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НАРЕДБА
ЗА ПУБЛИЧНО-ЧАСТНО ПАРТНЬОРСТВО ПРИ ПРЕДОСТАВЯНЕ
НА ОБЩЕСТВЕНИ УСЛУГИ ЧРЕЗ ПОДГОТОВКАТА И ВЪЗЛАГАНЕТО
НА ИНВЕСТИЦИОННИ И ИНФРАСТРУКТУРНИ ПРОЕКТИ
НА ОБЩИНА СИЛИСТРА
ГЛАВА ПЪРВА
ЦЕЛ. ОСНОВНИ ПОЛОЖЕНИЯ
Чл. 1. (1) С тази Наредба се регламентират реда и правилата за осъществяване
на различни форми на публично-частни партньорства(ПЧП), неуредени от нормативни актове от по- висока степен.
(2) Целта на Наредбата е да осигури и регламентира участието на частни
партньори в дейностите по финансиране, проектиране, изграждане и експлоатация на
общински инфраструктурни проекти на Община Силистра, както и при предоставянето на комплексни социални услуги .
(3) Участието на частния партньор в дейностите от изключителна компетентност на Общината се допуска при спазване на законоустановени процедури и утвърдени европейски практики.
Чл.2. (1) ПЧП е дългосрочно договорно отношение и/или създаване на дружество със смесено участие между Община Силистра от една страна и частен партньор
от друга страна, с цел финансиране, проектиране, изграждане и експлоатация на общински инфраструктурни проекти, както и при предоставянето на комплексни социални услуги, с цел постигане на по-високо качество чрез оптимално разпределение
на ресурсите, рисковете и възнагражденията.
(2) При ПЧП частният партньор поема риска за финансиране, построяване,
реконструкция, управление и/или поддръжка на обекта, докато поне един от двата
риска – за наличност на предоставяната услуга или за нейното предоставяне – се поема от Общината.
Чл.3. (1) Взаимоотношенията между Общината и частния партньор се изграждат при условията на равнопоставеност, без създаване на предимства за нито една от
страните и при зачитане на законните им интереси.
(2) Отношения на ПЧП възникват чрез:
а) сключване на договор след прилагане на процедурите, предвидени в
настоящата Наредба;
б) включване на Общината като партньор за осъществяване на проект с
обществени функции във вече съществуващо търговско дружество, сдружение с нестопанска цел или гражданско дружество;
в) създаване на търговско или гражданско дружество.
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ГЛАВА ВТОРА
ОБЛАСТИ НА ПРИЛОЖЕНИЕ НА ПЧП
Чл.4. (1) ПЧП е приложимо по отношение на всички действия и дейности по
реализацията на проекти с обществена значимост, осъществявани при взаимодействие на частният бизнес с Общината и свързани с дефинирането, планирането, предварителната оценка на инвестиционните разходи, подбора на източниците на финансиране оперативното управление, наблюдението и контрола на тези проекти.
(2) Във всички случаи, когато обект на ПЧП е дълготраен материален актив по
баланса на Общината, който е публична общинска собственост, общината запазва
правото си на собственост върху този актив, независимо от обстоятелството, че Общината се е включила като съдружник/ акционер в търговско дружество с точно определена цел.
Чл.5. Публично-частно партньорство може да бъде осъществено, ако кумулативно са спазени следните изисквания:
1. дейностите, които ще се осъществяват с публично–частното партньорство,
традиционно са в сферата на компетентност на общината по силата на закон
или договор;
2. частният партньор поема значителна част от риска за финансиране и осъществяване на дейностите, извършвани чрез публично–частното партньорство;
3. налице е съществен принос за обществения интерес;
4. средствата за финансиране на дейностите, осъществявани чрез публично–
частно партньорство, които се поемат от общината, бъдат планирани за тази
цел в бюджета на общината за съответната година;
Чл.6. При определяне на размера на финансирането от страна на общината на
дейностите, осъществявани чрез публично–частно партньорство, общински съвет
взема предвид:
1. разходите за покриване на задълженията на общината по сключените и планираните за съответната година договори за публично–частно партньорство,
включително разходите за плащания към частни партньори;
2. разходите, произтичащи от спиране на изпълнението, изменение и/или прекратяване на договори за публично–частно партньорство за съответната година.
Чл. 7. С оглед на участието на частния партньор в проект, който се реализира
по пътя на ПЧП, формите на ПЧП биват:
1. Договор за експлоатация: Общината предоставя инфраструктура за управление и експлоатация;
2. Строителство – Експлоатация – Придобиване: Общината изготвя проекта, а
частния партньор изгражда необходимата инфраструктура, която в края на
периода преминава в собственост на общината;
3. Строителство – Придобиване – Експлоатация: Общината става собственик на
инфраструктурата от самото начало на договора;
4. Строителство – Притежание – Експлоатация: Няма задължение за прехвърляне на собствеността върху създадените по ПЧП проекта активи към Община3

та. Съществува възможност Общината да придобие активите, като ги изкупи
по остатъчната им балансова стойност, след края на договорения период.
5. Проектиране-строителство-експлоатация-прехвърляне: Частният партньор носи отговорност за проектирането, строителството, финансирането и експлоатацията на инфраструктурата. Собствеността върху активите се преминава в
собственост на Общината в края на договора.
ГЛАВА ТРЕТА
УЧАСТНИЦИ В ПЧП. ОБЕКТИ
Чл.8. В зависимост от вида на проекта, собствеността на дълготрайните активи
в него и отговорността за финансирането и изграждането на новите обекти и съоръжения в обекта на ПЧП субектите могат да бъдат:
1. публичен партньор – Община Силистра;
2. частен партньор – Физическо или юридическо лице по смисъла на Търговския
закон, Закона за кооперациите, ЗЮЛНЦ, инвеститор на проекти в строителството, инфраструктурата, образованието, туризма, културата, социалната и
здравната сфера;
3. публичен партньор, представляващ държавата в обекта на ПЧП при наличието
на собственост, различна от общинската и частната;
4. юридически лица-консултанти и експерти в съответната област на проекта по
схемата на публично-частното партньорство;
Чл. 9. Публичният партньор - Община Силистра дава съгласието си да участва
в ПЧП при спазването на следните условия кумулативно:
1. Схемите за ПЧП да функционират на принципа на добронамереност, равнопоставеност и баланс на интересите между публичния и частния сектор, при което партньорите да поемат стратегически ангажименти в дългосрочен план.
2. Партньорските взаимоотношения да целят постигане на по-голяма ефективност и стойност на вложените средства, скъсяване на сроковете и повишаване
качеството на услугите.
3. Приходите, постъпващи в структурата на ПЧП, които осигурява публичния
партньор-Община Силистра, зависят изцяло от качеството на услугата, съответстващо на европейските стандарти.
Чл.10.(1)Частният партньор може да бъде всяко физическо или юридическо
лице или обединение от такива лица.
(2) В процедурата за избор на частен партньор не може да участва самостоятелно или
като член на обединение юридическо лице:
1. което е обявено в несъстоятелност;
2. което е в процедура по ликвидация;
3. на което управител или член на управителния орган, а в случай, че член на
управителния орган е юридическо лице – неговият представител в съответния
управителен орган, е осъден с влязла в сила присъда за престъпления против
собствеността, против стопанството, против финансовата, данъчната или оси4

гурителната система(изпиране на пари или измама), за престъпление по служба или за подкуп (корупция), както и за престъпления, свързани с участие в
престъпна група.
4. има задължения за публични вземания на държавата или общината по смисъла на чл.162, ал.2 от Данъчно-осигурителния процесуален кодекс, установени
с влязъл в сила акт на компетентен орган, освен ако е допуснато разсрочване
или отсрочване на задълженията;
5. има просрочени парични задължения към работниците или служителите, на
които е работодател;
6. е бил страна по договор за публично – частно партньорство и този договор е
прекратен по негова вина;
7. не е представил цялата информация, изискваща се от кандидатите за частен
партньор в процедурата за осъществяване на публично – частно партньорство,
или предоставената от него информация е невярна или непълна;
(3) В процедурата за осъществяване на публично-частно партньорство не може
да участва самостоятелно или като член на обединение физическо лице, което е:
1. осъдено с влязла в сила присъда за престъпление по ал.2, т.3;
2. лишено от правото да упражнява търговска дейност.
Чл. 11. Публично – частно партньорство може да бъде реализирано за обекти,
имоти или части от имоти – общинска собственост:
1. дълготрайни материални активи на Община Силистра, свързани с образование, здравеопазване и социални дейности;
2. инфраструктура, свързана с третиране на питейни и отпадни води, в т.ч. водопроводи, довеждащи и вътрешно – селищни, канализации, пречиствателни
станции и услуги свързани с тази инфраструктура;
3. съхранение и преработка на отпадъци;
4. пътна инфраструктура, в т.ч. специализирани пътни съоръжения, мостове, тунели и т.н., собственост на Общината;
5. съоръжения и услуги, свързани с градския транспорт;
6. обществени гаражи, места за паркиране;
7. инфраструктура и съоръжения за производство на електрическа и топло енергия от възобновяеми енергийни източници;
8. места за отдих, спорт, култура и туризъм, както и терените за строителство;
9. културни и музейни институции на територията на Община Силистра;
10. зелени площи;
11. офис сгради;
12. помощна инфраструктура;
13. сгради, общинска собственост;
14. гори и земеделски земи
Чл. 12. Страните, участници в публично – частното партньорство, са длъжни:
1. да постигнат споразумение относно правните аспекти и бизнес измеренията
на схемата на ПЧП;
2. да осъществяват практическите стъпки по реализиране на избрана от тях форма за ПЧП;
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3. да осигуряват прозрачност на действията си, така че общината да извършва
мониторинг и контрол на ефективността по изпълнението на проекта за ПЧП.
ГЛАВА ЧЕТВЪРТА
ПРАВОМОЩИЯ И ОТГОВОРНОСТИ НА
КОМПЕТЕНТНИТЕ ОРГАНИ
Чл.13. Общината се представлява в проектите на ПЧП в съответствие със Закона за местното самоуправление и местната администрация.
Чл.14. (1) Общинският съвет има следните правомощия в изпълнението на
ПЧП проектите:
1. Одобрява меморандума на ПЧП за всеки един от проектите;
2. Одобрява институционалната рамка на проекта – проектно дружество по реда
на Търговския закон, проектна структура по реда на Закона за юридическите
лица с нестопанска цел и Закона за задълженията и договорите;
3. Определя лицата, които ще представляват Община Силистра в съответния орган на управление на проектното дружество или структура;
4. Одобрява проекта, оценката и срока на апорта на общината в проектното дружество и срока за съществуване на съответното проектно дружество или структура, ако последните се ограничават със срок;
5. Упълномощава Кмета на общината в процеса на съответната процедура да
подготви учредителния документ на проектната структура и да подписва от
името на Община Силистра договорите за управление или определяне на обема на правомощия в рамките на проектната структура;
6. Определя обема на компетенциите на Кмета на общината при изпълнението
на всеки конкретен проект в изпълнение на меморандума на ПЧП проекта;
7. Дава указания за организиране на мониторинга, контрола и оценката на ефективността на изпълнението на проекта и дава задължителни насоки на представителите на общината в рамките на изпълнението на проектните дейности.
(2) Необходимото мнозинство за приемането на решенията на общинския съвет
е в зависимост от мнозинството за гласуване на съответния вид решение, определено
в чл.27 от Закона за местното самоуправление и местната администрация или в други
специални закони, регламентиращи общинския бюджет или общинския дълг.
Чл. 15. (1) Кметът на общината:
1. Назначава със заповед работна група от общински служители за подготовка
на меморандума и други документи по проекта за ПЧП. При необходимост се
използват също и външни експерти;
2. Носи отговорност за осигуряването и гарантирането на интересите на Общината в ПЧП проекта;
3. Внася за одобрение на Общинския съвет меморандума за партньорство и всички документи, които полежат на одобрение от Общинския съвет по реда на
тази наредба и по реда на нормативните актове, изискващи вземане на решение от Общинския съвет;
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4. При необходимост осигурява участието на консултантски организации при
осъществяването на стратегически оперативен мениджмънт, мениджмънт на
паричните потоци и финансов анализ при съставяне на работни проекти, при
определянето на конкретните видове дейности по инвестиционния проект и
индикатори за оценката на изпълнението им, при разработка на проекти за
финансиране от структурните фондове на ЕС.
5. След приемането на меморандума на конкретния модел на ПЧП от Общинския съвет, кметът на общината организира и провежда открита процедура за
избор на частен партньор /и на общината по реда на Закона за концесиите, за
чиято цел назначава комисия.
6. За всеки конкретен проект на ПЧП, Кметът на общината осигурява публичност и достъпност до информация за същността на проекта и вписване в регистъра на ПЧП.
(2) Кметът на общината може да прехвърля свои функции по тази наредба в
сферата на устройственото планиране, инвестиционното проектиране и строителството на негов ресорен заместник, съгласно чл. 39, ал.3 от ЗМСМА.
ГЛАВА ПЕТА
ПРОЦЕДУРИ ЗА ОСЪЩЕСТВЯВАНЕ НА ПЧП
Раздел I
Етапи на процеса за публично – частно партньорство
Чл. 16. Инициативата за създаване на ПЧП може да бъде на Община Силистра
или при заявен интерес от страна на частно лице.
Чл.17. Етапи при подготовката при инициатива за ПЧП от Община Силистра:
1. Назначената със заповед на Кмета работна група дефинира стратегическите
цели на ПЧП проекта, които съответстват на стратегическите документи за
развитие на Община Силистра, извършва анализ на публичните нужди от проекта и създава изходна спецификация. Работната група се състои от служители
на общинската администрация, към които при необходимост се привличат и
външни експерти.
2. Община Силистра организира публични форми за дискусия по възможните
проекти за публично – частни партньорства и при необходимост – консултации
с различни експерти.
3. Въз основа на предходните дейности, работната група по ал.1 съставя меморандум за ПЧП.
4. Общинският съвет взема решение за откриване на процедура по публично –
частно партньорство, както и другите решения в неговите компетенции по чл.
14.
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5. Кметът на Общината възлага разработката на финансово-икономически модел
за подбор/сравнение на инвестиционните предложения от кандидатинвеститорите.
Чл. 18. Етапи при подготовката при инициатива за ПЧП от частен партньор:
1. От страна на частния партньор се изготвя предложение за проект за ПЧП /на
хартиен и електронен носител/ съдържащо:
а/ описание на проекта, в т.ч. цел, място, на реализация, обект на проекта;
б/ анализ и обща прогноза за обема и продължителността на инвестицията;
в/ прогноза за финансовото участие на Община Силистра;
г/ прогноза за възвращаемостта на инвестицията;
д/ анализ на риска и социалната поносимост;
е/ очакван обем на партньорската инвестиция;
ж/ ангажименти на партньорите.
2. От страна на Община Силистра се прецизира:
а/ дали описаните цели на предложения проект за ПЧП съответстват на стратегическите документи за развитие на Общината.
б/ извършва се анализ на публичните нужди от проекта;
в/ организират се публични форми за дискусия по предложението за ПЧП и при
необходимост се осъществяват консултации с различни външни експерти.
3. Въз основа на предходните дейности работна група от служители на общинската администрация, назначена със заповед на Кмета, изготвя следната документация:
а/ меморандум;
б/ методика за оценяване;
в/ проект на договор;
Чл.19. Избор на частен партньор се осъществява чрез провеждане на открита
процедура по реда на Закона за концесиите. Утвърждаването на избора се извършва
от Общински съвет Силистра.
Чл.20. С избрания частен партньор се подписва договор за публично – частно
партньорство между Община Силистра и частния партньор или създаване на дружество.
Чл.21. По време на изпълнение на договора за ПЧП Общината има мониторингова роля в етапите на проектиране, строителство и експлоатация. Редът за извършване на контрола, вкл. методиката и отговорните за дейностите служители от общинската администрация, се определя със заповед на Кмета.
Раздел II
Документация за участие в процедура за осъществяване
на публично – частно партньорство.
Чл. 22. (1) Документацията за участие в процедурата за осъществяване на публично – частно партньорство съдържа:
1. Обявление на процедурата за ПЧП;
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2.
3.
4.
5.
6.
7.

меморандум;
методика за оценяване;
декларации;
образец на оферта;
проект на договор;
други в зависимост от формата за осъществяване на публично–частно партньорство.
(2) Обявлението се публикува в един национален и един местен всекидневник,
както и на електронната страница на Община Силистра.
(3) Цената на документацията за участие не може да е по – висока от действителните разходи за нейното изработване. Заинтересованите лица имат право да разглеждат документацията на място, преди да я закупят.
(4) Срокът на закупуване на документацията за участие в процедурата е до третия ден преди изтичане на срока за подаване на оферти.
(5) До 10 дни преди изтичане на срока за подаване на офертите лицата могат да
поискат писмено от специалисти от общинската администрация разяснения по документацията за участие. Възложителят е длъжен да отговори в 3-дневен срок от постъпването на искането.
Раздел III
Провеждане на процедурата за избор на частен партньор
Чл. 23. Кметът на Община Силистра назначава работна група за подготовка на
документацията на ПЧП. Тя се формира от служители на общинската администрация, работещи в сферата на предложения проект за ПЧП, към които при необходимост могат да се привлекат и външни експерти. Работната група разработва документацията за участие в процедурата за осъществяване на ПЧП, съгласно чл. 24, ал.
1.
Чл. 24. (1) Процедурата за избор на частен партньор се провежда от комисия,
назначена от Кмета на Общината.
(2) Комисията се състои от председател, заместник председател и минимум
трима членове, както и 2-ма резервни членове. В комисията задължително участва
юрист и икономист.
(3) Към комисията при необходимост може да бъдат привлечени външни експерти като консултанти.
(4) Членовете на комисията и консултантите са длъжни да пазят в тайна обстоятелствата, които са узнали във връзка със своята работа в комисията.
(5) Комисията приема решенията си с квалифицирано мнозинство от състава
й.
(6) В състава на комисията не могат да участват лица при които член на управителен или контролен орган, както и временно изпълняващ такава длъжност, включително прокурист или търговски пълномощник, е свързано лице по смисъла на &.1,
т.1 от Допълнителните разпоредба на Закона за предотвратяване и разкриване на
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конфликт на интереси с възложителя или със служители на ръководна длъжност в
неговата организация.
(7) Председателят, заместник – председателят и останалите членове на комисията са длъжни:
1. след получаване на списъка с кандидатите да подадат декларация за липсата на
конфликт на интереси от осъществяваното публично – частно партньорство;
2. от узнаване на обстоятелството, че в процедурата за осъществяване на публично – частно партньорство участва свързано с тях лице, да подадат искане за освобождаване от състава на комисията.
(8) При наличие на конфликт на интереси от осъществяваното публично – частно партньорство, при подадено искане за освобождаване от състава на комисията,
както и в други случаи, при които при обективни причини лице по ал.2 не може да
изпълнява задълженията си, съответният орган по ал.1 назначава резервен член.
Чл. 25. Комисията има следните задължения:
1. да се запознае и приеме разработения финансов модел за подбор/сравнение на
инвестиционните предложения от кандидат-инвеститорите;
2. организира приемането и съхраняването на офертите;
3. допуска и отстранява от участие в процедурата кандидатите за частни партньори според съответствието им с условията за участие от обявлението за открита
процедура за публично – частно партньорство;
4. прави предложения за отстраняване на незаконосъобразност в обявленията,
документацията за участие и проекта на договор за публично – частно партньорство;
5. прави предложения за прекратяване на процедурата, когато са установени нарушения при откриването и провеждането й, които не могат да бъдат отстранени без това да промени условията, при които е обявена процедурата;
6. съставя «кратък списък», който определя кои кандидати отговарят на критериите и могат да продължат участието си в процедурата;
7. разглежда и оценява офертите до допуснатите до участие и извършва класиране на кандидатите за частни партньори, като предлага на Кмета класираният на
първо място да бъде определен за частен партньор.
Чл. 26. В предложението си по чл. 26, т.6 комисията:
1. конкретизира условията на публично – частното партньорство и правата и задълженията на страните в съответствие с офертата на кандидата, предложен за
частен партньор, които не са определени или са определени в граници с решението за откриване на процедурата за осъществяване на публично – частно
партньорство;
2. определя срок за сключване на договор за публично – частно партньорство,
който не може да бъде по – дълъг от три месеца.
Чл. 27. (1) След одобряване на предложението на комисията, Кметът на Общината внася докладна записка до Общински съвет за определяне на частен партньор.
(2) Когато избраният частен партньор не сключи договор за публично – частно
партньорство в определения срок, Общинския съвет може да определи вторият класиран за частен партньор, а ако и той не подпише договор може да определи третият
класиран за частен партньор или да започне нова процедура за избор.
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Раздел IV
Гаранции
Чл. 28. (1) Избраният за частен партньор се задължава преди подписване на
договора за ПЧП да представи гаранция за добро изпълнение на договора в размер до
3% от стойността на договора без ДДС. Гаранцията се предоставя под формата на
парична сума или безусловна и неотменяема банкова гаранция. Размерът на гаранцията се определя от Общински съвет Силистра при вземане на решението по чл.14 от
Наредбата.
(2) Гаранцията за изпълнение е със срок на валидност до приключване срока на
договора за публично – частно партньорство.
(3) Гаранцията се освобождава в срок от 3 (три) работни дни след изтичане на
срока на договора за публично – частно партньорство.
(4) Общината не дължи лихви върху сумата на гаранцията за добро изпълнение.
(5) При неизпълнения на задълженията от страна на частния партньор общината има право да усвои от гаранцията за добро изпълнение суми, отговарящи на отговорността на частния партньор по неизпълнение на договора за ПЧП. За целта след
писмено уведомление до частния партньор Общината има право да състави констативен протокол с описание на неизпълнените отговорности по договора за ПЧП и
тяхната стойност или стойността за отстраняване на повредата, за който се уведомява частния партньор. В случай, че стойността на неизпълнените отговорности е по –
голяма от стойността на гаранцията, частният партньор се задължава да възстанови
разликата до пълната стойност на недостатъците и / или липсите или стойността за
отстраняване на повредата в срок от 7 (седем) дни от писменото поискване от страна
на Общината.
(6) Общината задържа гаранцията за добро изпълнение на договора, ако в процеса на неговото изпълнение възникне спор между страните, който е внесен за решаване в компетентен съд. Гаранцията се задържа до окончателното решаване на спора.
Раздел V
Прекратяване на процедурата за осъществяване
на публично – частно партньорство
Чл. 29. Процедурата за осъществяване на публично – частно партньорство се
прекратява с решение на Общински съвет Силистра, когато:
1. не са подадени оферти или няма допуснат участник;
2. съдържанието на нито една оферта не отговаря на изискванията на решението
за откриване на процедура за осъществяване на публично – частно партньорство или на обявените с документацията за участие условия;
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3. отпадане необходимостта от провеждане на процедурата в резултат на обстоятелства, които не са предвидени или не са могли да бъдат предвидени при приемане на решението за откриването на процедурата;
4. се установяват нарушения при откриването и провеждането на процедурата,
които не могат да бъдат отстранени, без това да промени условията, при които
е обявена процедурата;
5. определеният за частен партньор кандидат и класираните на второ и трето място кандидати последователно откажат да сключат договора за осъществяването
на публично – частно партньорство.
Чл.30. Общински съвет може да прекрати процедурата за осъществяване на публично – частно партньорство, когато:
1. е подадена само една оферта;
2. е допуснат само един кандидат или само една оферта отговаря на предварително обявените условия.
ГЛАВА ШЕСТА
Раздел I
Управление и изпълнение на проекта
Чл.31. Изпълнението на проекта стартира с подписване на договор за публично-частно партньорство между Община Силистра и частния партньор и/или създаване на дружество.
Чл.32. Кметът на Община Силистра със заповед определя участниците в екипа
за управление на проекта от страна на Общината.
Чл.33. Ръководителят на екипа текущо организира срещи на партньорите при
необходимост от вземане на решения, касаещи изпълнението на проекта и/или възникване на потенциални рискове, свързани с него.
Чл.34. На всеки три месеца от стартиране на проекта, както и до 31 януари на
всяка следваща година, екипът на проекта представя пред служители на общинската
администрация, отговорни за дейностите по чл.21 от Наредбата, доклад за напредъка
на проекта, включващ технически и финансов отчет по предварително изготвените
формуляри.
Чл.35. (1) Въз основа на доклада работната група по чл.21 от Наредбата изготвя обобщен доклад за напредъка на проекта и изпълнението на договора.
(2) При необходимост служителите от работната група изготвят препоръки по
дейностите, свързани с реализация на проекта.
(3) Тримесечният доклад, заедно с препоръките по ал.2 се представят на Кмета
на Община Силистра.
(4) Годишният доклад за напредъка на проекта и изпълнението на договора се
представят от Кмета на Общината в Общински съвет Силистра до 28 февруари на
всяка следваща календарна година.
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Раздел II
Регистър на публично – частните партньорства
Чл. 36. (1) Създава се Регистър на публично – частните партньорства в Община Силистра.
(2) Регистърът на публично – частните партньорства е публичен.
Чл. 37. Регистърът на публично – частните партньорства съдържа:
1. решенията за откриване и прекратяване на процедури за осъществяване на
публично – частни партньорства, както и решенията за удължаване на срока за
подаване на оферти или заявления за участие;
2. обявленията;
3. информацията за сключени договори за публично – частни партньорства;
4. срока на договора за публично – частно партньорство;
5. информация за изпълнените договори за публично – частни партньорства;
6. друга информация;
7. забележки по вписаните обстоятелства.
Приложения:
№ 1. Съдържание на обявление за открита процедура за ПЧП;
№ 2. Съдържание на меморандума за ПЧП;
№ 3. Съдържание на финансовия анализ;
№ 4. Съдържание на икономическия анализ;
№ 5. Описание на управлението и оценката на риска;
№ 6.1. Декларация – Относно обстоятелствата по чл. 10, ал.2 от Наредбата
№ 6.2. Декларация – за опита на кандидата;
№ 6.3. Декларация – за запознаване с условията на публично – частното партньорство;
№ 6.4. Декларация – Относно конфликт на интереси по чл. 26, ал. 6 от Наредбата
за публично – частно партньорство на Община Силистра;
№ 7. Методика за оценка на частния партньор;
№ 8. Образец на Оферта.
№ 9. Структура на договор за ПЧП.
Преходни и заключителни разпоредби
1.Тази наредба се издава на основание чл. 20 във връзка с чл. 17 и чл. 21, ал. 1,
т.23 от Закона за местното самоуправление и местната администрация, чл. 8 от ЗНА,
във връзка с чл. 76, ал. 3 от АПК; Ръководството по успешно ПЧП на Европейската
комисия, Дирекция Генерална политика, февруари 2003, 4 версия, КОМ (2004) 327,
финален на Комисията на Европейските Общности Брюксел, 30.4.2004, Зелената
книга по ПЧП и общностното право на договорите по обществени поръчки и конце13

сии, КОМ(2005) 569, финален на Комисията на Европейските Общности Брюксел,
15.11.2005, Комюнике от комисията към европейския парламент, съветът, европейският икономически и социален комитет и комитета на регионите за публично – частно партньорство и правото на общността върху обществените поръчки и концесии,
Методическите указания за публично – частно партньорство на Министерство на
финансите и Ръководство за процеса на реализация на ПЧП проект при публично –
частно партньорство в инфраструктурните сектори, Министерство на финансите,
Дирекция „Управление на средствата от ЕС” Отдел „Стратегически инвестиции”,
Сектор „Публично – частно партньорство”.
2.Наредбата е приета с Решение № 1108 на Общинска съвет Силистра, взето на
заседание с Протокол № 34 от 25.03.2010 год. и влиза в сила в 3-дневен срок от публикуването й.

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ-СИЛИСТРА,
ПРЕДСЕДАТЕЛ:
(Александър Сабанов)
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