„Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Административен
капацитет”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд.”

ПРАВИЛА
ЗА ПУБЛИЧНО-ЧАСТНО ПАРТНЬОРСТВО
В ОБЩИНА ЛЯСКОВЕЦ
Този документ е създаден в рамките на проект №13-13-98 / 25.10.2013 г.
„Разработване и прилагане на ефективни общински политики в партньорство с
гражданите на община Лясковец”, който се осъществява с финансовата подкрепа на
Оперативна програма „Административен капацитет“, Приоритетна ос I “Добро
управление“, Приоритет 1.3, „Ефективна координация и партньорство при разработване
и провеждане на политики “, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския
социален фонд. Цялата отговорност за съдържанието на публикацията се носи от
Община Лясковец, и при никакви обстоятелства не може да се счита,че този документ
отразява официалното становище на Европейския съюз и Управляващия орган.

РАЗДЕЛ ПЪРВИ.
ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ
Чл. 1. /1/. С тези Правила се уреждат условията и редът за прилагане на
принципите на публично-частно партньорство (ПЧП) в Община Лясковец при
реализация на публични проекти и услуги.
/2/. С приемането на правилата се цели постигането на следните цели:
1. да се осигури развитие на висококачествени и достъпни услуги от обществен
интерес чрез постигане на по-добра стойност на влаганите публични средства и
ресурси;
2. да се даде възможност за насърчаване на частните инвестиции в
строителството, поддържането и управлението на обекти на техническата и
социалната инфраструктура и в извършването на дейности от обществен интерес;
3. да създадат гаранции за защита на публичните активи и за ефективното
управление на публичните средства при осъществяване на публично-частно
партньорство /ПЧП/;
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4. да се създаде механизъм за взаимодействие с неправителствени
организации при реализация на проекти в обществена полза или насочени към лица
и групи в неравностойно положение.
/3/. При осъществяване на ПЧП се спазват принципите за публичност,
прозрачност, свободна и лоялна конкуренция, недопускане на дискриминация,
равнопоставеност и пропорционалност.
Чл. 2. По смисъла на правилата за прилагане на ПЧП, публично-частното
партньорство е дългосрочно договорно сътрудничество между един или повече
публични партньори, от една страна, и един или повече частни партньори, от друга
страна, за извършване на дейност от обществен интерес при постигане на по-добра
стойност на вложените публични средства и при разпределение на рисковете между
партньорите, което се осъществява при условията и по реда на тези правила и в
съответствие с действащата нормативна уредба в страната и разпоредбите на Закона
за публично-частното партньорство.
Чл. 3. Публично-частно партньорство се създава, когато:
1. Възлагането на дейностите от обществен интерес не може да бъде
осъществено по реда на Закона за обществени поръчки /ЗОП/, защото:
а/. общината не може да осигури финансиране на дейностите от обществен
интерес и същото трябва изцяло или частично да бъде поето от частен партньор;
б/. чрез разпределение на рисковете между публичния и частния партньор ще
се постигне по-добра стойност на вложените общински средства.
2. Възлагането на дейността от обществен интерес не може да бъде
осъществено чрез концесия, защото няма приходи от потреблението на услугите от
обществен интерес или от други трети лица във връзка с дейността от обществен
интерес, а когато има такива приходи, не е предвидено частният партньор да
получава права върху тях.
Чл. 4. /1/. В Общинския план за развитие, изготвен на основание чл. 9, т. 7 от
Закона за регионалното развитие (ЗРР), се залага програма за осъществяване на
общински публични-частни партньорства за съответния период на действие.
/2/. Определената от Общински съвет програма се изпълнява от кмета на
общината, включително и по отношение на общинските публичноправни
организации.
/3/. Общинският съвет приема решения за откриване на процедури за
определяне на частен партньор, както и решения за изменение, допълнение,
продължаване и прекратяване на договори за ПЧП с мнозинство 2/3 от общия брой
съветници.
/4/. Общинският съвет може да приема решения за откриване на процедури за
определяне на частен партньор до изтичане на 39 (тридесет и девет месеца) от
неговото избиране.
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РАЗДЕЛ ВТОРИ.
ОБЛАСТИ НА ПРИЛОЖЕНИЕ НА
ПУБЛИЧНО-ЧАСТНОТО ПАРТНЬОРСТВО
Чл. 5. /1/. Дейност в обществен интерес е предоставянето или осигуряване на
предоставянето на една или повече услуги от обществен интерес чрез финансиране,
както и строителство, и/или управление, и/или поддържане на:
1. обекти на техническата инфраструктура и на зелената система:
а/. в урбанизирани територии: паркинги, гаражи, обекти на градския транспорт,
системи за наблюдение и сигурност, системи за улично осветление, зелени площи,
паркове и градини;
б/. паркинги, гаражи, паркове и градини в отделни поземлени имоти извън
урбанизираните територии;
2. обекти на социалната инфраструктура, предназначени за:
а/. здравеопазване;
б/. образование;
в/. култура;
г/. спорт, отдих и туризъм;
д/. социално подпомагане, социални жилища и социални услуги;
е/. осъществяване на административни дейности на публичните партньори.
3. други услуги от обществен интерес, свързани с:
а/. съхранение и преработка на отпадъци;
б/. инфраструктура и съоръжения за производство на електрическа и
топлоенергия от възобновяеми енергийни източници /ВЕИ/;
в/. инфраструктура на индустриални и промишлени зони.
/2/. Услуга от обществен интерес е всяка услуга в полза на обществото,
отговорността за предоставянето на която се носи обичайно или по силата на
нормативен акт от публичния партньор.
РАЗДЕЛ ТРЕТИ.
ВИДОВЕ ПАРТНЬОРИ И ВЗАИМООТНОШЕНИЯ
МЕЖДУ ПАРТНЬОРИТЕ
Чл. 6. Публични партньори са:
1. кметът на общината - за общинските ПЧП, които имат за предмет дейности
от обществен интерес, извършвани върху обекти по чл. 5, ал. 1, които са общинска
собственост и/или по силата на нормативен акт са възложени на общинския съвет
или на кмета на общината.
2. общински публичноправни организации - за дейности от обществен интерес,
извършвани с обекти по чл. 5, ал. 1, които са тяхна собственост и/или които са
предоставени със закон, с акта за тяхното създаване или с друг акт на компетентен
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орган. Публичноправна организация има значението, определено в Закона за
обществените поръчки, като публичноправна организация е и публичното
предприятие.
Чл. 7. /1/. Частен партньор - страна по договор за ПЧП, може да бъде
капиталово търговско дружество, като не се допуска капиталово търговско дружество
- страна по договор за ПЧП, да издава акции на приносител.
/2/. По решение на общинския съвет, частен партньор може да бъде
юридическо лице по Закона за юридическите лица с нестопанска цел и Закона за
кооперациите, осъществяващ дейността си в областта на инфраструктурата,
образованието, туризма, културата, социалната и здравната сфера.
Чл. 8. В процедурата за избор на частен партньор не може
да участва самостоятелно или като член на обединение юридическо лице, което:
а/. е обявено в несъстоятелност;
б/. е в процедура по ликвидация;
в/.
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 осигурителната система (изпиране
на пари или измама), за престъпление по служба или за подкуп (корупция), както и за
престъпления, свързани с участие в престъпна група.
РАЗДЕЛ ЧЕТВЪРТИ.
ПЛАНИРАНЕ НА ПУБЛИЧНО-ЧАСТНО ПАРТНЬОРСТВО
Чл. 9. /1/. Кметът на общината представя в общинския съвет предложения за
общински публично-частни партньорства по проекти, които да се включат в
програмата за реализация на Общинския план за развитие.
/2/. Предложението на кмета се придружава от предварителна оценка за
осъществимостта на проектите за ПЧП, изготвена съгласно следните изисквания:
1. Описание на проекта и очакваните резултати - наименование на проекта,
цели, обхват и дейности, очаквани срокове за реализация на проекта и
предварителна технико-икономическа обосновка на проекта, социалноикономически анализ на очакваните резултати от осъществяването на проекта,
анализ на разпределението на рисковете и анализ на изпълнението на законовите
изисквания за осъществяване на ПЧП.
2. Предложение за форма и размер на финансовата подкрепа от публичния
партньор, предварителна оценка за въздействието на параметрите на проекта върху
бюджета.
3. Предварителна оценка за постигане на по-добра стойност на вложените
публични средства.
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4. Размер на необходимите средства за провеждане на подготвителни
действия.
/3/. Всяко заинтересовано лице може да представи в общинския съвет
предложение за осъществяването на ПЧП. Предложението на заинтересованото лице
се придружава от обосновка и финансово-икономически анализ, а когато включва
строителство - и от прединвестиционно проучване или инвестиционен проект. Когато
публичният партньор е използвал прединвестиционното проучване или
инвестиционния проект, заинтересованото лице има право, ако не е определено за
частен партньор, на възнаграждение за използваните в техническите спецификации
данни от прединвестиционното проучване или от инвестиционния проект.
/4/. Когато предложението е в резултат на направена инициатива от
заинтересовано лице, предварителната оценка за осъществяване на проекта чрез
ПЧП може да се изготви въз основа на предоставените от страна на заинтересованото
лице документи.
Чл. 10. Общинският съвет разглежда предложението и в зависимост от
покриване на критериите за включване, взема решение за одобряване на проектите,
които да се включат в програмата за реализация на Общинския план за развитие.
Чл. 11. /1/. В програмата за реализация на Общинския план за развитие, в
самостоятелен раздел се посочват проектите за общинските публично-частни
партньорства, сроковете за изпълнението им по етапи, както и формата и размерът
на финансовата подкрепа за всеки отделен проект.
/2/. При включване на ПЧП в програмата за реализация на Общинския план за
развитие се прилагат следните критерии:
1. принос и обвързаност с приоритети на Общинския план за развитие.
2. социално-икономически ползи от реализацията на проекта.
3. по-добра стойност на вложените публични средства.
4. размер и форма на финансовата подкрепа, размер на разходите за
подготвителни действия и поносимост за бюджета.
5. степен на готовност за реализиране на проекта.
Чл.12. /1/. Програмата за реализация на Общинския план за развитие в частта
на ПЧП може да се изменя и/или актуализира с решение на Общински съвет.
/2/ Кметът на общината може да предложи актуализация на програмата за
реализация на Общинския план за развитие в следните случаи:
1. Когато въз основа на одобрена обосновка са променени параметрите на
проекта спрямо заложените в програмата за реализация.
2. След провеждане на процедура за избор на частен партньор съобразно
офертата на участника, избран за частен партньор.
3. Когато в хода на текущото изпълнение на ПЧП е възникнала необходимост
от промяна на заложените параметри в определени от закона случаи.
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4. При отпаднала необходимост от реализация на проект чрез ПЧП, по
преценка на кмета на общината.
/3/. Предложението по ал. 2 се придружава от изготвените анализи и
документи по чл. 16, ал. 1, свързани с извършените подготвителни действия.
РАЗДЕЛ ПЕТИ.
ИНИЦИАТИВА ЗА ПУБЛИЧНО-ЧАСТНО ПАРТНЬОРСТВО
Чл. 13. /1/. Всяко заинтересовано лице може да предложи общинска
публичноправна организация осъществяването на ПЧП.
/2/. Предложението по ал. 1 се придружава от обосновка и финансовоикономически анализ, а когато включва строителство - и от прединвестиционно
проучване или инвестиционен проект.
/3/. Прединвестиционното проучване или инвестиционният проект се
изработват съгласно изискванията на наредбата по чл. 139, ал. 5 от Закона за
устройство на територията със съдържание и обхват, съгласно спецификата на
дейността от обществен интерес.
/4/. Публичният партньор – общинска публичноправна организация не покъсно от три месеца от писменото заявление на заинтересованото лице, го
уведомява за резултатите от проучването на инициативата и за решението си да
откаже или да предприеме действия по включване на проекта в програмата за
реализация на Общинския план за развитие.
/5/. Общинската публичноправна организация информира писмено кмета на
общината за своето решение и неговите мотиви в рамките на срока по ал. 4.
Чл. 14. /1/. Прединвестиционните проучвания или инвестиционните проекти
или части от тях, предоставени от заинтересованите лица, могат да бъдат използвани
за изработване на техническите спецификации в документацията за участие или в
описателния документ, като в този случай ако заинтересованото лице, направило
предложението по ал. 1, в случай че не е определено за партньор има права на
възнаграждение от публичния партньор.
РАЗДЕЛ ШЕСТИ.
ПОДГОТВИТЕЛНИ ДЕЙСТВИЯ
Чл. 15. /1/. Подготвителните действия се извършват от компетентния публичен
партньор - кмета на общината или ръководителите на общинските публичноправни
организации.
/2/. Публичният партньор със заповед определя отговорните лица, техните
задължения, целите, срока и финансовите средства за извършване на
подготвителните действия.
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/3/. Разходите за извършване на подготвителните действия са за сметка на
съответния публичен партньор, като необходимите средства се планират в рамките
на бюджетната процедура за съответната година.
Чл. 16. /1/. Подготвителните действия включват осигуряване от публичния
партньор на:
1. обосновка за доказване на социално-икономическата целесъобразност от
изпълнение на проекта чрез ПЧП;
2. проекти на документи, свързани с изготвянето на проекта за решения,
обявление и документация, съответно описателен документ за участие в
процедурата за определяне на частен партньор, включително проект на договор за
ПЧП.
/2/. Обосновката по ал. 1, т. 1 се основава на:
1. прединвестиционно проучване или инвестиционен проект - когато ПЧП
включва строителство;
2. финансово-икономически анализ, с който се доказват най-малко:
а/. постигането на по-добра стойност на вложените публични средства чрез
ПЧП;
б/. поносимост за общинския бюджет или за бюджета на публично-правната
организация;
в/. правен анализ относно изпълнението на законовите изисквания за
осъществяване на ПЧП.
Чл. 17. Обосновката по чл. 16, ал. 1, т. 1 съдържа най-малко:
1. целите на проекта, свързани със задоволяване на обществените потребности
и степента на тяхното постигане с предложения проект;
2. изходна спецификация на проекта с идентифицирани количествени и
качествени характеристики за дейността от обществен интерес;
3. финансово-икономическите параметри на проекта и изводи за неговата
ефективност и социално-икономическа целесъобразност, в т.ч. постигане на по-добра
стойност на вложените публични средства.
4. мотивирани предложения за форма, максимален размер и график на
предоставяне на финансовата подкрепа, максимален срок на договора за ПЧП,
максимална норма на възвръщаемост за частния партньор за проекта.
РАЗДЕЛ СЕДМИ.
ВКЛЮЧВАНЕ НА ПРОЕКТИТЕ В ОБЩИНСКИЯ БЮДЖЕТ
Чл. 18. /1/. Предложения за включване на проекти за ПЧП като приложение
към общинския бюджет се представят в рамките на бюджетната процедура за
съответната година.
/2/. Предложението по ал. 1 съдържа систематизирана информация за всеки
проект в табличен вид, както следва:
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1. наименование на проекта, отговорен публичен партньор, прогнозен период
за реализация на проекта.
2. размер на разходите на публичния партньор за съответната бюджетна
година.
3. общ прогнозен размер на плащанията за срока на проекта на ПЧП.
Чл. 19. /1/. Проектите за ПЧП с предвидени плащания от общинския бюджет, за
които предстои откриване на процедура за определяне на частен партньор, се
включват като приложение към общинския бюджет за съответната година.
/2/. Конкретните бюджетни средства, необходими за плащания по сключени
договори за ПЧП, се включват в общинския бюджет за съответната година.
Чл. 20. /1/. В резултат на извършените подготвителни действия и след
включване на проекта за ПЧП като приложение към общинския бюджет за
съответната година, кметът на общината прави мотивирано предложение пред
общинския съвет за откриване на процедура за избор на частен партньор.
РАЗДЕЛ ОСМИ.
ПРОЦЕДУРА ЗА ОПРЕДЕЛЯНЕ НА ЧАСТЕН ПАРТНЬОР
Чл. 21. /1/. Процедурата за определяне на частен партньор включва:
1. приемане на решение за откриване на процедура за определяне на частен
партньор;
2. провеждане на процедура за определяне на частен партньор;
3. приемане на решение за определяне на частен партньор, съответно решение за прекратяване на процедурата.
/2/. Решенията по ал. 1, т. 1 и т. 3 се приемат от общинския съвет по
предложение на кмета на общината - за общински ПЧП и по предложение на
съответния ръководител - за ПЧП на общински публичноправни организации.
/3/. Когато в ПЧП участват повече от един публични партньори, решенията по
ал. 1 се приемат от оправомощения орган на всеки публичен партньор.
Чл. 22. Частен партньор се определя чрез провеждане на открита процедура,
ограничена процедура, състезателен диалог или процедура на договаряне с
обявление при условията и по реда на Закона за обществените поръчки.
Чл. 23. /1/. С решението за откриване на процедурата:
1. се определят най-малко условията на договора за ПЧП, основните права и
задължения на страните по него и максималният размер на нормата на
възвръщаемост за частния партньор;
2. се одобряват обявлението и документацията за участие в процедурата за
определяне на частен партньор, а когато процедурата е състезателен диалог описателният документ.
/2/. Решението за откриване на процедурата се публикува в Регистъра на
обществените поръчки.
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Чл. 24. /1/. Обявлението за процедура за определяне на частен партньор
съдържа информацията по чл. 25, ал. 2 от Закона за обществените поръчки, като:
1. в предмет се описва обектът, с който се извършва дейността от обществен
интерес, и се посочва, че същата се изпълнява чрез ПЧП;
2. в гаранция за изпълнение на договора се посочват всички гаранции,
определени в проекта на договор за ПЧП;
3. в условия и начин на плащане се посочват максималният размер на
плащанията, както и другите форми на финансовата подкрепа.
/2/. В обявлението се посочват и:
1. разпределението на съществените рискове;
2. условията, които определят икономическия баланс на договора за ПЧП,
както и обстоятелствата от фактически или правен характер, свързани с обекта, с
дейността или с услугата от обществен интерес, чието настъпване би довело до
нарушаване на баланса;
3. условията или забраните за използването на обекта или на част от него за
обезпечения, ако такива се предвиждат.
/3/. В обявлението може да се включи:
1. условие договорът за ПЧП да се изпълни чрез публично-частно дружество
или от специално създадено проектно дружество;
2. ограничение на броя кандидати в съответствие с чл. 25, ал. 4 от Закона за
обществените поръчки;
3. други условия или изисквания в зависимост от спецификата на дейността от
обществен интерес.
/4/. Обявлението се вписва в Регистъра на обществените поръчки и се
публикува в "Официален вестник" на Европейския съюз при условията и по реда на
Закона за обществените поръчки.
Чл. 25. /1/. За кандидатите и участниците в процедурата се прилагат
изискванията на общите правила за участие в процедури за възлагане на обществени
поръчки, регламентирани в Закона за обществените поръчки.
/2/ Участниците представят оферта съгласно глава четвърта, раздел ІІ от Закона
за обществените поръчки, към която се прилага и финансово-икономически модел за
осъществяване на ПЧП.
Чл. 26. /1/. Оценката на офертите се извършва по критерия „икономически найизгодна оферта”.
/2/. Размерът на плащанията от публичния партньор, когато такива се
предвиждат, е задължителен показател в критерия „икономически най-изгодна
оферта”. Като показатели могат да се включват срокът на договора за ПЧП и други в
зависимост от спецификата на дейността от обществен интерес.
Чл. 27. /1/. Въз основа на класирането, извършено от комисията за провеждане
на процедурата, кмета на общината в качеството си на публичен партньор представя
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на общинския съвет доклад и проект на решение за определяне на частен партньор в
срок до един месец от приключване работата на комисията. Към доклада се прилага
протоколът на комисията по чл. 72 от Закона за обществените поръчки.
/2/. Въз основа на доклада и протокола на комисията след самостоятелна
преценка на изложените в тях факти и обстоятелства, общинския съвет приема
решение за:
1. определяне на класирания на първо място участник за частен партньор, или
2. прекратяване на процедурата в случаите по чл. 39 от Закона за обществените
поръчки.
/3/. По предложение на кмета, общинския съвет може да приеме решение, с
което да определи за частен партньор втория класиран участник в случаите по чл. 74,
ал. 2 от Закона за обществените поръчки.
Чл. 28. С решението за определяне на частен партньор се:
1. конкретизират условията на договора за ПЧП и правата и задълженията на
страните, които не са определени или са определени в граници с решението за
откриване на процедурата за определяне на частен партньор, в съответствие с
офертата на участника, определен за частен партньор, съответно с предложенията
при договарянето - при процедура на договаряне с обявление;
2. определя срок за сключване на договора за ПЧП, който не може да бъде подълъг от три месеца.
РАЗДЕЛ ДЕВЕТИ.
СКЛЮЧВАНЕ И ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ДОГОВОР ЗА ПЧП
Чл. 29. /1/. Договор за ПЧП се сключва от кмета в качеството му на публичния
партньор и участника в процедурата, определен за частен партньор.
Чл. 30. /1/. Публичният партньор сключва договора за ПЧП не по-рано от
изтичането на 14 дни от уведомяването на заинтересованите участници за решението
за определяне на частен партньор, освен в случаите, когато участникът, определен за
частен партньор, е единствен заинтересован участник.
/2/. Срокът за сключване на договора за ПЧП, определен с решението за
определяне на частен партньор, започва да тече от датата на влизане в сила на
решението или на определението, с което е допуснато предварително изпълнение.
Чл. 31. /1/. Договорът за ПЧП се сключва без провеждане на преговори в
съответствие с проекта на договор, включен към документацията за участие, и с
офертата, съответно с предложенията при договарянето при процедура на
договаряне с обявление на участника, който е класиран на първо място.
(2) В случаите по чл. 27, ал. 3 от настоящите правила, договорът се сключва
след провеждане на преговори за подобряване на предложенията по критериите за
комплексна оценка на офертата.
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Чл. 32. Договорът за ПЧП се сключва в писмена форма най-малко в три
оригинални екземпляра - по един за страните и един за публичния регистър на ПЧП
към Министерството на финансите. Приложенията към договора за ПЧП се
изработват в толкова екземпляра, колкото са и оригиналите на договора.
РАЗДЕЛ ДЕСЕТИ.
СЪДЪРЖАНИЕ И ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ДОГОВОРА ЗА ПЧП
Чл. 33. /1/. Договорът за ПЧП съдържа най-малко:
1. страните по договора;
2. предмета на договора, който съдържа описание на обекта и на дейността от
обществен интерес, както и услугата от обществен интерес - когато е приложимо;
3. влизането в сила на договора, предварителните условия, ако има такива, и
срока на договора;
4. размера и източниците за финансиране от страна на частния партньор;
5. конкретния размер на финансова подкрепа, формите, условията и реда за
предоставянето й от страна на публичния партньор, условията и реда за нейното
намаляване или преустановяване и периодите за извършване на плащанията, когато
такива са предвидени;
6. разпределението на рисковете между страните;
7. размера на нормата на възвръщаемост за частния партньор, определена с
финансово-икономическия модел, както и реда за нейното изчисляване, отчитане и
контролиране;
8. условията и реда за получаване от публичния партньор на превишението на
печалбата на частния партньор от предоставените му права;
9. условията, които определят икономическия баланс, и обстоятелствата от
фактически или правен характер, свързани с обекта, с дейността или с услугата от
обществен интерес, чието настъпване или изменение би довело до нарушаване на
баланса;
10. правата и задълженията на страните, условията и сроковете за тяхното
изпълнение;
11. условията и реда за застраховане на обекта, с който се извършва дейността
от обществен интерес, и на обектите, предоставени за извършване на допълнителна
стопанска дейност и/или предоставяне на допълнителни услуги извън дейността от
обществен интерес;
12. техническите спецификации;
13. условията и реда за ползване на подизпълнители;
14. условията и реда за извършване на отчетност и контрол на изпълнение на
задълженията на частния партньор;
15. гаранциите за изпълнение на договора и отговорностите за неизпълнение,
включително неустойки;
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16. условията и реда за изменение на договора;
17. реда за предсрочно прекратяване на договора и основанията за това;
18. последиците от прекратяването на договора, вкл. дължими неустойки.
/2/. Неразделна част от договора за ПЧП е финансово-икономическият модел,
предложен с офертата на участника, определен за частен партньор.
Чл. 34. /1/. При изпълнение на договора за ПЧП се осъществяват мониторинг и
контрол на изпълнението на задълженията на страните, както и одит на частния
партньор.
/2/ Страните по договора за ПЧП са длъжни да осигурят водене и съхраняване
на документацията и защита на информацията във връзка с изпълнението на
договора.
/3/. Частният партньор осигурява публичност за изпълнението на договора за
ПЧП.
Чл. 35. /1/. В договора за ПЧП се описва състоянието на обекта, с който се
извършва дейността от обществен интерес към датата на сключване на договора.
/2/. Когато дейността от обществен интерес се извършва с обект, собственост
на публичния партньор, с договора се определят изискванията относно състоянието,
в което обектът се връща на публичния партньор след изтичане на срока на договора.
/3/. Когато дейността от обществен интерес се извършва с обект, собственост
на частния партньор, с договора може да се уговори прехвърляне на правото на
собственост върху общината или публичноправната организация, като се определят
условията, редът и сроковете за това.
РАЗДЕЛ ЕДИНАДЕСЕТИ.
ПРАВИЛА ЗА ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ С НЕПРАВИТЕЛСТВЕНИ ОРГАНИЗАЦИИ
Чл. 36. Този раздел определя условията и реда за осъществяване на съвместна
дейност, извън регламентираните в глава VІІІ от ЗМСМА случаи на Община Лясковец
с неправителствени организации (НПО) в обществена полза, регистрирани по реда на
Закона за юридически лица с нестопанска цел в области, които съответстват на
приоритетите на Общинския план за развитие на Община Лясковец.
Чл. 37. Видовете съвместна дейност по смисъла на тези правила:
1. реализацията на проекти на НПО, в които Община Лясковец е партньор чрез
осигуряване на съфинансиране;
2. реализацията на проекти на НПО, в които Община Лясковец е партньор за
дейностите, които се предвижда да изпълнява като такъв, чрез осигуряване на
мостово финансиране;
3. осигуряване на техническа и/или експертна помощ за подготовката и
реализацията на проекти на НПО, в които Община Лясковец е партньор.
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РАЗДЕЛ ДВАНАДЕСЕТИ.
УСЛОВИЯ И РЕД ЗА ОСИГУРЯВАНЕ НА СЪФИНАНСИРАНЕ
ЗА РЕАЛИЗАЦИЯТА НА ПРОЕКТИ НА НПО,
В КОИТО ОБЩИНА ЛЯСКОВЕЦ Е ПАРТНЬОР
Чл. 38. /1/. Предложение за партньорство се представя от НПО до кмета на
общината в писмен вид.
/2/. Предложението за партньорство трябва да съдържа следните части:
а/. информация за схемата и програмата, по която ще се кандидатства с
проектното предложение;
б/. цел / цели на проекта;
в/. основни дейности на проекта и дейности, които се очаква да изпълнява
Община Лясковец в качеството си на партньор;
г/. обща стойност на проектното предложение;
д/. стойност на съфинансирането, което трябва да осигури Община Лясковец, в
случай, че такова се предвижда;
е/. съответствие на проекта с Общинския план за развитие на Община
Лясковец;
ж/. срок за изпълнение на проекта и очаквани резултати.
Чл. 39. /1/. Кметът на общината взема решение за участие на Община Лясковец
в проекта и подписва партньорски документи, в случаите когато не се предвижда
съфинансиране на проекта от страна на общината.
/2/. В случаите, в които програмата и схемата, по която се кандидатства изисква
одобрено партньорско споразумение и/или решение за съфинансиране, гласувано от
общински съвет, кметът на общината внася предложение до общински съвет за
вземане на съответното решение.
Чл. 40. Разходването на съфинансирането, осигурено от Община Лясковец като
партньор се извършва по реда и условията на съответната програма и схема за
кандидатстване.
РАЗДЕЛ ТРИНАДЕСЕТИ.
УСЛОВИЯ И РЕД ЗА ОСИГУРЯВАНЕ НА МОСТОВО ФИНАНСИРАНЕ ЗА РЕАЛИЗАЦИЯТА
НА ПРОЕКТИ НА НПО, В КОИТО ОБЩИНА ЛЯСКОВЕЦ Е ПАРТНЬОР ЗА ДЕЙНОСТИТЕ
Чл. 41. В случаите когато одобреният проект на НПО изисква мостово
финансиране на дейностите до възстановяване на разходите от съответния
управляващ орган на финансиращата програма, Община Лясковец в качеството си на
партньор осигурява авансово финансирането за дейностите, които изпълнява, като
извършва разходи за тези дейности от общински бюджет в съответствие с
вътрешните нормативни изисквания и специфичните изисквания за избираемост на
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разходите, одобрени с договора за финансиране на проекта и предоставя заверено
копие от разходно- оправдателни документи на водещия партньор.
Чл. 42. Когато финансиращата програма изисква разходване на средствата по
проекта от единна сметка, управлявана от водещия кандидат, Община Лясковец, в
качеството на партньор и на основание на сключен договор за партньорство,
авансово превежда средствата за изпълнението на определената дейност в сметката
на проекта, управлявана от водещия партньор.
Чл. 43. Водещият партньор разходва средствата по чл. 42 съгласно ПМС № 69 от
11 март 2013 г. за условията и реда за определяне на изпълнител от страна на
кандидати за безвъзмездна финансова помощ и бенефициенти на договорена
безвъзмездна финансова помощ от структурните фондове и Кохезионния фонд на
Европейския съюз, съвместната Оперативна програма „Черноморски басейн 2007 2013 г.", Финансовия механизъм на европейското икономическо пространство и
Норвежкия финансов механизъм, като включва най-малко двама представители на
Община Лясковец във всички процедури за избор на изпълнител.
Чл. 44. За дейностите, авансово финансирани от Община Лясковец, водещият
партньор предоставя на Община Лясковец заверено копие от:
1. документацията от процедурата за избор на изпълнител - в десет дневен
срок след провеждането й;
2. протокол от проведената процедура и сключения договор с изпълнител - в
тридневен срок след сключване на договора;
3. приемно-предавателен протокол за приемане работата на изпълнителя - в
тридневен срок след подписването му от двете страни;
4. всички разходно-оправдателни документи по договора - в тридневен срок
след подписването им;
5. копие от всички публикувани материали, свързани с изпълнението на
договора.
Чл. 45. /1/. Водещият партньор възстановява пълния размер на разхода
направен от Община Лясковец за съответната дейност, по банковата сметка на
общината, в срок от 3 работни дни след получаване на средствата за възстановяване
на разходи по общата сметка на проекта.
/2/. Водещият партньор възстановява разходите на Община Лясковец
независимо дали разходът е пълното или частично възстановен от управляващия
орган на съответната програма.
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РАЗДЕЛ ЧЕТИРИНАДЕСЕТИ.
УСЛОВИЯ И РЕД ЗА ОСИГУРЯВАНЕ НА ТЕХНИЧЕСКА И/ИЛИ
ЕКСПЕРТНА ПОМОЩ ЗА ПОДГОТОВКА И РЕАЛИЗАЦИЯТА НА ПРОЕКТИ
НА НПО, В КОИТО ОБЩИНА ЛЯСКОВЕЦ Е ПАРТНЬОР
Чл. 46. /1/. Техническа и експертна помощ за подготовката и реализацията на
проекти на НПО, в които Община Лясковец е партньор, се предоставя след одобрение
от кмета на общината на представен писмено мотивирано искане за техническа и
експертна помощ от съответната организация.
/2/. Искането за техническа и експертна помощ се представя заедно с
документите по чл. 38, ал. 2 от настоящите правила и включва описание на исканата
техническа и/или експертна помощ, включително мотивите за това.
Чл. 47. /1/. Дирекция „Териториално устройство, общинска собственост и
европейска интеграция” в общинска администрация на Община Лясковец представя
становище на кмета по искането за техническа и/или експертна помощ.
/2/. Кметът на общината одобрява напълно или частично или отхвърля
искането за техническа и/или експертна помощ и уведомява писмено кандидата за
решението си.
Чл. 48. НПО, получили техническа и/или експертна помощ от общинска
администрация за реализация на проекти не може да търсят наказателна и/или
имуществена отговорност за претърпени вреди или пропуснати ползи в следствие на
предоставената помощ.
Настоящите правила са приети с Решение № 490 по Протокол № 46 от
31.07.2014 г. на Общински съвет - Лясковец.

Даниела Арабаджиева
Председател на Общински съвет-Лясковец
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