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I РАЗДЕЛ. ОБЩА ХАРАКТЕРИСТИКА НА СЪДЪРЖАНИЕТО НА 

ДИСЕРТАЦИЯТА 

 

Дисертационният труд е посветен на изследване на възможностите за 

повишаване ефективността на защитата на населението чрез използване 

публично-частното партньорство.  

Дисертацията е разработена в увод, три глави, основни изводи и 

заключение, с общ обем 138 страници; списък на използваната литература, 

8 страници и 7 страници приложения. 

За обобщаване на информацията за основните резултати са 

използвани 9 бр. таблици, а за онагледяването й са създадени 33 бр. 

фигури.  

Списъкът на използваната литература включва 85 литературни 

източника, от които 34 на кирилица и 51 на латиница.  

Към дисертационния труд са представени и 3 бр. приложения, които 

съдържат информация за проведеното анкетно проучване и подробни 

изчисления за получаване оценката на ефективността.  

 

II РАЗДЕЛ. СЪДЪРЖАНИЕ НА ДИСЕРТАЦИЯТА ПО 

СТРУКТУРНИ ЕЛЕМЕНТИ  

Темата на дисертационния труд е разработена в структурните 

елементи както следва:  

УВОД 

В увода на дисертацията е представена общата концепция на 

изследването, като се посочват: актуалността и значимостта на темата,  

обекта, предмета, целта, основните задачи на изследването, работната 

хипотеза, методите на изследването и поставените ограничения. 

Актуалността на разработения дисертационен труд произтича от 

постепенното ограничаване ролята на държавата в икономиката, свързано с 

налагането на неолибералната икономическа политика в европейските 

страни през последните две десетилетия. Намаляването на държавното 

финансиране за реализиране на мероприятия за защита на населението и 

обществената инфраструктура, предполагат увеличаване на щетите, които 

биха могли да настъпят при възникване на бедствие. Разнообразните 

заплахи за сигурността и интересите на обществото създават необходимост 

от използването на алтернативни варианти за финансиране и организиране 

на мерките, свързани със защитата на населението. Една от възможностите 
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в тази насока е сътрудничеството между публичния и частния сектор. 

Основният проблем при реализирането на публично-частно 

партньорство за защита на населението е липсата на методи за цялостна 

оценка на влиянието, което оказва участието на частния сектор върху 

ефективността на тази защита. 

В тази връзка обект на изследване в дисертационния труд са 

икономическите отношения, които възникват между субекти от публичния 

и частния сектор по повод удовлетворяването на потребността от защита 

при бедствия.  

Предмет на изследване е ефективността на партньорството между 

субекти от публичния и частния сектор при осъществяване на защитата. 

Проведеното в този дисертационен труд изследване има за цел да се 

разкрият възможностите, които дава публично-частното партньорство за 

повишаване ефективността на защитата при бедствия.  

За постигането на тази цел трябва да бъдат решени следните задачи: 

1. да се анализира взаимодействието между публичния и частния 

сектор, осъществявано при защита на населението при бедствия; 

2. да се въведат критерии за ефективност на публично-частното 

партньорство за защита на населението при бедствия; 

3. да се определят факторите, които влияят върху ефективността на 

защитата при бедствия; 

4. да се анализират основните методи за оценка на ефективността на 

обществено значими проекти и да се приспособят за целите на анализа и 

оценката на разнообразните проекти за публично-частното партньорство 

при защита на населението. 

5. да са разкрият условията, на които трябва да отговарят проектите 

за публично-частно партньорство, за да доведат до повишаване 

ефективността на защитата при бедствия. 

Осъществяването на публично-частно партньорство за защита при 

бедствия може да влияе както позитивно, така и негативно върху 

изпълнението на дейностите за защита и върху разходите за тяхното 

осъществяване.  

На тази основа е формулирана и работната хипотеза, че публично-

частното партньорство повишава ефективността на защитата при 

бедствия при изпълнение на определени условия.  

Използваните научноизследователски методи и подходи за 

решаването на поставените задачи и постигането на посочената цел се 
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основават на системния анализ и статистическия подход при събирането и 

обработката на данните за доказване на работната хипотеза.  

Дисертационният труд е разработен с помощта на системата от 

общите методи на научното познание (анализ на разглежданата система, 

формулиране на работна хипотеза и събиране на необходимите 

доказателства за потвърждаването й). Тези методи дават възможност за 

постигане на обективност, коректност и достоверност на получените 

резултати. За удобство при изграждане постановката на задачата, както и за 

привеждането на крайни резултати са използвани таблици с 

формализирано обработена информация. Онази част от резултатите, която 

позволява образна интерпретация, е нагледно илюстрирана в графичен вид. 

За по-голяма конкретност при търсенето на научната и 

практическата значимост на разработения дисертационен труд 

изследванията са извършени при определени допустими ограничения. 

Въведени са следните ограничения, които определят границите, в които се 

разработва дисертационния труд: 

1. Изследването на възможностите за повишаване ефективността 

на защитата при бедствия чрез използване на публично-частното 

партньорство е проведено в рамките на единната спасителна система в 

Република България.  

2. Поради проблемите, свързани с осигуреността на системата с 

транспортни средства, и по-конкретно поради потребността от летателна 

техника за гасене на пожари, която да дава възможност за гасене на горски 

пожари и пожари в труднодостъпни местности, изследването е 

съсредоточено върху възможностите на публично-частното партньорство за 

използване на вертолети за гасене на пожари. 

3. Изборът на конкретен модел вертолет, чрез което ще се 

изпълняват задачите на структурите за пожарна безопасност и защита на 

населението по отношение на гасенето на горски пожари и пожари в 

труднодостъпни местности не е предмет на дисертационния труд. 

Изследването на възможностите за повишаване ефективността на 

защитата при бедствия чрез използване на публично-частното 

партньорство е проведено в рамките на единната спасителна система в 

Република България. Резултатите от това изследване могат да послужат за 

повишаване на ефективността на тази система, а така също и да бъдат 

използвани в научно-образователната област с цел повишаване на 

подготовка на експертите в областта на защитата на населението. 
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ГЛАВАI. Роля на публичния и на частния сектор за защита на 

населението при бедствия 

Първа глава на дисертационния труд е посветена на анализа на 

взаимодействието между публичния и частния сектор, осъществявано при 

защита на населението при бедствия.  

Представено е влиянието на бедствията върху съвременните 

общества и ролята на публичния и на частния сектор за защитата на 

населението при възникване на бедствия. 

Анализирана е ролята на публичния сектор за защита на живота, 

здравето и собствеността на гражданите във всяко общество, включително 

по отношение на организирането, финансирането, реализирането и 

контрола на изпълнение на тези дейности.  

Публичният сектор, като правило, извършва самостоятелно 

дейностите за защита при бедствия. Когато бедствията са свързани със 

значителни и дългосрочни негативни последици за обществото и 

природата, държавата е гарант за ликвидиране на щетите и нормализиране 

на обстановката. При определени условия, обаче, публичния сектор 

делегира отговорности в областта на защитата при бедствия на 

представители на частния сектор.  

Чрез включването си в дейностите по защита частния сектор цели 

да ограничи собствените си загуби при възникване на бедствия. Освен 

това, с либерализирането на пазарите, характерно за последните две 

десетилетия, защитата на населението се превърна в бизнес, който дава 

възможност на фирмите да реализират печалба. По този начин, 

едновременно с нарастването на негативните последици от възникване на 

бедствия, се увеличават и потенциалните ползи за частните фирми от 

участието им в организирането, финансирането и реализирането на 

мероприятия за защита на населението. Поради тази причина, въпреки че 

тази дейност е неотменна отговорност на публичния сектор, частните 

фирми имат интерес да отделят ресурси, за да я осъществяват. В много от 

развитите страни защитата при бедствия се е превърнала в бизнес, от който 

може да се реализира печалба.  

Нарастването на значението на частния сектор в системата за 

защита при бедствия не се приема изцяло положително. Дори в една от 

страните, където частният сектор е най-силно ангажиран, САЩ, 

съществуват опасенията, че държавата е „...практически недееспособна без 

помощта на фирмите. Нейното собствено оборудване е остаряло, а най-
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добрите й експерти са преминали в частния сектор“ [23]. Автори като 

Найоми Клайн, поддържат тезата, че на фона на зачестяващите природни 

бедствия „...гражданите ще бъдат загърбени от своята „неможеща 

държава“, а паралелната корпоративна инфраструктура ще остане 

достъпна само за онези, които могат да си я позволят на пазарни цени“.  

Поради тази причина е необходимо да се анализират и ограниченията 

върху увеличаването на ролята на частния сектор за защитата при 

бедствия. Тези ограничения са свързани основно с различните интереси на 

страните, а така също и с ограничените финансови, технически и други 

ресурси които частно-правните субекти могат да мобилизират и биха 

искали да използват, в сравнение с обективно необходимите за защитата 

ресурси.  

Публично-частното партньорство е сравнително нов инструмент за 

задоволяване на обществени потребности, който започва да се използва в 

почти всички развити страни в края на 80-те и началото на 90-те години на 

ХХ в.  

В дисертационния труд са разгледани основните характеристики на 

публично-частното партньорство. Поради липсата на единна дефиниция на 

този вид партньорство в рамките на дисертационния труд е въведена 

следната дефиниция на публично-частно партньорство: такова 

дългосрочно договорно сътрудничество между един или повече частно-

правни субекти, от една страна, и една или няколко публични институции, 

от друга страна, при което частният сектор взема участие в 

доставянето на блага от обществен интерес, които традиционно са 

доставяни на обществото от публичния сектор. Частният сектор поема 

част от разходите и риска, свързан с доставянето на благата, създавани 

чрез ПЧП и получава възможност да реализира печалба, съизмерима с 

разходите и риска, поети от него. 

В дисертационния труд са представени основните мотиви за 

участие на публичния и на частния сектор в този вид партньорство. 

Като цяло, резултатите от проектите за публично-частно 

партньорство не са предварително известни със сигурност. Реалните 

резултати могат да се различават от прогнозните, което на практика 

означава, че реализирането на проектите за ПЧП е свързано с риск.  

Възможността за прехвърляне на рискове от публичния към частния 

сектор често е сочена като основно предимство на ПЧП в сравнение с 

други, традиционни форми на договаряне. Някои анализатори посочват 
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именно прехвърлянето на рискове за основната причина за по-доброто 

управление на този вид проекти [45]. Други експерти поставят под 

съмнение възможността за споделяне на рискове между партньорите и 

постигането на по-добри резултати, които да оправдаят по-високата цена 

на финансиране на публично-частните проекти [52]. 

Докато рисковете за частните фирмите, свързани с участието им в 

проекти за ПЧП са сравнително задълбочено изследвани и известни, 

изследванията върху проблемите на партньорството не винаги отделят 

достатъчно внимание на рисковете за публичния сектор при участието му в 

този вид проекти. Показателен за това е фактът, че въпреки наличието на 

специфични рискове за публичния сектор в основните класификации на 

риска, създадени от експерти на МВФ и ООН, тези рискове не са 

обособени и не се разглеждат самостоятелно. Това може да доведе до 

създаването на илюзия за тяхната несъщественост. За да бъде преодолян 

този недостатък, в дисертационния труд се предлага класификация на 

рисковете, свързани с реализирането на ПЧП с отчитане на рисковете за 

публичния сектор (фиг. 13).  

В дисертационния труд е представена практиката в областта на 

публично-частното партньорство в някои страни от Европа, Азия и в САЩ. 

Публично-частното партньорство се развива и в областта на 

защитата при бедствия. В този контекст, развитието на публично-частното 

партньорство получава силен тласък за развитие в следствие на 

катастрофалните бедствия, регистрирани през последните години в 

световен мащаб.  

Световният икономически форум набелязва следните основни 

сектори, които могат да се приемат за перспективни за развитие на 

публично-частно партньорство  в областта на защитата при бедствия [60]: 

- застраховане и презастраховане; 

- инженерни дейности и строителство; 

- телекомуникации; 

- комунални услуги и  

- транспорт. 
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Фиг. 13. Класификация на рисковете при ПЧП с отчитане на рисковете за публичния сектор 

Увеличаване на 

обществените 

разходи  

Забавяне при 

изпълнението на 

проекта 

Системен риск (засяга 

всички фирми, 

функциониращи 

вдадена среда) 

Риск от участие в 

конкретен ПЧП 

проект 

Рискове при 

ПЧП 

 Рискове в 

подготвителната фаза 

на ПЧП 

 Риск, свързан със 

строителството/ 

завършването на 

обекта 

 Риск, свързан със 

експлоатацията на 

обекта 

 Финансов риск 

 Ликвиден риск 

 Инвестиционен 

 Риск, свързан с 

пазарите  

 Риск, свързан с 

доставчиците 

 Валутен риск 

 Риск от промяна на 

равнищата на лихвените 

проценти 

 Промени в 

правителствените 

приоритети и програми 

 Промени в 

данъчното облагане 

 Национализация  

 Промени в 

законодателството 

Риск за частния 

партньор 

 

Специфичен риск 

(за конкретната 

частна фирма) 

Ограничаване достъпа 

на обществото до 

благата, създадени чрез 

ПЧП 

Понижаване 

качеството на 

благата, създавани 

чрез ПЧП 

Риск за 

публичния 

сектор 



 

Частният сектор може да участва на всеки един етап от 

реализирането на мероприятия за защита при бедствия. За да бъде неговото 

участие във вид на публично-частно партньорство, обаче, той трябва освен 

да изпълнява дейности от обществен интерес (каквито са по същество 

всички дейности за защита на населението), така също да поеме и част от 

рисковете, свързани с тях. Въпреки прехвърлянето на рискове към частния 

партньор, при осъществяване на дейностите за защита на населението при 

бедствия, както се отбелязва от ООН, публичният сектор остава единствено 

отговорен пред обществото за резултативността от проведените 

мероприятия за защита при бедствия [60]. 

Изводи по глава І 

1. Нарастването на честотата на възникване на бедствията през 

последните десетилетия и увеличаването на тежестта на последствията от 

тях, включително на загубите за частния сектор, предопределят засиления 

интерес на бизнеса за участие в организацията и осъществяването на 

мероприятия за защита на населението. 

2. Съществуващите ограничения във възможностите на двата 

сектора (публичен и частен) за самостоятелно осъществяване на защитата 

при бедствия и необходимостта от ограничаване негативните последствия 

от бедствията налагат защитата на населението да се осъществява 

съвместно от двата сектора. 

3. Публично-частното партньорство отразява частичното 

съвпадение на интересите на публичния и на частния сектор и въпреки 

наличието на някои рискове при неговото реализиране, създава възможност 

за комбиниране на силните страни на партньорите за постигане на по-

голяма ефективност при осъществяване на дейности от общ интерес. 

 

Глава II. Оценка на ефективността на публично-частното 

партньорство за защита на населението при бедствия 

Глава втора разглежда една от най-важните характеристики на 

икономическите процеси - тяхната ефективност. Влаганият в думата 

„ефективност“ смисъл, обаче, не се тълкува еднозначно. В рамките на 

дисертационния труд, под понятието ефективност ще разбираме 

съотношението между всички средства, вложени за извършването на 

определена дейност и получения полезен резултат от нейното изпълнение. 

Ефективността е от изключително значение и в контекста на  

защитата на населението при бедствия. Ограничените публични ресурси, 
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наличието на алтернативни начини за осигуряване защита при бедствия и 

значителните разходи, свързани с тях пораждат необходимостта от 

задълбочен анализ и избор на тази съвкупност от проекти за защита на 

населението (публични или реализирани чрез ПЧП), която ще осигури на 

обществото най-голяма ефективност при изразходване на обществения 

финансов ресурс. 

Поради тази причина, във втора глава на дисертационния труд са: 

- въведени критерии за ефективност на публично-частното 

партньорство за защита на населението при бедствия; 

- определени факторите, които влияят върху ефективността на 

публично-частното партньорство за защитата при бедствия; 

- анализирани основните методи за оценка на ефективността на 

обществено значими проекти и са приспособени за целите на анализа и 

оценката на разнообразните проекти за публично-частното партньорство 

при защита на населението. 

- разкрити условията, на които трябва да отговарят проектите за 

публично-частно партньорство, за да доведат до повишаване 

ефективността на защитата при бедствия. 

За изследване, анализ и оценка на ефективността са създадени 

редица критерии за ефективност. Два от тях са възприети като основни в 

икономиката: 

- критерии на Парето, и 

- компенсационен критерии на Хикс-Калдор. 

Критерият на Парето за ефективност е изпълнен тогава, когато 

благосъстоянието на нито един индивид в обществото не може да бъде 

подобрено, без благосъстоянието на друг да бъде намалено. Критерият на 

Парето за ефективност има ограничено приложение в икономиката, тъй 

като на практика съществуват твърде малко обществено значими проекти, 

които да отговарят на този критерий [73]. 

С оглед преодоляването на този недостатък на критерия на Парето 

за ефективност в икономическата наука е въведен компенсационният 

критерии на Хикс-Калдор. Според него всяка промяна в разпределянето на 

ресурсите, при която „печелещите“, могат да компенсират напълно 

„губещите“ и все пак първите да повишат нивото на благосъстоянието си 

след промяната, в сравнение с благосъстоянието им преди нея, трябва да се 

счита, че води до повишаване на ефективността и до подобряване на 

общественото благосъстояние. Съгласно този критерий, не е задължително 

тези, които понасят разходите за реализиране на определена дейност, да 
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бъдат компенсирани от тези, които ще могат да се възползват от ползите, 

свързани с нея [73]. 

Въпреки тези условности, критерият на Хикс-Калдор се използва 

широко в икономиката, поради неговата яснота и относително лесното му 

използване за съпоставянето на разходите и ползите от реализирането на 

проектите от обществена значимост. Поради тези причини, за целите на 

дисертационния труд, като критерии за ефективност на публично-частни 

проекти за защита при бедствия се приема именно критерият за 

ефективност на Хикс-Калдор.  

Основните фактори, които определят ефективността на 

взаимодействието между икономическите субекти са: 

1) компетентността на изпълнителите.  

2) прилагане на иновативни практики в управлението на 

процесите 

3) осигуряване на конкурентна среда.  

4) цена на финансиране.  

5) разпределяне на риска между субектите. 

6) надеждност на субектите в икономическата система. 

7) степен на корупция. 

Във връзка с така определените фактори, които влияят върху 

ефективността на проектите за публично-частно партньорство, могат да се 

определят и условията, на които трябва да отговарят проектите за ПЧП, за 

да доведат до повишаване на ефективността на защитата при бедствия. 

Тези условия са: 

1. Осигуряване на възможност за участие на всички представители 

на частния сектор, които покриват определени минимални изисквания за 

надеждност. Изпълнението на това условие изисква намирането на баланс 

между желанието на публичния сектор да стимулира конкуренцията между 

фирмите от частния сектор и необходимостта от поставянето на 

минимални условия, на които те трябва да отговарят с оглед гарантиране на 

тяхната надеждност. 

2. Създаване на предпоставки за прехвърляне на рискове от 

публичния сектор към частния партньор. 

3. Разпределяне на отговорностите по начин, при който, всеки 

партньор да поеме ясно дефинирани рискове и разходи въз основа 

нежеланите ползи при реализацията на ПЧП. 

4. Ангажиране на фирми със специфичен опит и знания за защитата 

при бедствия, които да допринесат чрез участието си за създаването на 
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висока добавена стойност. 

Тези условия могат да бъдат изпълнени при наличието на висока 

компетентност и ниска степен на корупция в рамките на публичната 

администрация, както и ангажирането на фирми-партньори, които прилагат 

иновативни практики при управление на процесите свързани със защита 

при бедствия. 

Осъществяването на проект, който би осигурил най-голяма 

ефективност при изразходването на ограничения обществен финансов 

ресурс, предполага използването на такива методи за анализ и оценка на 

ефективността на проекти, които дават възможност разнообразните 

проекти от обществен интерес да бъдат сравнявани помежду си. 

За оценка на паричните разходи и ползи от реализацията на един 

проект с отчитане на стойността на парите във времето, се използват 

следните динамичните методи [73]: 

1. чистата настояща стойност; 

2. вътрешна норма на възвръщаемост; 

3. съотношение “чисти ползи/инвестиции”. 

Чистата настояща стойност на проект от обществен интерес 

представлява стойността на всички парични потоци, възникващи в 

различни бъдещи моменти при реализирането на проекта, изчислена към 

настоящия момент. Тази стойност се изчислява по следната 

формула [73, 77]: 

 (1)  , 

където: 

 – чиста настояща стойност; 

 – ползите от проекта през  – тата година; 

 – разходите за проекта през  – тата година; 

 – норма на дисконт; 

 – брой години полезен живот на проекта. 

 

Изчисляването на чистата настояща стойност може да се използва за 

оценка на ефективността както на независими, така и на алтернативни 

проекти. При сравняване на алтернативни проекти чрез изчисляване на 

чистата им настояща стойност, следва да се реализира този проект с най-

висока положителна чиста настояща стойност. Когато се разглеждат 

независими проекти се приема, че всеки един проект, за който  

допринася за увеличаване на общественото благосъстояние и може да бъде 
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реализиран. 

Вътрешната норма на възвръщаемост е нормата на дисконт, при 

която чистата настояща стойност на оценявания проект е равна на 

нула [73, 77]. За определяне вътрешната норма на възвръщаемост се 

използва формулата: 

(4)  , 

където: 

 – чиста настояща стойност на проекта; 

 – ползи от реализиране на проекта през -тата година; 

 – разходи, свързани с реализирането на проекта през -тата 

година; 

 – вътрешна норма на възвръщаемост; 

 –общия брой години полезен живот на проекта. 

 

Съотношението “чисти ползи/инвестиции” дава информация за 

целесъобразността на проекта чрез съпоставянето на настоящата стойност 

на изчистените от оперативни разходи ползи  с  настоящата стойност 

на капиталовите разходи на проекта. Съотношението “чисти 

ползи/инвестиции” се намира като [73]: 

 

(5)   , 

Където: 

– изчистените от оперативни разходи ползи; 

– настоящата стойност на капиталовите разходи на проекта; 

 – ползи от проекта през -тата година; 

 – оперативни разходи на проекта през -тата година; 

 – инвестиционни разходи на проекта през -тата година; 

 – норма на дисконт; 

 – брой години полезен живот на проекта. 

 

Съгласно този метод, следва да се реализират онези проекти, при 

които съотношението „чисти ползи/инвестиции“ е по-голямо от 1. Това 

съотношение се използва изключително за оценка и ранжиране на 
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независими проекти при бюджетно ограничение в краткосрочен период. 

Ограничените финансови ресурси налагат при избора на проекти от 

обществен интерес, проектите да бъдат разделени на две групи 

– независими; 

– алтернативни.  

Когато се налага да правим избор между проекти, които 

удовлетворяват различни обществени потребности, т.е. ползите от 

реализирането на един проект не могат да бъдат постигнати чрез 

реализирането на друг, тогава казваме, че тези проекти са независими.  

Когато се налага да правим избор между проекти, които 

удовлетворяват една и съща потребност, т.е. ползата се реализира с 

различни подходи, тогава казваме, че тези проекти са алтернативни. 

При независимите проекти затрудненията при избора са 

продиктувани от субективната оценка за приоритетност на потребностите, 

докато при алтернативните проекти оценката има обективен характер, тъй 

като тя се определя от икономически критерии. 

Ето защо, в основата на разпределението на ограничените 

обществени ресурси за удовлетворяване на практически неограничените 

обществени потребности стоят методите за оценка на ефективността на 

проекти от обществен интерес.  

Предвид особеностите на всеки от видовете (независими и 

алтернативни) проекти, изборът трябва да се прави на базата на 

резултатите от прилагането на тези методи. 

Най-широко приложение има „методът на изчисляването на чистата 

настояща стойност“, тъй като той може да се използва за оценка на 

ефективността, както на независими, така и на алтернативни проекти. 

Когато се разглеждат независими проекти се приема, че всеки един проект, 

за който  допринася за увеличаване на общественото 

благосъстояние и може да бъде реализиран. Тъй като на практика няма 

такъв икономически субект, който да разполага с неограничен финансов 

ресурс, често разходите за реализиране на всички съществуващи проекти с 

чиста настояща стойност, по-висока от нула, са по-големи от наличните 

финансови ресурси. При тези условия се определя съвкупността от 

проекти, която има най-висока положителна чиста настояща стойност и 

която може да се реализира в рамките на наличния бюджет. При сравняване 

на алтернативни проекти чрез изчисляване на чистата им настояща 

стойност, следва да се реализира този проект с най-висока положителна 

чиста настояща стойност [73].  
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Методът на чистата настояща стойност, наред с многото си 

предимства, има и определени недостатъци.  

Основните предимства на този метод са, че дава възможност за: 

- количествена оценка на разходите и ползите от реализирането на 

проекти от обществен интерес; 

- оценка на ефективността на проектите при наличие на разходи и 

ползи, които възникват в различни моменти от реализацията на проектите; 

- сравнение на ефективността на алтернативни проекти; 

- сравнение на възможностите на независими проекти да повишат 

общественото благосъстояние. 

Основният недостатък на метода на чистата настояща стойност се 

състои в това, че той не дава възможност за оценка на онази част от 

разходите и ползите, свързани с реализирането на проектите от обществен 

интерес, които не могат да бъдат измерени в пари. 

Методът на вътрешната норма на възвръщаемост се използва 

сравнително рядко в практиката, основно поради невъзможността той да се 

използва за сравнение на алтернативни проекти, когато има повече от един 

проект с вътрешна норма на възвръщаемост, по-голяма от обществената 

норма на дисконт [73]. Въпреки това, той може да се използва за оценка на 

независими проекти, като може да се одобри всеки проект, за който 

вътрешната норма на възвръщаемост е по-голяма от обществената норма 

на дисконт.  

Методът на вътрешната норма на възвръщаемост има съществени 

недостатъци дори по отношение на оценката на ефективността на 

независими проекти. Основните недостатъци на този метод са: 

1. чувствителността на метода към разпределението на ползите 

във времето [78]. В случаите, когато проектите не успяват да породят ползи 

за дълъг период от време, методът им дава по-слаба оценка, в сравнение с 

други проекти, които имат равномерно разпределение на ползите във 

времето. Това се наблюдава дори тогава, когато чистата настояща стойност 

на първите е по-висока. 

2. възможността да се получи повече от една стойност за 

вътрешна норма на възвръщаемост на един проект. В тези случаи нито една 

от тези стойности не може да се използва за оценка на ефективността на 

проекта [77, 79]. 

Методът „чисти ползи/инвестиции“ като цяло се използва за 

ранжиране на независими проекти при бюджетно ограничение в 

краткосрочен период. Въпреки, че изчисляването на съотношението “чисти 
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ползи/инвестиции” дава възможност за оценка на ефективността на 

проекти от обществен интерес, неговият основен недостатък е, че той не е 

приложим за анализ и оценка на алтернативни проекти [73].  

От направения анализ е видно, че методите на „вътрешната норма 

на възвръщаемост“ и „съотношението чисти ползи/инвестиции“ са 

неприложими за оценка на алтернативни проекти, поради което в 

настоящия труд те няма да бъдат използвани.  

За изследванията, извършвани по-нататък в дисертационния труд с 

цел доказване на приетата от нас хипотеза, ще бъде използван метода на 

чистата настояща стойност.  

За да бъдат преодолени част от недостатъците на разглежданите до 

тук методи се създава индикатор за ефективността на проекти за публично-

частно партньорство. Този индикатор е създаден, следвайки принципите, 

на които се основава разработеният от експерти на Европейската централна 

банка индикатор за ефективността на публичния сектор [81]. 

Индикаторът за ефективност на публично-частното партньорство се 

изчислява по следната формула: 

(5)  , 

където: 

 е индикатор за ефективността на ПЧП за защита при бедствие; 

– ползите за обществото от реализирането на ПЧП за защита 

при бедствия; 

– ползите за обществото от реализирането на изцяло публичен 

проект за защита при бедствия; 

–разходите за обществото, свързани с ПЧП за защита при 

бедствия; 

 – разходите за обществото, свързани с изцяло публичен проект 

за защита при бедствия; 

 

За да може да бъде сравнена ефективността на ПЧП за защита при 

бедствия с ефективността на аналогичен, изцяло публичен проект за 

защита с помощта на този индикатор е необходимо ползите и в двата 

случая да се представят с еднаква размерност. 

С цел улесняване сравнението на резултатите от различните проекти 

за защита при бедствия (изцяло публични или публично-частни), ползите 
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от защитата могат да се обособяват в пет основни групи (фиг. 14).  

Стойности на  по-големи от 1 показват, че ефективността на 

публично-частните проекти за защита при бедствия е по-голяма от 

ефективността на аналогични, изцяло публични проекти за защита при 

бедствия. 

Индикаторът за ефективност на проектите за публично-частно 

партньорство за защита при бедствия има едно основно предимство в 

сравнение с използването на метода на чистата настояща стойност и 

останалите методи от анализ „разходи-ползи“. Това е възможността за 

отчитане на ползите, свързани с реализирането на проектите за публично-

частно партньорство за защита при бедствия, които не могат да получат 

парична оценка.  

 

 

Фиг. 14 Оценка на ползите при изчисляване на индикатор за ефективност  

на ПЧП за защита при бедствия 

Използването на индикатора за ефективност има един основен 

недостатък. Той е неприложим при разглеждането на независими проекти 

за защита при бедствия, които генерират различни и, на практика, 

несъпоставими ползи (например опазването на човешки живот и 
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предотвратени икономически загуби).  

Но когато се съпоставят алтернативни проекти, например проект за 

публично-частно партньорство и изцяло публичен проект, които целят 

постигането на еднотипни резултати, индикаторът за ефективност е много 

удобен за извършване на оценки. 

Точната оценка на ефективността на проектите за публично-частно 

партньорство за защита на населението при бедствия изисква 

идентифицирането на всички разходи и ползи, произтичащи от 

партньорството.  

По отношение на проектите за публично-частно партньорство е 

необходимо да се отбележи, че оценката на ефективността на този вид 

проекти се прави на база оценка на: 

1) всички разходи, свързани с реализирането на проекта (ако 

освен плащания от страна на публичния сектор проектът предвижда 

допълнителни такси от страна на потребителите, тези плащания се 

включват в оценката на разходите), и  

2) ползите за обществото. Ползите, които възникват за фирмите, 

партньори от частния сектор, под формата на приходи от дейността и на 

реализирана печалба, не се отчитат при вземането на решение за 

реализиране на проекта за публично-частно партньорство. 

По отношение проектите за защита при бедствия, оценката на 

ефективността се прави, след като се вземат под внимание следните 

особености на този вид проекти: 

- голяма част от ползите имат условен характер; 

- значителна част от ползите, които проектите генерират, не могат да 

получат пазарна оценка; 

- съществена част от разходите и ползите, свързани с реализирането 

на проектите, имат косвен характер; 

- проектите предизвикват значителни външни ефекти; 

- инвестициите имат дългосрочен характер, което затруднява 

прогнозирането на всички възможни ефекти от тяхното осъществяване. 

Оценката на ефективността на ПЧП се базира на редица прогнози и 

допускания относно икономическото развитието на обществото, рисковете 

от бедствия и разходите и ползите от изпълнението на един или друг 

проект за защита. Поради тази причина въпросът за оценката 

ефективността на проектите за защита трябва да се разглежда паралелно с 

въпроса за критериите за вземане на решение за тяхното изпълнение в 

условията на риск и неопределеност. 
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Когато разпределението на вероятностите за постигане на 

определени резултати от изпълнението на проектите е известно е 

необходимо да се направи оценка на риска. Тази оценка се изисква от 

Европейската комисия при искане за получаване на финансиране от 

фондовете на ЕС. Оценката на риска в този контекст се състои в изучаване 

на вероятността даден проект да постигне задоволително изпълнение по 

отношение на зададена прагова стойност на вътрешна норма на 

възвръщаемост или чиста настояща стойност.  

Когато разпределението на вероятностите за постигане на 

определени резултати от изпълнението на проектите е неизвестно, т.е. е 

необходимо да се вземе решение в условията на неопределеност, могат да 

се използват следните основни критерии за вземане на решение в условия 

на неопределеност: 

1) Критерий на Валд 

2) Оптимистичен критерий 

3) Критерий на Хурвиц 

4) Критерий на Лаплас 

5) Критерий на Савидж 

Наличието на множество критерии е продиктувано от 

многообразието на осъществяваните проекти. Изборът на критерий за 

вземане на решение за изпълнение на проекти в условия неопределеност 

зависи до голяма степен от опита на оценяващия експерт. 

Изводи по глава ІІ 

1. Сравняването на алтернативните проекти за защита при бедствия 

може да бъде извършено само на база въвеждането на критерий за 

ефективност на проектите.  

2. Определянето на условията, на които трябва да отговаря даден 

проект за публично-частно партньорство за защита при бедствия зависи от 

факторите, които влияят върху ефективността на тези проекти.  

3. Основният недостатък, характерен за всички разглеждани методи 

за оценка на ефективността на проекти от обществен интерес, е 

невъзможността им да оценяват влиянието на непазарните разходи и ползи 

върху ефективността на проектите. 

4. Констатираният по-горе недостатък на методите за оценка на 

ефективността на проектите от обществен интерес може да бъде избегнат 

чрез използването на предложения индикатор за ефективност на публично-

частни проекти.  
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5. Важен фактор при сравняването на ефективността на проектите 

за защита при бедствия е оценката на риска и неопределеността, свързани с 

тяхната реализация.  

6. Използването на публично-частното партньорство за защита на 

населението при бедствия следва да бъде прието само на базата на 

цялостна безпристрастна оценка на ефективността на конкуриращите се 

проекти. 

 

ГЛАВА III. Изследване на възможностите за повишаване 

ефективността на защитата на населението чрез използване на 

публично-частно партньорство 

Проверката на адекватността на приетите в първа и втора глава 

постулати е направена в трета глава.  

Възможностите за повишаване на ефективността на защитата при 

бедствия с използване на публично-частно партньорство са апробирани 

чрез изследване на евентуалното му прилагане в системата на Главна 

дирекция „Пожарна безопасност и защита на населението“ -МВР 

(ГДПБЗН) за борба с горските пожари. 

Ефективното осигуряване на тази система с ресурси е сериозен 

проблем в нашата страна през последните две десетилетия. В следствие на 

ограничените финансови ресурси в областта на защитата при бедствия, 

възможностите за развитие и модернизация на структурите, 

осъществяващи тези дейности, силно намаляват. 

За същия период се наблюдава значително нарастване честотата на 

възникване на различни бедствия и увеличаване тежестта на техните 

последствия. 

Едни от големите бедствия в нашата страна са горските пожари. В 

резултат на тях през периода 2000 – 2011 г. средногодишно са регистрирани 

загуби на 132 000 декара горски площи [83]. 

Ето защо възможностите на публично-частното партньорство, като 

механизъм за повишаване на ефективността на защитата на населението 

при бедствия, ще бъдат разгледани на примера на осъществяване на 

публично-частно партньорство при гасене на горски пожари. 

С оглед изследване на възможностите за повишаване ефективността 

на защитата при бедствия чрез използване на публично-частното 

партньорство в дисертацията е направен сравнителен анализ на 

ефективността на двата основни варианта на придобиване и използване на 

вертолет за гасене на пожари: 
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  използване на вертолет, публична собственост, и 

  използване на вертолет, частна собственост, чрез създаване на 

публично-частно партньорство.  

В зависимост от варианта на придобиване и използване на 

вертолета може да се очаква, че той ще бъде използван с различна 

интензивност и следователно, техническият му ресурс ще бъде изразходван 

в различени моменти в бъдещето.  

С оглед осигуряването на възможност за сравняване на вариантите, 

оценката на ефективността при всеки от тях се изготвя при условие, че 

собственика на вертолета (вертолетите) осигурява готовност за 

използването на един вертолет за гасене на пожари за период от 25 години.  

Всички изчисления по-нататък ще бъдат направени при условия, че 

за гасене на пожарите винаги ще бъде използван един и същ вертолет. 

Част от необходимите данни са взети от технически източници, а 

онези данни, които са свързани с оценка на ползите от използването на 

вертолети за гасене на горски пожари и предимствата и недостатъците на 

публично-частното партньорство относно конкретния случай за използване 

на вертолет за гасене на горски пожари са получени чрез статистическа 

обработка на данните от анкетно експертно проучване. 

Прогнозата за разходите, свързани с реализацията на двата варианта 

за придобиване и използване на вертолета е направена на база пазарно 

проучване, реализирано в периода януари - април 2014 г. В рамките на 

дисертационния труд за оценка на ефективността ще се използват именно 

пазарните цени, като се приема, че те представляват достатъчно добра 

мярка за социалната алтернативна цена на ресурсите. Поради съображения, 

свързани с опазване на информация, която може да се окачестви като 

търговска тайна, е представена само обобщена информация за разходите, 

свързани с реализирането на проектите. 

С оглед на това, че проектите за използване на авиационни средства 

за гасене на пожари са дългосрочни, от основно значение за коректната 

оценка на тяхната ефективност е прогнозата за изменението на разходите 

за целия период на изпълнение на проектите. 

Статистическите изследвания в икономиката показват, че 

дългосрочният годишен прираст на разходите има дефиниционна област в 

интервала от 0 до 20 % с максимум в областта на двата процента. С 

достатъчна за практиката точност диференциалното разпределение на 

вероятността за реализиране на един или друг годишен прираст на 

разходите може да бъде апроксимирана към триъгълен тип с начална точка 
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0 % и нулева плътност, максимум при 2 % и крайна стойност при 20 % и 

нулева плътност. Доколкото вероятността за реализиране на годишния 

прираст на разходите в дефиниционната област е равна на единица, 

максималната стойност на плътността на разпределението е равна на 0,1. 

Графичното изображение на диференциалното разпределение на 

вероятността за реализиране на годишен прираст на разходите е 

представена на фиг. 18. 

 
Фиг.18. Диференциална зависимост на плътността на разпределението на 

годишния прираст на разходите (в %) 

Оценката за ползите от използването на вертолети за гасене на 

пожари е направена на базата на резултатите от проведено анкетно 

изследване за ефективността на публично-частното партньорство в борбата 

с горските пожари. 

Анкетното проучване беше проведено в периода май-юни 2014 г. 

сред 28 експерти по въпросите на пожарогасенето в горски и 

труднодостъпни местности. Неговата цел беше да се изследват нагласите 

на експертите от публичния сектор за ефективността на публично-частното 

партньорство за използване на вертолет за гасене на пожари. Данните бяха 

събрани чрез попълване на единна анкетна карта (Приложение 1) от 

експерти в академията на МВР, факултет „Пожарна безопасност и защита 

на населението“. В таблица 5 е представено разпределението на отговорите 

по брой и проценти за отделните пунктове на въпросите със зададен код. 
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Таблица 5. 

Разпределение на отговорите по брой и проценти 

за отделните пунктове на въпросите 

Въпрос № 

 Разпределение на отговорите  

По брой 

за пункт 

А 

В % 

за пункт 

А 

По брой 

за пункт 

Б 

В % 

за пункт  

Б 

По брой 

за пункт 

В 

В %  

за пункт 

 В 

По брой 

за пункт 

Г 

В %  

за пункт  

Г 

2 3 10,7% 25 89,3% - - - - 

3 3 10,7% 11 39,3% 12 42,9% 2 7,1% 

4 10 35,7% 8 28,6% 7 25,0% 3 10,7% 

5 12 42,9% 9 32,1% 6 21,4% 1 3,6% 

6 10 35,7% 9 32,2% 6 21,4% 3 10,7% 

 

Потребността от реализирането на проект за използване на 

вертолети за гасене на пожари се потвърждава още с отговорите на първия 

въпрос, зададен в анкетната карта, а именно:„Статистическите данни 

показват, че в периода 2000-2011 г. в Република България средногодишно 

биват засегнати от пожари около 132 000 декара горски площи. Според 

Ваши разчети, колко вертолета за гасене на пожари трябва да има на 

разположение в страната, ако тази тенденция се запази?“ По 

представените данни от експертите в областта на пожарогасенето средното 

количество вертолети за гасене на пожари, необходимо за страната е 9, като 

диапазона на достоверност с вероятност 68 % е от 6 до 12 (Таблица 4.). 

Полученият резултат може да бъде разглеждан в два аспекта: 

- Първо, че безспорно доказва необходимостта и полезността от 

използването на вертолетите; 

- Второ, че засега експертите не разполагат с единна методика при 

определяне на необходимия брой вертолети за гасене на дадена площ 

горски масиви. (Основание за това твърдение дава широчината на 

диапазона при определяне броя на необходимите вертолети.)  

Показателни за нагласите на експертите от публичния сектор за 

реализиране на публично-частно партньорство са отговорите на втория 

въпрос, поставен в анкетата: „Какъв е целесъобразния вариант за 

придобиване и използване на вертолети за гасене на пожари (за сметка на 

публичния сектор или чрез осъществяване на публично-частно 

партньорство)?“ Почти 90 % от анкетираните (таблица 5) считат, че 

целесъобразният начин е именно чрез създаването на публично-частно 

партньорство. Този резултат показва, че в българските експерти вече е 

изградено мнение за полезността от публично-частното партньорство. 
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От таблица 5 е видно, че по третия въпрос ползата от използването 

на вертолети за гасене на горски пожари се изразява в очакването: 

опожаряваните годишно площи да намалеят с 10 %. Този прогнозен 

резултат ще бъде използван при последващите изчисления на 

ефективността на вариантите за придобиване и използване на вертолети за 

гасене на пожари. 

На въпроса: „Кой е основният недостатък при ПЧП за използване 

на вертолети за гасене на пожари?“ (таблица 5), като отговор с най-голям 

дял (36 %) е посочен – „А) по-големият срок на готовност за използване на 

вертолета, в сравнение със срока на готовност при изцяло публична 

собственост на вертолета“. На следващо място е отговор „Б) опасност от 

нарастване на разходите над предварително договорените“ с 29 %. Като 

трети по значимост недостатък е посочен отговор „В) невъзможност за 

използване на вертолета за други цели за нуждите на публичния 

сектор“ (25 %). Най-малка част от експертите разглеждат като основен 

недостатък на ПЧП по-слабия контрол, който държавните структури могат 

да упражняват върху състоянието и използването на вертолета в сравнение 

с този при публична собственост на машината.  

Прави впечатление, че анкетираните специалисти недооценяват 

значимостта на опасността от нарастване на разходите над предварително 

прогнозираните, която е доказана от практиката.   

Причините, поради които анкетираните експерти смятат за 

целесъобразно реализирането на ПЧП, трябва да се търсят в 

преимуществата, които ПЧП притежава според тях. На въпроса: „Кое е 

основното предимство на ПЧП за използване на вертолет за гасене на 

пожари в сравнение с публичното придобиване на такъв 

вертолет?“ (таблица 5) почти 43 % от анкетираните посочват, че това е 

споделянето на разходите за придобиване и ремонт на вертолета. По-

високата ефективност е предпочетена от 32,1 %, а възможността за 

споделяне на рискове между публичния и частния сектор при ПЧП са 

посочени като предимство на партньорството от 21,4 %. В най-малко са 

привържениците (10,7 %) на възможността за споделяне на опит между 

публичния и частния сектор като предимство на ПЧП.  

На въпроса: „Каква би трябвало да бъде продължителността на 

договора за използване на вертолет за гасене на пожари чрез 

ПЧП?“ (таблица 5) повече от 35 % от анкетираните експерти смятат, че 

договорът за ПЧП за използване на вертолет за гасене на пожари трябва да 

се сключи за период 5 години и само 10,7 % от тях - 25 години.  
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Това разпределение в мнението на експертите в определен смисъл 

противоречи на общата икономическа теория, която препоръчва 

продължителността на договорите за публично-частно партньорство да 

бъде по-голяма от 20 години.  

Освен това е видно, че има определено противоречие и между 

отговорите на въпрос №2, относно целесъобразния начин за придобиване и 

използване на вертолет за гасене на пожари, и отговорите на въпрос № 6, 

относно продължителността на срока на договора за ПЧП. Това показва, че 

независимо от изразените предпочитания към публично-частното 

партньорство, желанието на голяма част от експертите договорите за ПЧП 

да бъдат сключвани за относително кратки срокове може да се тълкува и 

като израз на недоверие към възможностите на публично-частното 

партньорство за удовлетворяване на дългосрочните потребности на 

обществото.  

Анкетното проучване показа, че публично-частното партньорство се 

приема като форма на икономическо взаимодействие, но все още се 

подхожда с известно недоверие към него, поради което идеята за контрола 

при реализирането му не се търси чрез постоянен мониторинг, а чрез 

скъсяване на сроковете на неговото действие.  

Като се използват тези изходни данни е направен анализ на двата 

основни варианта за придобиване и използване на вертолет за гасене на 

пожари: 

-  използване на вертолет, публична собственост, и 

-  използване на вертолет, частна собственост, чрез създаване на 

публично-частно партньорство. 

При първия основен вариант за използване на вертолет за гасене на 

пожари - използване на вертолет, публична собственост, основната цел за 

неговото закупуване е гасенето на пожари. Въпреки това, публичният 

сектор реално може да го използва и при други обстоятелства, когато 

сметне за необходимо (например за оказване на спешна медицинска 

помощ, за транспорт на органи за трансплантация и пр.). В разглеждания 

вариант е заложен прогнозен нальот от 250 часа годишно, който включва 

използването на вертолета както за гасене на пожари в рамките на 200 часа, 

така и за изпълнението на други задачи (50 часа). 

Основният недостатък за публичния сектор при този вариант за 

придобиване и използване на активите произтича от факта, че публичният 

сектор извършва самостоятелно всички разходи, включително: разходите за 

придобиване на вертолета, разходите за обучение на персонал, разходите за 
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поддръжката и експлоатацията на летателния апарат и непосредствените 

разходи за гасене на пожари. Публичният сектор поема и всички рискове 

при реализирането на проекта.  

За определяне на чистата настояща стойност на проекта за 

използване на вертолет за гасене на пожари, собственост на публичния 

сектор, е направена прогноза за разходите и ползите, свързани с 

реализирането на проекта. Сценарият за реализиране на публичния проект 

за използване на вертолета, който приемаме за базов (Приложение 2.), 

предвижда: 

- разходите за придобиване на вертолета се заплащат на пет равни 

годишни вноски; 

- разходите за застраховка са калкулирани като застрахователната 

стойност намалява годишно със стойността на амортизационните 

отчисления; 

- годишното нарастване на разходите е прието за 2 % (с 

изключение на разходите за заплати и осигуровки, за които е приет 1 % 

годишен ръст, тъй като практиката показва, че тяхната промяна става с по- 

бавни темпове). 

Съпоставянето на разходите и ползите, които възникват при него 

във всяка година от 25-годишния прогнозен период е представено на 

фиг. 19. 

 

Фиг. 19. Разпределение на ползите и разходите в хил. лв. по години 

Направените изчисления показват, че при базовия сценарий за 

развитие на проекта, той генерира ползи общо в размер на 126, 8 млн. лв. и 

разходи общо в размер на 66,8 млн. лв. За изчисляване на чистата настояща 
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стойност на проекта, разходите и ползите са дисконтирани с  норма 4 %
1
. 

При това условие чистата настояща стойност на проекта ( NPV) е равна на 

32,6 млн. лв.  

За оценка на риска, следващата стъпка е избора на критична 

променлива. За такава критична променлива обикновено се използва 

годишния прираст на променливите оперативни разходи. Изменението на 

нарастването на променливите оперативни разходи (ПОР) за целия период 

на реализация на проекта е прогнозирано в интервала от 2 до 20 %.  

Измененията в годишния прираст на променливите оперативни 

разходи води и до изменение чистата настояща стойност на проекта. 

 На фиг. 22 е представена графиката на зависимостта на чистата 

настояща стойност на проекта във функция на годишния ръст на 

променливите оперативни разходи. Стойността на критичната променлива, 

при която чистата настояща стойност на проекта става равна на нула и след 

която, при нарастването на ПОР, чистата настояща стойност на проекта 

започва да придобива отрицателни стойности е приблизително 12 %. 

 
Фиг. 22. Зависимост на чистата настояща стойност на проекта  

във функция на годишния ръст на ПОР.  

Тъй като изменението на годишния прираст на променливите 

оперативни разходи следва тенденцията на общите разходи (фиг. 18), то 

тогава вероятностната диференциална функция на разпределението на 

чистата настояща стойност на проекта ще придобие вида представен на 

фиг. 23. Тази функция представлява оценка на риска: реализираната чиста 

настояща стойност да се различава от теоретично определената при 

базовия сценарий на проекта. 

                                                 
1
 Нормата на дисконт е определена на база информация на Българска народна банка за средната 

доходност на десетгодишните лихвоносни ДЦК, деноминирани в левове, постигната на първичния пазар 

в периода януари 2011 – май 2014 (4,06 %). 
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Фиг. 23. Диференциална зависимост на плътността на разпределение на чистата 

настояща стойност в млн. лв 

Въз основа на представената диференциална функция, като 

интегрираме числено по формула (7) ще получим, че очакваната стойност 

на проекта е: 

 

Като сравним чистата настояща стойност на проекта при базовия 

сценарий – 32,6 млн. лв и получената стойност, с отчитане на риска – 

8,18 млн. лв, следва, че реализирането на публичния проект за използване 

на вертолет за гасене на пожари е свързано със значителен риск.  

Независимо от това, фактът, че двете стойности са положителни, 

означава, че е целесъобразно проектът да бъде реализиран.  

При втория вариант за използване на вертолет за гасене на пожари 

се разглежда възможността за сключване на договор между институция от 

публичния сектор и фирма от частния сектор за съвместно използване на 

вертолет, собственост на фирмата.  

При този вариант за придобиване и използване на вертолета, 

частната фирма закупува вертолета и необходимото оборудване за гасене 

на пожари от въздуха. Тя е собственик на активите, които може да използва 

както за целите на публично-частното партньорство, така и за 

осъществяване на търговска дейност с цел реализиране на печалба.  

При този проект, в съответствие с пазарната практика, е заложено в 

замяна на възможността публичният сектор да използва вертолета за гасене 

на пожари, фирмата да получава доход под формата на годишно плащане за 

наличност на вертолета през целия прогнозен период от 25 години. Това 
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плащане трябва да гарантира на публичния сектор, че вертолетът ще бъде 

на разположение и в готовност да се включи в гасенето на пожари при 

поискване в рамките на 200 часа годишно. Освен годишното плащане за 

наличност на вертолета, за публичния сектор остава и ангажиментът да 

заплати всички оперативни разходи, свързани с използването му за гасене 

на пожари.  

За определяне на чистата настояща стойност на проекта за ПЧП за 

използване на вертолет за гасене на пожари е направена прогноза за 

разходите и ползите, свързани с реализирането на проекта. Сценарият за 

реализиране на проекта за ПЧП за използване на вертолета, който 

приемаме за базов (Приложение 3), предвижда: 

- разходите за придобиване на вертолета се заплащат на пет равни 

годишни вноски; 

- годишното нарастване на разходите е 2 % (с изключение на 

разходите за заплати и осигуровки, за които е приета по-консервативна 

прогноза от 1 % годишен ръст, тъй като практиката показва, че промяната 

на тези разходи става с по- бавни темпове); 

- годишното плащане за наличност на вертолета, в съответствие с 

обичайната пазарна практика, е в размер на 5 % от покупната му цена [85]. 

Това плащане нараства с 2 % годишно през целия период на използване на 

вертолета; 

- разходите за застраховка са калкулирани при условие, че 

застрахователната стойност намалява годишно със стойността на 

амортизационните отчисления; 

Съпоставянето на разходите и ползите, които възникват при базовия 

сценарий на ПЧП във всяка година от 25-годишния прогнозен период е 

представено на фиг. 24. 

 

Фиг. 24. Разпределение на ползите и разходите за публичния сектор 

 в хил. лв. по години. 
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Направените изчисления показват, че при базовия сценарий на ПЧП, 

той генерира ползи за публичния сектор в размер на 126,8 млн. лв. и 

разходи в размер на 39,4 млн. лв. За изчисляване на чистата настояща 

стойност от участието на публичния сектор в проекта, разходите и ползите 

са дисконтирани с норма 4 %. При тези условия чистата настояща стойност 

от участието на публичния сектор в проекта за ПЧП е 45 млн. лв. 

И тук, за да могат да бъдат използвани получените резултати за 

нуждите на сравнителния анализ, е необходимо да бъде отчетен рискът, че 

прогнозните разходи и ползи може да се различават от планираните. 

В случая на публично-частно партньорство за използване на 

вертолет за гасене на пожари като критични променливи са дефинирани: 

- годишния прираст на променливите оперативни разходи; 

- годишното плащане за наличност на благото. 

Изменението на нарастването на променливите оперативни разходи, 

които са за сметка на публичния сектор, за целия период на реализация на 

проекта е прогнозирано за стойности на годишния ръст на ПОР в 

интервала от 2 до 20 % със стъпка през 2 %. 

Както и при публичния вариант на придобиване и използване на 

вертолета за гасене на пожари, изменението на годишния прираст на 

променливите оперативни разходи води до изменение на чистата настояща 

стойност на проекта. На фиг. 27 е представена графиката на зависимостта 

на чистата настояща стойност на проекта за използване на вертолета за 

двете страни в партньорството във функция на годишния ръст на 

променливите оперативни разходи.  

 
Фиг. 27. Зависимост на чистата настояща стойност на проекта за използване на 

вертолета за двете страни в партньорството във функция на годишния ръст на 

променливите оперативни разходи 
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При годишен ръст на променливите оперативни разходи, 

приблизително равен на 16 %, чистата настояща стойност от участието на 

публичния сектор в партньорството става равна на нула. При по-

нататъшното увеличаване на ръста на ПОР, чистата настояща стойност 

започва да придобива отрицателни стойности. Необходимо е да се 

отбележи, че при годишен ръст на променливите оперативни разходи над 

12 %, при равни други условия, фирмата от частния сектор започва да 

регистрира загуба и нараства рискът от фалит на частния партньор. 

Както беше отбелязано и в предходната точка, тъй като изменението 

на годишния прираст на променливите оперативни разходи следва 

тенденцията за ръст на общите разходи, то тогава вероятностната 

диференциална функция на разпределението на чистата настояща стойност 

от участието на публичния сектор в публично-частния проект ще придобие 

графичния вид представен на фиг. 28.  

 
Фиг. 28. Диференциална зависимост на плътността при разпределение на чистата 

настояща стойност в млн. лв. 

Втората критична променлива, влиянието на която се разглежда в 

дисертационния труд, е годишното плащане за наличност на благото. 

Разглеждането й е от изключително значение при оценката на чистата 

настояща стойност на проекта, както поради това че годишното плащане за 

наличност ангажира значителен публичен финансов ресурс за целия 

период на партньорството, така и поради това, че определянето на размера 

на това плащане става в резултат на преговори между партньорите. 

В таблица 8 е представена чистата настояща стойност на проекта 

при изменение на критичната променлива – годишно плащане за 

наличност, в рамките на 1 до 10 % от стойността на вертолета. 

За разлика от ръста на променливите оперативни разходи, по 

отношение на годишното плащане за наличност на благото не могат да се 
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определят вероятности за възникване. Причината е, че определянето на 

размера на конкретното плащане за наличност става в резултат на 

преговори между публичния и частния сектор и зависи от редица фактори, 

включително стабилността на фирмите от сектора, конкуренцията между 

тях за участие в ПЧП, състоянието и перспективите за развитие на 

икономиката като цяло и пр. 

Поради тази причина очакваната стойност на проекта се определя 

въз основа на диференциална функция на разпределението на чистата 

настояща стойност на проекта при различен процент годишно нарастване 

на променливите оперативни разходи (фиг. 28). Като интегрираме числено 

по формула (7) ще получим за . 

 

 

Таблица 8 

Чиста настояща стойност на проекта при изменение на 

годишното плащане за наличност 

 

Плащане за наличност 

в % от стойността на 

вертолета 

Чиста настояща 

стойност, млн. лв 

1 % 62,41 

2 % 60,20 

3 % 57,98 

4 % 55,76 

5 % 53,55 

6 % 51,33 

7 % 49,10 

8 % 46,89 

9 % 44,67 

10 % 42,46 

 

Като сравним чистата настояща стойност на проекта при базовия 

вариант – 45 млн. лв и получената стойност, с отчитане на риска – 

20,58 млн. лв, следва, че реализирането на проекта за публично-частно 

партньорство за използване на вертолет за гасене на пожари е свързано със 

значителен риск. Независимо от това, фактът, че двете стойности са 
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положителни, означава, че е целесъобразно проектът да бъде реализиран.  

Доказването на приетата в дисертационния труд работна хипотеза 

ще бъде направено чрез извършването на количествен сравнителен анализ 

на вариантите за придобиване и използване на вертолет за гасене на 

пожари.  

За доказването на работната хипотеза съгласно приетите в 

логически форми на статистиката е необходимо да бъде дефинирана 

алтернативна „нулева“ хипотеза, която дефинира обратното твърдение на 

работната хипотеза. Отхвърлянето на нулевата хипотеза е доказателство за 

правилното дефиниране на работната хипотеза. Неотхвърлянето на 

нулевата хипотеза не отрича работната, но не я доказва.  

С оглед на казаното нулевата хипотеза в дисертационния труд 

следва да бъде дефинирана като: липса на количествена разлика между 

чистата настояща стойност и очакваната чиста настояща стойност при 

сравняването на проекти изпълнение чрез публично-частното партньорство 

и изцяло публични проекти. 

Получените резултати от оценките на двата варианта за 

придобиване и използване на вертолет за гасене на пожари са представени 

в таблица 9. 

Таблица 9. 

Резултати от оценките на двата варианта 

Варианти на придобиване и 

използване на вертолет за 

гасене на пожари 

Показатели за сравнение 

Чиста настояща 

стойност, млн. лв 

Очаквана чиста 

настояща стойност, 

млн. лв 

1.  При собственост на 

публичния сектор 
32,60 8,18 

2.  При публично-частно 

партньорство 
45,03 20,58 

 

От таблицата е видно, че получените оценки както за чистата 

настояща стойност, така и за очакваната чиста настояща стойност са по-

високи при варианта на публично-частно партньорство. Този факт 

определя еднозначно решението, което следва да бъде прието, а именно за 

разглеждания конкретен случай по-изгоден вариант е публично-частното 

партньорство.  

Така предложената методика за извършване на сравнителен анализ е 
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полезен инструмент при формирането на решения по различни казуси. 

Методиката не доказва, че винаги ПЧП е по-добро от реализирането на 

изцяло публични проекти. Тя ни дава инструмент, чрез който можем да 

направим правилния избор. 

Както публичните проекти, така и алтернативните проекти за 

публично-частно партньорство генерират ползи, които трудно могат да 

получат пазарна оценка. В разглеждания в дисертационния труд случай, 

такива са екологичните ползи. 

В конкретния случай възможните екологични ползи могат да се 

изразят като отделеното по-малко количество емисии вредни газове 

(въглероден диоксид).  

Това количество вредни газове не зависи от вида на варианта за 

придобиване и използване на вертолета, тъй като:   

- видът на вертолета и системата за гасене на пожари са едни и 

същи; 

- летателните часове, за които ще се използва вертолетът за гасене 

на пожари за целия срок на проектите са едни и същи; 

- допуска се еднакво добра подготовка на летателните екипажи и 

еднакъв срок на готовност на вертолетите. 

Така на практика ползите от реализирането на проектите, измерени 

чрез по-малките количества емисии въглероден диоксид, които ще бъдат 

отделени в атмосферата благодарение на по-бързото гасене на пожарите, са 

еднакви и в двата проекта и следователно отношението на екологичните 

ползи ще бъде равно на единица. Тогава индикаторът за ефективност на 

публично-частното партньорство ще зависи от съотношението на 

разходите, свързани с реализирането на двата проекта. Поради тази 

причина формула (6), която се използва за изчисляване на индикатора, 

придобива вида:  

 

Стойността на  е по-голяма от единица, което показва, че 

ефективността на публично-частния проект за използване на вертолет за 

гасене на пожари е по-голяма от ефективността на публичния проект за 

закупуване на такъв вертолет. 

И индикаторът за ефективност още веднъж подчертава 

предимството на публично-частното партньорство пред варианта за 
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използване на вертолет за гасене на пожари, собственост на публичния 

сектор.  

Ако, обаче, при други обстоятелства индикаторът за ефективност 

дава стойности по-малки от 1, неговото отчитане може да наложи корекции 

на вече взетото решение. 

Изводи по глава ІІІ 

1. Резултатите от проведеното изследване на възможности за 

повишаване на ефективността на защитата при бедствия чрез използване 

на публично-частно партньорство показват, че тя нараства значително при 

реализирането на публично-частен проект, когато се спазват условията за 

ефективност на този вид партньорство. 

2. За оценка на ефективността на публично-частното партньорство 

е целесъобразно да се използва комбинация от методи. Независимо от 

факта, че всички представени тук методи дават предимство на проекта за 

публично-частно партньорство пред изцяло публичния проект за защита 

при бедствия, методите не са изцяло взаимозаменяеми. Чрез комбинацията 

от представените методи се получава допълнителна информация за 

ефективността на проектите, която е необходима за вземане на решение за 

избора на проекта, който трябва да бъде реализиран. 

3. Проведеното анкетно проучване показа, че нагласата на 

експертите от публичния сектор за ефективността на публично-частното 

партньорство не е еднозначна, което може да повлияе върху реализирането 

на сътрудничеството. Този факт изисква да бъде повишена 

информираността на експертите относно възможностите и рисковете на 

публично-частното партньорство и ще бъде преодоляно с натрупването на 

опит от прилагането му.  

4. Резултатите от извършения количествен сравнителен анализ на 

вариантите за придобиване и използване на вертолет за гасене на пожари 

показват, че количествена разлика между чистата настояща стойност и 

очакваната чиста настояща стойност при сравняването на проекти 

изпълнени чрез публично-частното партньорство и изцяло публични 

проекти съществува. Това води до отхвърляне на нулевата хипотеза, като 

по този начин се доказва правилното дефиниране на работната хипотеза, а 

именно че публично-частното партньорство повишава ефективността на 

защитата при бедствия при изпълнение на определени условия. 
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III РАЗДЕЛ. ЗАКЛЮЧИТЕЛНА ЧАСТ 

ОБЩИ ИЗВОДИ 

1.  Анализът на взаимодействието между публичния и частния 

сектор при защитата от бедствия показва, че то предоставя значителни 

възможности за повишаване на ефективността на проектите от взаимен 

интерес, но и крие множество рискове при реализирането му. 

2.  Противоречивите резултати от реализирането на ПЧП в 

практиката показват, че преди вземането на решение за прилагането му е 

необходимо да бъдат проведени предварителни проучвания, които да 

отчитат всички фактори, влияещи върху ефективността на проектите. 

3.  Вземането на решение за прилагане на публично-частно 

партньорство за защитата при бедствия трябва да бъде основано на 

определянето на критерии и условия, чието изпълнение гарантира 

ефективното реализиране на проектите.  

4.  Използването на комбинация от методи за оценка на 

ефективността на проекти за защита при бедствия дава възможност за 

вземане на рационално, научно обосновано решение относно избора на 

проекта с най-голям полезен ефект. 

5.  Независимо от някои негативни примери от практиката по 

отношение на ефективността на ПЧП, проведеното изследване за 

използване на вертолети за гасене на пожари доказва възможностите на 

този вид партньорство като инструмент за повишаване ефективността на 

защитата на населението при бедствия. 

6.  Резултатите от направения количествен анализ за сравнение на 

ефективността при изпълнение на проект от публичния сектор и 

изпълнението на същия проект, реализиран под формата на публично-

частно партньорство недвусмислено доказва предимствата на публично-

частното партньорство, с което потвърждава приетата работна хипотеза в 

дисертационния труд.   

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

На база извършените анализи и изследвания в дисертационния труд, 

докторантът претендира за следните получени научни и научно-приложни 

резултати с оригинален принос: 
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1.  Нов подход в класификацията на рисковете при проектите за 

публично-частно партньорство с отчитане на риска за публичния сектор от 

участието му в подобни проекти. 

2.  Дефиниране на седем фактора, които оказват влияние върху 

ефективността на публично-частното партньорство: 

-  осигуряване на конкурентна среда. 

-  прилагане на иновативни практики в управлението на 

процесите. 

-  разпределяне на риска между субектите.  

-  надеждност на субектите в икономическата система.  

-  цена на финансирането.  

-  компетентност на изпълнителите.  

-  степен на корупция.  

3.  Дефинирани четири условия за ефективност на проектите за 

публично-частно партньорство: 

- Осигуряване на възможност за участие на всички представители 

на частния сектор, които покриват определени минимални 

изисквания за надеждност.  

- Реално прехвърляне на рискове от публичния сектор към частния 

партньор. 

- Разпределяне на отговорностите и ползите от реализирането на 

проектите по начин, при който, всеки партньор поема ясно 

дефинирани рискове и разходи въз основа на желаните ползи при 

реализацията на ПЧП. 

- Ангажиране на фирми със специфичен опит и знания за защитата 

при бедствия, които да допринесат чрез участието си за създаването 

на висока добавена стойност.  

4. Единен индикатор за оценка на ефективността на публично-

частното партньорство: 
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