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Договор № А08-14-50-С
„Създаване на ефективен модел за управление на собствеността и предоставяне на публични
услуги чрез прилагане на публично-частни партньорства в област Плевен”

Партньорски проект
„Създаване на ефективен модел за управление на собствеността и
предоставяне на публични услуги, чрез прилагане на публично-частни
партньорства в област Плевен”
Място на изпълнение: област Плевен
Срок на изпълнение: 10.02.2009 - 09.02.2010г.
Размер на безвъзмездната финансова помощ: 693 016.40 лева

Водеща организация: Община Плевен
Партньори:
Община Белене, Община Гулянци, Община Долна
Митрополия, Община Долни Дъбник, Община Искър, Община Кнежа, Община
Левски, Община Никопол, Община Пордим и Община Червен бряг.
Обща цел: Създаване на условия за ефективно използване на публичните
ресурси, чрез прилагане на ПЧП и създаване на благоприятни условия и прозрачни
правила за партньорство между бизнеса и общинските администрации в област Плевен.
Специфични цели:
1. Повишаване на капацитета на общинските администрации и формиране на
умения за прилагане на различните форми на ПЧП.
2. Създаване на стратегическа база за ефективно управление на общинската
собственост, като предпоставка за осъществяване на ефективно ПЧП;
3. Разширяване участието на бизнеса в предлагането на публични услуги, чрез
развитие на ПЧП в съответствие с инвестиционните приоритети на регионалните и
местни власти.
4. Повишаване разбирането за ПЧП и уменията за планиране на ПЧП.
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Целева група: Общинските администрации в област Плевен, конкретно на
Община Плевен и администрациите на партньорите по проекта – общините: Белене,
Гулянци, Долна Митрополия, Долни Дъбник, Искър, Кнежа, Левски, Никопол, Пордим
и Червен бряг.
Основната целева група са над 100 експерти, от които 30 в общинската
администрация на община Плевен, работещи в сферата на управление на общинската
собственост и обществени поръчки, правно обслужване, развитие на инвестиционна
политика и проекти. Останалите са експерти, работещи в сферата на развитие на
териториалното устройство в общинските администрации на партньорите по проекта.
Непряка целева група: Областна администрация Плевен.
Очаквани резултати:
1. Идентифициране потенциала на публичните услуги, като бъдат отчетени
специфичните предимства и ограничения, произтичащи от перспективите за
икономическото развитие на община Плевен и общините-партньори.
2. Оптимизиране управлението на общинската собственост, чрез оценка на
капацитета на общинските администрации за управление на собствеността и изготвени
препоръки за подобряване управлението с фокус върху повишаване възможностите за
осъществяване на ПЧП за оптимално използване на публичните ресурси.
3. Разработен модел на интернет регистър на общинската собственост като
инструмент, подпомагащ ПЧП, чрез улесняване на достъпа на бизнеса до информация.
4. Разработени насоки и вътрешни правила за работата на общинските
администрации за осъществяване на ПЧП за ефективно използване на публичните
ресурси.
5. Разработен модел на стратегия за управление на общинската собственост.
6. Повишаване знанията и уменията на експерти на общинските администрации
на община Плевен и общините-партньори за повишаване разбирането и уменията за
планиране и осъществяване на ПЧП.
7. Проведена информационна кампания за разясняване на същността,
приложимостта и ползите от прилагане на ПЧП в различни сфери.
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