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Европейски
съюз

ИНВЕСТИЦИИ
В ХОРАТА

Оперативна програма
“Административен капацитет”

Община Варна изпълнява проект „Общинска администрация гр. Варна –
прозрачен, компетентен, динамичен и интерактивен партньор на бизнеса”,
съфинансиран от Европейския социален фонд чрез ОПАК по договор № А0814-30-С/10.02.2009 г. подписан между МДААР и Община Варна. В
изпълнение на Дейност 3

от проекта е извършен индиректен преглед и

систематизиране по типов белег на наличната информация за реализираните
от община Генуа и Хамбург форми, концепции и модели на публично-частно
партньорство.

I. НЕОБХОДИМОСТ ОТ РАЗВИТИЕ НА ПУБЛИЧНО-ЧАСТНО
ПАРТНЬОРСТВО:

Наличието на модерна и качествена инфраструктура и състоянието на
услугите е основен стимул за икономически растеж и оттам за повишаването
на жизненият стандарт на населението. Правителството на Р. България и
местните администрации са отговорни за осигуряването на обществени
услуги и съоръжения. В процеса на своето икономическо развитие нашата
страна се нуждае от модерни и алтернативни решения в областта на
публичните услуги и в модернизирането на инфраструктурните обекти и
комуналните дейности. Международната практика показва, че публичночастното партньорство (ПЧП) е един от успешните финансови инструменти
за осигуряване на инвестиции в публичната инфраструктура, когато
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държавния и общинските бюджети не разполагат с необходимия ресурс и
искат да осигурят по-добра стойност на вложените публични средства.
Нуждата от инвестиции за изграждане на базисна инфраструктура с цел
предоставяне на качествени публични услуги в страната налага прилагането
на иновационни методи за структуриране и финансиране на инвестиционни
проекти.
Развитието на ПЧП в Европа през последните две десетилетия почива
на следната икономическа логика:
 Ускореното регионално развитие в Европа съчетано с общия
Европейски пазар през последните години доведе до необходимост от
развитие на транспортна, екологична и социална инфраструктура,
която да задоволи нарасналите потребности;
 Съчетанието на тези потребности с приетите Европейски директиви в
сферата на околната среда и транспорта доведе до нужда от големи
инвестиции в базисната инфраструктура;
 Осъзната е възможността за постигане на по-добра стойност на
вложените публични средства чрез използване на ефективността и
ефикасността на частния сектор при предоставяне на публични услуги;
 Съществуващи ограничения върху консолидирания бюджет налагани
от строгата монетарна и фискална политика в Европа;
 Преориентиране на публичния сектор към получаване на краен
резултат – услуга, а не придобиване на активи;
 Възможност за извършване на плащания от публичния сектор след
получаване на желаната от него услуга;
 Осъществяване на цялостен подход при проектиране, финансиране,
строителство и експлоатация, като публичния сектор започва да
поставя акцент върху вложените от него средства през целия проектен
цикъл;
 Предоставяне на възможност за споделяне на рисковете по проектите
между публичния и частен партньор.

ІI.

СЪЩНОСТ

И

ОПРЕДЕЛЕНИЕ

НА

ПУБЛИЧНО-ЧАСТНО

ПАРТНЬОРСТВО:
Традиционното финансиране на инфраструктура и предоставяне на
услуги може да се характеризира най-общо като задължения от страна на
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държавата и общината за осъществяване на периодични плащания към нает
изпълнител по време на фазата на строителство на инфраструктурен обект и
изпълнение на услугата. След приключване на изпълнителните дейности
държавата и общината се ангажират с експлоатацията и поддръжката. При
това финансиране държавата и общината носят всички рискове както по
време на реализацията на проекта, така и при експлоатацията на
инфраструктурата. Практиката показва, че при традиционното финансиране
прогнозираната цена за строителство често се надвишава многократно, а
правенето на оценка на разходите на държавата по експлоатацията и
поддръжката на инфраструктурата е трудно осъществимо.
ПЧП изисква промяна в мисленето на публичния сектор – от
фокусиране върху придобиване на инфраструктура (активи) към
предоставяне на качествени публични услуги. Съществуващата практика за
реализиране на проекти чрез ПЧП очертава следните разлики с
традиционното финансиране на инфраструктурен проект:
 Цялостен подход при проектиране, строителство и експлоатация:
при финансиране на инфраструктурен проект чрез ПЧП е от значение
стойността на вложените средства през целия проектен цикъл. Именно
затова, при оценка на възможностите за осъществяване на ПЧП,
държавата и общината сравнява не стойността на строителството на
инфраструктура, а общите разходи за предоставяне на желаната услуга;
 Извършване на плащания от държавата при получаване на
желаната услуга: при ПЧП проект се извършват плащания от страна
на държавата и общината или крайния потребител единствено при
получаване на желаната услуга в искания обем и качество, т.е няма
финансови задължения по време на фазата на строителство на
инфраструктурата;
 Споделяне на проектните рискове между партньорите: публичночастното партньорство предоставя възможност за разпределение на
рисковете между партньорите. От гледна точка на финансирането на
проекта това означава, че държавата и общината може да прехвърли
към частния партньор всички рискове свързани с финансирането,
строителството, поддръжката и експлоатацията на инфраструктурен
обект, като сподели или запази единствено риска за търсене на
предоставената услуга;
 Използване на частни ресурси и опит: публично-частното
партньорство предоставя възможност за използване на частни ресурси
при реализиране на инфраструктурен проект. Това като резултат води в
повечето случаи до спазване на предварително заложените бюджет и
времеви граници за строителство на проекта. От изключителна важност
за финансовата устойчивост и развитие на проекта са капацитета и
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опита на частния партньор, които държавата може да използва при
реализация на инфраструктурен проект.
Отчитайки Европейското законодателство, практика и счетоводно
третиране можем да обобщим, че ПЧП е дългосрочно договорно отношение
между лица от частния и публичния сектор за финансиране, построяване,
реконструкция, управление или поддръжка на инфраструктура с оглед
постигане на по-добро ниво на услугите, където частният партньор поема
строителния риск, и поне един от двата риска – за наличност на
предоставяната услуга или за нейното търсене.
ПЧП плащанията, свързани с ползването на предоставяната от частния
партньор публична услуга, са обвързани с постигане на определени критерии
за количество и качество на услугата. Правителството и общината (като
потребител на услуги) има право да редуцира своите плащания, както би го
направил всеки „обикновен клиент” при непредоставяне на необходимото
количество и качество на услугата.
При осъществяване на ПЧП проекти от изключителна важност е
гарантирането на по-добра стойност на вложените публични средства (value
for money), чрез извършване на пълен анализ на разходите и ползите от
проекта. Доказването на по-добра стойност на вложените средства може да
се извърши чрез анализиране на количествените и качествените аспекти на
инфраструктурния проект при прилагане на различни комбинации от методи
и процедури за оценка. Най-добрите практики показват, че е препоръчителна
комбинацията на количествения метод на нетната настояща стойност (ННС)
и качествения анализ на икономическата ефективност на проекта.
След като публичния сектор извърши количествените и качествени
анализи по проекта трябва да се изготви модел/еталон наречен Сравнение с
публичните разходи (СПР). Той показва какви ще бъдат разходите на
публичния сектор при изпълнение на определената изходна спецификация за
предоставяне на услуга. СПР обхваща всички разходи (за целия жизнен
цикъл на инфраструктурния проект) на публичния сектор съобразени с
рисковете по проекта. Най-често СПР се изразява чрез нетната настояща
стойност на паричните потоци по проекта, отчитайки разходите за постигане
на желания краен резултат и рисковете за публичния сектор, при
традиционното предоставяне на услуги. По-добра стойност на вложените
средства на ПЧП решението е видна, ако нетната настояща стойност на
проекта изпълняван чрез ПЧП е по-голяма от нетната настояща стойност на
проекта изпълняван от публичния сектор.
Необходимите условия за успешно изпълнение на проекти чрез
публично-частни партньорства в Р.България могат да бъдат обобщени до
следните:
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 Наличие на политическа воля за осъществяване на ПЧП проекти;
 Наличие на обществена подкрепа за осъществяването на проекти чрез
ПЧП;
 Наличие на законодателна рамка подходяща за прилагане на ПЧП
модели;
 Провеждане на открита и прозрачна тръжна процедура в съответствие
със съществуващите най-добри практики;
 Изработване на механизъм за сравнение с публичните разходи за
осъществяване на проекта (доказване на по-добра стойност на
вложените публични средства);
 Наличие на механизми за плащане на предоставяната услуга
съобразени с обществените възможности и нагласи (преценка на
обществена нагласа и възможности за плащане на такси, прецизно
определяне на нивото на таксите);
 Съществуване на достатъчен капацитет в публичните
отговарящи за осъществяване на инфраструктурни проекти.

органи

 Използване услугите на банковия сектор и консултантските компании в
процеса на структуриране на ПЧП схеми от публичния сектор (от
изключителна важност за правилно разпределение на рисковете по
проекта).
В практиките на страни като Италия, Франция, Великобритания
срещаме пояснения и конкретика за легална дефиниция на публично- частно
партьорство в следните направления:
- дългосрочно договорно споразумение между публична институция и
частна компания (партньор) за изграждане/обновяване/поддръжка на
публична инфраструктура и комунални обекти и за предоставяне на
свързаните с тях услуги (дефиниция на Евростат съгласно Решение от 11
февруари 2004 г.);
- дългосрочно договорно споразумение между публична институция и
частнакомпания (партньор), чрез което рисковете, капацитета, активите и
печалбите (за публичния сектор – по-доброто качество на доставените
услуги; за частния партньор – нормата на печалба) се поделят при
доставянето на публична услуга;
- дългосрочно договорно споразумение между публичния и частния
сектор, чрез което се постига най-добро съотношение между устойчив
резултат и вложени средства в доставянето на публична услуга.
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Систематизираните по такъв начин основни белези на публичночастното партньорство водят до основния извод, че това по същество е
договор с вменени и произтичащи от него права и задължения за всяка от
страните, за дълъг период от време. Целта е не прехвърляне на функции на
публичния сектор към частния, а търсене на взаимноизгодна за двете страни
комбинация от по-добра стойност на вложените публични средства чрез
използване на ефективността и ефикасността на частния сектор при
предоставяне на публични услуги. Най-важната характеристика на
споразумението за ПЧП е, че партньорството трябва да служи за
предоставяне на услуги от частните партньори на обществото като цяло.
Контрактувани сделки, при които частният сектор продава услуги и стоки на
публичния сектор, не трябва да се разглежда като ПЧП.

ІІI. НОРМАТИВНА И ПРАВНА РАМКА ЗА ОСЪЩЕСТВЯВАНЕ НА
ПУБЛИЧНО-ЧАСТНИ

ПАРТНЬОРСТВА.

Като цяло в юридически аспект на ниво право в страните от
Европейския съюз са разработени и приети много малко конкретни
нормативни документи третиращи материята ПЧП. Модели, управление,
плащания и други действия свързани с ПЧП са разписани в различни
Директиви имащи отношение към публичните договори, обществените
поръчки и концесиите (Виж приложение 1 и 2).
Националните законодателства на някои страни – членки на
Европейския съюз разполагат с приети специални закони за ПЧП със
съответната правова дефиниция за публично-частно партньорство (практика
ПЧП Хамбург, респективно Германия). Тези дефиниции могат да бъдат
обобщени като дълготрайно споразумение между публичните власти и
правни субекти на частния сектор, включващо споделяне на активите и на
рисковете, в полза на публичния интерес.
Липсата на специално национално законодателство в областта на ПЧП е
съществена пречка за практическото приложение на разнообразни форми на
ПЧП. Несъществуващият общ нормативен модел за осъществяване на ПЧП
предопределя необходимостта взаимодействието между публичния и частния
сектор да се извършва преди всичко на основата на обществените поръчки и
концесиите. Отсъствието на унифицирани нормативни правила за ПЧП на
национално ниво създава възможност отделните общини в рамките на
местното самоуправление да приемат отделни наредби, в който детайлизират
специфични правила за отделните сектори. Съществуващите местни
нормативни актове възпроизвеждат модела на националното правно
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регулиране на ПЧП, като няма унифицирани нормативни правила за ПЧП, а
действащите многобройни актове детайлизират специфични правила за
отделните сектори.

ІV. ОЧЕРТАВАНЕ НА КОНЦЕПЦИИ (МОДЕЛИ) ЗА РЕАЛИЗИРАНЕ
НА ПУБЛИЧНО-ЧАСТНИ ПАРТНЬОРСТВА.

В действителност, ПЧП покрива широк диапазон от социални,
комунални и икономически дейности. От правна гледна точка има два типа
ПЧП: /1/ договорни отношения /концесии, обществени поръчки, проектно
финансиране/ и /2/ институционализирани /създаване на нови дружества със
специална цел и смесено участие/. А от функционална гледна точка
международната практика до момента идентифицира и прилага няколко
основни типа ПЧП /вж. Таблица „Основни типове публично-частни
партньорства”/
Съществуват разнообразни форми на ПЧП, като повечето от тях имат
сходни сфери на приложение, близки предимства и недостатъци. Това до
известна степен затруднява осмислянето на целесъобразността и ползите от
публично-частните партньорства. Много често местните власти
целенасочено избягват прилагане на ПЧП в реализацията на своите политики
за местно икономическо и инфраструктурно развитие именно, поради липса
на ясно разграничими форми на ПЧП и механизми за тяхното прилагане.
Безусловно, изборът на подходяща форма на ПЧП, като инструмент за
подобряване на инфраструктурата и качеството на предоставяните местни
услуги, представлява резултат от предварителен обстоен анализ на
настоящата ситуация, наличните активи и ресурси, и бъдещата (т.е.
желаната) ситуация, така че да се осигури баланс между стойност на
вложените средства и гъвкавост за двете страни (публична и частна) при
изпълнението на проекта за ПЧП.

Основни типове публично-частно партньорство:
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Тип ПЧП
(Concession)
Договор за концесия

Основни елементи
Поддръжка и експлоатация на
съществуващи активи

Приложение
При проекти не изискващи
финансова подкрепа от
публичната институция

Силни страни
Частния сектор изпълнява
публични услуги

Слаби страни
Сложна и дълга тръжна
процедура, необходимо
внимателно
разпределяне на
рисковете
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Тип ПЧП
ПСЕП (DBOT)
Проектиране-Строителство-Експлоатация-Прехвърляне

Основни елементи
Частната страна носи
отговорност за
проектирането, строителство,
финансирането и
експлоатацията на
инфраструктурата;
Собствеността върху активите
се прехвърля на публичната
институция в края на
договора

Приложение
Проекти със значителни
технологични и
експлоатационни изисквания
позволяващи иновативни
решения

Силни страни
Частната страна може да
реализира разходно ефективни решения през
целия жизнен цикъл на
проекта

Слаби страни
Сложна и дълга тръжна
процедура, необходимо
внимателно
разпределяне на
рисковете
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Тип ПЧП
СПЕ (BOО)
Строителство- Притежаване-Експлоатация

Основни елементи
Няма задължение за
прехвърляне на собствеността
върху активите към
публичната институция;
Съществува възможност
публичната институция да
придобие активите, като ги
изкупи по остатъчната им
балансова стойност, след края
на договорния период

Приложение
Възможност публичната
институция да придобие
активите, като ги изкупи по
остатъчната им балансова
стойност, след края на
договорния период

Силни страни
При изграждане на
инфраструктура, която
може да бъде частно
притежание

Слаби страни
Ограничено приложение
само за инфраструктура, която може да бъде
частно притежание

Европейска Информационна Мрежа Регионален Консултантски Център – Варна

Тип ПЧП
СПЕ (BTО)
Строителство- Прехвърляне-Експлоатация

Основни елементи
При този модел публичната
институция става собственик
на инфраструктурата от
самото начало на договора.

Приложение
Проекти със значителни
технологични и експлоатационни изисквания

Силни страни
Частната страна може да
реализира разходно –
ефективна експлоатация

Слаби страни
Липсва възможност за
иновативни строителни
решения от страна на
частния сектор
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Тип ПЧП
СЕП (BOT)
Строителство-Експлоатация-Прехвърляне

Основни елементи
Публичната институция
изготвя проекта, а частния
партньор изгражда
необходимата
инфраструктура, която в края
на периода се прехвърля на
публичната институция

Приложение
Проекти със значителни
технологични и
експлоатационни изисквания

Силни страни
Частната страна може да
реализира разходно –
ефективна експлоатация

Слаби страни
Липсва възможност за
иновативни строителни
решения от страна на
частния сектор
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Тип ПЧП
Договор за управление

Основни елементи
Публичната институция
предоставя
инфраструктура за
управление и
експлоатация

Приложение
При налична
инфраструктура в добро
състояние

Силни страни
Частната страна може да
реализира разходно –
ефективно управление

Слаби страни
Ограниченост на
инвестициите от страна на
частния сектор

V. ПРАКТИКА ПРИ РЕАЛИЗИРАНЕ НА ПУБЛИЧНО-ЧАСТНИ
ПАРТНЬОРСТВА ОТ ОБЩИНА ГЕНУА.

Градът е център на едноименната провинция Генуа в област Лигурия.
Населението му е около 670 000 жители. Има богато историческо минало,
много художествени и архитектурни паметници. След Първата световна
война през 1922 година се провежда конференция, на която е подписан
Рапалският договор. Пристанището на Генуа е най-старата част на града.
Забележителна е строената през 12 век от бял и черен мрамор Cattedrale di
San Lorenzo. В съседство се намира Палацо Дукале. Интересни са дворците
на известната генуезка фамилия Дория. В Генуа има два известни футболни
отбора. По-популярният се казва СФС ДЖЕНОА, а вторият – САМПДОРИЯ.
СФС ДЖЕНОА е първият шампион по футбол на ИТАЛИЯ.
Забележителности:
• Музей на Съпротивата;
• Морски музей и др. ;
• Катедрала (11 в.) и много барокови църкви;
• Богати дворци и вили с живописни терасирани паркове ("Пароди", "Росо").
История:
Римско селище от 3 в. пр. Хр. Силна средновековна търговска морска
република начело с дож (от 14 в.). Владее колонии по Черноморското
крайбрежие.
През 14-15 в. е победена от Венеция и от турците; загубва могъществото си.
Транспорт:
Жп възел, аерогара, пристанище.
Стопанство:
Металургична,
промишленост.

самолетостроителна,

корабостроителна,

ютена

От древно пристанище на търговци и войници, градът постепенно се е
превърнал в туристически район. Много от сградите са превърнати в музеи
или галерии, като например дворците Palazzo Rosso и Palazzo Bianco, където
могат да се видят произведения на Паоло Веронезе, Камбиазо, Ван Дайк и
много други. Генуа е, от една страна, най-важното пристанище на Италия, а
от друга, второ по важност за цялото европейско Средиземноморие.
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Градът възниква и се развива на това място поради две основни
причини: естествено защитеното пристанище – едно от редките по тази част
на Лигурийското крайбрежие и улеснената връзка с долината на река По (
вследствие снижаването на Апенините на това място проходът Пасо деи
Джиови е на височина само 472 м). Въпросният сектор е ограничен от две
реки, течащи от двете му страни – Полчевера на запад и Бизаньо на изток.
Високите хълмове (между 500 м и 1000 м), които обграждат града, в
съчетание с по-меките, но не напълно плоски релефи, срещащи се на самата
му територия, водят до две последици за транспорта: наличието на много
тунели и развитието на нещо, което бихме могли да наречем „вертикален
транспорт“. Железопътните тунели се намират по дължината на бреговата
линия от изток на запад, както и по последния отрязък на едната от двете
линии към северната част на страната. Шосейните тунели минават през самия
град. Чрез някои от тях, най-старите (от средата и края на ХІХ век) се избягва
преминаването през тесния център на града, където, както вече споменахме,
средата не е адаптирана за транзитен трафик. Автомагистралните тунели се
намират най-вече по успоредните на брега магистрали А 10 и А 12, които са
допирателни на агломерацията от северната й страна. Вертикалният
транспорт дължи съществуването си на необходимостта да бъдат преодолени
различията в нивата на някои квартали. Той включва впечатляваща гама от
съоръжения – зъбчати железници... и не по-малко от десет обществени
асансьора. Зъбчатият железен път Принчипе - Гранароло (с дължина 1136 м,
денивелация 194 м и четири междинни станции) и частично подземната
линия Дзека - Риги (с дължина 1428 м, денивелация 278 м и пет междинни
станции) са истински малки железопътни линии в градска среда. Линията
Санта Анна е доста по-къса (с дължина 357 м, 54 м денивелация и без
междинни станции) и изпълнява функциите на транспорт за предградията.
Обществените асансьори, типична местна забележителност (въпреки че
такива има и Монако), които още повече изпълняват функциите на
„обществен микротранспорт“ на декаметрично ниво (с други думи, свързват
близки на разстояние, но разделени от големи разлики във вертикален план,
улици), не са съвсем еднакви. Денивелацията им варира между 23 и 70 м.,
капацитетът на кабините – между 10 и 27 души, а един от тях има и
междинна спирка. Важно е да се отбележи и следната особеност: за разлика
от асансьорите в сградите, обществените са на практика двойни – при тях
винаги има една качваща се и една слизаща кабина. Още по-интересен факт –
едно от тези съоръжения, чудо на технологията, преминава 230 м по
хоризонталата, преди да започне да се издига вертикално на 70 м. Говорим за
асансьора Виа Балби - Корсо Догали. При откриването му през 1929 г. той се
е движел само по вертикала, а дотам се стигало по дълъг подземен коридор.
За да се сложи край на това неудобство, през 2004 г. е „удължен“ пробегът на
асансьора с 230 м път по хоризонтала, като цялото разстояние се изминава
без прекъсване, но с промени в процесите и скоростта на тягата. Общото при
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всички тези видове съоръжения е, че са доста стари, най-често десетилетни,
въпреки че повечето са модернизирани. Взети поотделно, те изпълняват
добре функциите си, но не биха могли да представляват истинска
транспортна мрежа.

Проекти за избягване на задръстването
Както вече бе установено, не е лесно да се придвижането в и около
Генуа. И въпреки че зъбчатите железници и обществените асансьори решават
отдавна и достатъчно добре проблема с вертикалния транспорт на къси
разстояния, остава да се решат две големи задачи: масовият градски
транспорт между различните сектори на агломерацията и железопътният
„излаз“ на града. Първият въпрос е на път да се реши с изграждането на
метрото, а вторият би трябвало да се изчерпи с предвидените до следващото
десетилетие инвестиции.
Развитието на метрото: В момента Генуа е последният италиански град,
в който започва да се строи метро. Това стана през юни 1990 г. във връзка със
Световното първенство по футбол. Началото е твърде скромно. Дължината
на първия отрязък беше едва 2,1 км и имаше само две станции (Брин и
Динегро). Обяснението е просто: конструкторите се бяха задоволили да
използват – разбира се с нужните подобрения – вече съществуващ стар тунел,
по който се е движел трамвай, свързващ диагонално центъра на Генуа с
предградията в ниската част на долината на Полчевера. Тази линия беше
бързо продължена на изток, вече в двоен тунел и достигна първо гара
Принчипе (през май 1992 г.), една от двете големи гари на Генуа. На
срещуположната страна, на запад от централната градска част, се намира гара
Бриньол. Двете гари вече са свързани с път, почти изцяло подземен, за да се
избегне преминаването през центъра и заради неравния релеф. След известен
застой в инвестициите следващите етапи са: станциите Дарсена и Сан
Джорджо пуснати в действие през юли 2003 и Де Ферари – през февруари
2005 г.
Предвиждат се още продължения: на северозапад до Виа Капенари (с
една допълнителна станция) и на изток – до гара Бриньол (две станции).
Предвиждат се, но засега без осигурено финансиране и линии към квартали
като Мараси и Сталиено на североизток, които не се обслужват от
железниците. Проучва се и възможността за отсечка до източния квартал Сан
Марино, където се намира най-голямата болница на града. По всичко личи,
че властите са на прав път. Въпреки че населението като че ли няма нищо
против изграждането на обикновена трамвайна мрежа, след някои колебания
през 80-те години, Генуа решително избира метрото – единственото решение
на проблема с гъсто застроената централна част, възпрепятстваща
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транзитното движение. Остава само да се изяснят бъдещите трасета и найвече – да се мобилизират необходимите финанси.

Изграждане на високоскоростни железници
Въпросът за транспорта във вътрешността на Генуа трудно може да се
отдели от този за общия достъп до града и неадаптираната железопътна
инфраструктура, която го обслужва. Въпреки кризата от края на 70-те
години, пристанището на Генуа остава на първо място сред пристанищата на
Италия и на второ по цялото европейско Средиземноморие (на първо е
Марсилия), с общ трафик от 57 млн. т. стоки и 3 млн. пътници. Тази ситуация
налага нуждата от стабилна железопътна мрежа – а в момента тя не е точно
такава. Затова в последните години италианската държава прие два основни
проекта: удвояването на крайбрежната жп линия Генуа - Вентимий и Терцо
Валико.
Удвояването на крайбрежната жп линия към Франция преследва
двойна цел: да заличи последния участък с еднопътна линия, в сушата и
почти изцяло подземно. Това до голяма степен ще подобри условията за
живот на много крайбрежни селища, досега смущавани от железопътната
линия. На нейно място ще бъдат изградени писти за колоездене. Трасето ще
бъде и по-пряко, позволявайки на влаковете да развиват скорост до 200 км/ч
и да печелят време. Имаме предвид сектора от Оспедалети (провинция
Империя) до Финале Лигуре (провинция Савона) – близо 70 км, от които
около 50 км са в тунел. През септември 2001 г. е отворен за движение
първият отрязък, вторият е в процес на работа и е предвидено да бъде открит
през 2007 г., а цялата линия трябва да бъде пусната в експлоатация през 2012
г. Стойността на втория и третия етап се изчислява на около 2.5 млрд. eвро.
Да не забравяме, че когато бъде изпълнен и френският проект за
високоскоростна линия Марсилия - Ница (през 2020 г. или малко по-късно),
това ще повиши атрактивността и на тази ос. Но тук говорим за дългосрочен,
дори много дългосрочен, план.
Терцо Валико, което може да се определи като „Третия проход“ (имат
се предвид Пасо деи Джиови и двете жп линии, които вече съществуват там)
представлява проект за високоскоростна линия със смесено предназначение –
пътници и товари, в посока север-юг, минаваща между долината на река По и
Генуа. Необходимостта от нея обикновено се мотивира с очаквания ръст на
товарния трафик на пристанище Генуа (през 2020 г. се предвиждат 4 млн.
контейнера). Въпросната линия, предназначена за скорост до 250 км/ч, се
предвижда да бъде завършена през 2013 г. и ще минава на няколко километра
западно от старото, вече претоварено трасе. В момента през прохода Пасо
деи Джиови минават един първокласен път, една автомагистрала и две
двойни класически жп линии. Новата линия ще бъде с обща дължина 53,9 км
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и предимно подземна – по нея ще има 38,9 км тунели. Формата й ще бъде на
много разтеглен хикс – в северния край ще има две разклонения ( за Милано
и за Торино), също толкова ще има и в южния (на изток, към центъра на
града и към новото пристанище, на запад). След завършването си, този
участък би могъл да стане началото на цяла високоскоростна линия Милано Генуа. За нея се говори от години, но цената й (4,867 млрд. евро) успява да
охлади и най-страстните нейни привърженици, поне засега. Така или иначе,
реализацията на проекта изисква допълнителни работи за повишаване на
капацитета по някои отсечки на класическите линии, разположени в
краищата й – например между гарите Бриньол и Пиеве Лигуре пътят трябва
да се учетвори. Големите гари на града (Принчипе и Бриньол) също трябва да
се реконструират. През 2013 г. – ако всичко върви добре – високоскоростните
влакове ще се срещат с метрото на тези две гари. Тогава Генуа наистина ще
може да се похвали със съвременна железопътна система и релефът вече
няма да има такова значение.

Преместване на пристанището
Варна би могла да черпи опит от Генуа по отношение на проекта за
преместване на пристанището и откриване на връзка между града и морето
.Преместването на пристанището е от изключителна важност за бъдещото
развитие на града. След преместването на портата, зоната, в която преди е
било пристанището се е превърнала в главна атракция на града, което е
допринесло за икономическото му развитие.
Стратегията на възможното сътрудничество на лигурски предприятия с
България предвижда съвместното участие ( в съдружие) на лигурски
предприятия в развойни и инвоационни проекти, активизирани от страна на
организации и предприятия от България. Тези проекти могат да бъдат
финансирани от структурни фондове и рамкови програми.

Основните възможности за сътрудничество с Община Варна
- Промишленост, предприятия и иновации;
- Транспорт и инфраструктура;
- Опазване на околната среда и подобряване качеството на околната среда (
водни ресурси, преработка на отпадъците, замърсяването на въздуха);
- Опазване на човешкото здраве;
- Модернизация на сектора на храненето;
- Техническа помощ и развитие на човешките ресурси;
- Икономическа конкурентноспособност;
- Съживяване на пазара на труда и обучение.
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Лигурските предприятия разполагат, от своя страна, със следните ресурси:
- В областта на електронните апаратури ( биомедицински апаратури, системи
за безопастност и др.);
- В областта на софтуерните разработки ( Е-здраве, Е-правителство,
изкуствен интелект );
- В областта на услугите (мениджърски познания и мрежа от познания,
обработка на изображенията, приложена към медицината и храненето).
За „Асиндустриа – Генуа“ интерес ще предствляват контактите, които
могат да се установят с организации, които имат конкретни планове в
краткосрочно-средносрочния период. Например:
- Университетски институти от областта на техниката и здравето,
изследователски центрове и центрове за разпространение/промоция на
иновацията;
- Общински съвети и предприятия от големи градове и важни общини за
управлението на транспорта, енергията и околната среда;
- Големи предприятия и консорциуми от малки и средни предприятия.

Инкубаторът на Община Генуа
Инкубаторът на Община Генуа, който носи названието
„разпространен”, поради факта, че не е позициониран на едно място.
Примерът на инкубатора може да бъде успешно приложен и от българска
страна. Дейността на организацията е основно свързана с градското
планиране. Посредством подкрепата на предприемачи решили да стартират
фирми в изостанали в своето развитие градски райони, общината решава част
от проблемите, свързани с рехабилитацията, реновирането, оживяването и
намаляването на безработицата в тези квартали.
Технологичната зона на Генуа е представена основно от следните компании
и консорциуми ;
-

„Софтеко Сисмат” е средно голяма софтуерна компания,
предлагаща интегрирани решения в областта на транспорта и
медицината и компанията;

-

„Елсаг Датамат”, представител на големия бизнес и част от
консорциума „Финмеканика”. „Елсаг Датамат” развиват дейност
в голям диапазон от дейности, но с акцент върху сигурността и
отбраната, като в тяхното производство фигурират и бойни
хеликоптери;
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-

Технологичния Инкубатор на „Свилупо Италия” в Генуа.
Инкубаторът подпомага технологични фирми, предимно от
сектор ИКТ, да навлязат на пазара и да придобият стабилност;

-

Спайк, Техноауеар, Бридж Технолъджис, Ниедо Ком и Т&СИ
Лигурия.

Генуа е пример за новоприетите членки на ЕС по отношение на
връзките и контактите изградени с администрацията и постигнатата
ефективност при боравенето с финансовите инструменти на ЕК. Освен това е
пример и за успешно установената и работеща връзка на публично –
частното партниране, която носи ползи и за двете страни. Възможностите и
ресурсите, които РИС предлага, са подходяща форма за осигуряване на
достъп до нови финансови фондове насочени към фирмите. Опитът на Генуа
показва, че за повишаването стандарта на живот е необходимо осигуряване
на среда за създаване и внедряване на иновации. Тежка индустрия в
реконверсия се намира в западната част на града. Днес туризма е сектор,
където подобренията настъпват със стремително темпо.

Ограничаване използването на превозни средства:
В Генуа има няколко мерки, които вече са приети и от страна на
администрацията, за да се ограничи използването на частни превозни
средства. Пътят на ценообразуване се вижда като едно от необходимите
допълнителни действия, за да се постигне крайна устойчива мобилност .
Генуа ще тества Cordon ценова схема, предназначена да защити
историческите забележителности и центъра. Схемата ще обхваща една зона
от около 2,5 км ². Таксите се събират за екскурзия (при всяко влизане в
защитените зони); многократно влизане в рамките на определен период от
време не се таксуват. Тарифи ще варират в зависимост от деня от седмицата,
време от денонощието, тип на потребителя, както и условията на околната
среда.
Технологията, приета в Генуа е следната:
информация за трафика и пътната мрежа се предоставя върху билбордове,
видео разпознаване и централен софтуер за обработка на данни. Край пътя с
едно платно видеокамери записват и следят обстановката и номерата на
превозните средства .Регистрационният номер се изпраща до централната
единица за обработка на определен период от време.
Очакваните ефекти от прилагането на ценообразуване по пътищата са
следните:
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- управление на търсенето, а именно насърчаване на преминаването
към реконструирани и интегрирани обществени транспортни услуги, за подобър достъп до централни местоположения;
- частните водачите използват алтернативни маршрути не пресичащи
центъра на Генуа;
Крайната цел е да се подобри качеството на околната среда и достъпа в
централните райони.
Изпълнители
MTP (мобилност, транспорт и паркиране) в Генуа е
дирекцията на градската администрация и се занимава с трафик и
планирането на мобилността, по контрол и управление на техническата
система (светофари, VMS растения и т.н.) и на пътната мрежа, по
координиране на проектирането и управлението на места за паркиране. MTP
е администрация, отговарящи за разработването и прилагането на мерки,
като например пътно ценообразуване .
D'Appolonia е местна частна инженерингова компания, специализирана
в консултации с широк опит в европейските научни изследвания и развитие
на проекти и управление на проекти в областта на транспорта и околната
среда. По-специално, D'Appolonia's лежи в планирането и моделирането на
градските транспортни системи, оценка на "баланса" между мобилността и
околната среда, както и симулация на интермодалността и интегрираните
градски сценарии.
Помощник изпълнители:
Amt е обществена транспортна компания. Тя обслужва бизнес сектори ,
извършва градските и междуселищни обществени транспортни услуги;
SET е другия доставчик в областта на транспорта и логистиката.
Компанията, основана през 1985 г. със седалище в Генуа, Италия, е част от
световния ОСП "Джемини" Ърнст & Янг Консултинг Груп. SET предлага
широка гама от услуги, системна интеграция на оперативни системи,
инженерни услуги и изпълнение до ключ на големи проекти.
Според новия план за развитие на транспорта в Генуа основните цели
са:
- намаляване на частни превозни средства и пътувания поради
натовареността на движението, особено в центъра на града ;
- повишаване на съществуващите публични транспортни услуги
(разширението на метрото и автобуси, тролей, популяризиране на хибридни
и електрически превозни средства; интеграция на цени между автобус, метро
и градски железопътни линии; развитие на защитените автобусни алеи и
AVM за управление на флота;
- повишаване на качеството на околната среда, чрез разширяване на
пешеходните райони и подобряване на улиците;
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- освен в ценообразуването, в Генуа са развити и други политики на
основата на концепцията за устойчив транспорт;
- управление на градския, товарния транспорт: изпитване на прототипи
за системата на товарния транспорт в центъра на града;
- морски начини: нов обществен превоз по море, по-специално
адресиран до туристи;
- при поискване, совалкови услуги.

Други европейски проекти залегнали в основата на развитието на град Генуа
:
- SUTRA. Устойчив градски транспорт: основната цел е да се разработи
последователен и цялостен подход за планиране и методология за анализ на
градските транспортни проблеми, това помага за дизайн на стратегии за
устойчиви градове.
- ASIA . Адванс Симулационна интероперативна Архитектура:
Проектът е насочен към развитие на симулационни среда, които, чрез
интегриране на различни инструменти за симулация, ще предложат
ефективен подход при определяне и анализ на транспортните системи (т.е.
светофари, централизация и оценка, трафик оценка, микро и макро
симулация и т.н.).

Град Генуа и нейните постижения в сферата на културата и
опазването на историческото наследство:
Европейската инвестиционна банка е отпуснала заем в размер на 150
млн. евро за отбелязване на наименованието на Генуа, както Европейски град
на културата през 2004. Целта на кредитната линия е в полза на Община
Генуа и основната нейна цел е финансиране на публичната инфраструктура и
частния сектор .
Финансирането е договорено за развитието на града и провинция
Генуа. Тя е специално насочена към възстановяване на градските пътища и
проекти, както и здравни, образователни и екологични схеми.
Проектите които се разглеждат са част от плановете за развитие на
община Генуа. Banca Carige ще получат директно финансиране от схемите за
подпомагане на частни фирми и местни власти. Banca Carige работи в
сътрудничество с ЕИБ от около десет години . Иновационната капиталовата
структура е приета, за да направи достъпни за всички заинтересовани
участници ресурсите, необходими за прилагането на последователни и
интегрирани операции. Тази структура обединява две основни европейски
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цели: субсидиарност и публично-частното партньорство. На тази основа,
ЕИБ допринася за модернизация и рехабилитацията в Генуа , с оглед на понататъшните операции като част от оперативната си програма и в рамките на
действията за растеж, приети от Европейския съвет.
„Voltri” е главното търговско и пътническo пристанище на Италия по
отношение на обработени товари и размери, и играе основна роля в
Средиземно море. От 2000 г. обемът на стоките обработени в Генуа
надвишава 50 милиона тона. Що се отнася до трафика на съдове, с
изключение на различни така наречените конвенционални товари, е надминат
само от пристанищата на Gioia Tauro и Ла Спезия. Пристанище Генуа е на
първо място за фериботния трафик и сред осемте най-големи в света за
круизен трафик. Обемът на пътници също достига до рекорден брой от над 3
милиона пътници през 2003 година. Броят на служителите в момента е 9500.
Освен пристанището, от крайъгълните камъни за възобновяване на града са
туризмът и високите технологии. Генуа става нова туристическа дестинация
и град на изкуството. През последните петнадесет години той е домакин на
редица международни събития (на Световното първенство по футбол през
1990 г., Колумб - тържества през 1992 г., Г-8 Среща на върха през 2001 г. и
културна столица на Европа през 2004 г.).
Генуа разполага с всички необходими предпоставки за развитие на
туризъм. Aquarium: предназначен за 700000 посетителите на година е третата
най - популярна атракция в Италия след Ватиканските музеи и Uffizi.
Отделно от Aquarium, друг важен туристически ресурс за Генуа е центъра на
града . Той е обявен от ЮНЕСКО през юли 2006 г. За световно наследство.
Генуа е избран за място на Италиански институт за технологии. В процес на
подготовка е създаването на един град на технологии, с 250 фирми и 6000
служители. В процеса на пост-индустриалната конверсия, Генуа има
стратегически план, който се стреми да превърне града , не само в град с
развита морската икономика (пристанищен комплекс, корабостроене и
кораборемонтната дейност индустрия, свободното плаване и риболов), но
също така и една прекрасна туристическа атракция.

Като столица на културата Генуа предлага:
- „Децата на града”, най-голямото развлекателно и образователно
пространство в Италия за деца и младежи, на базата на игра, наука и
технологии (2700 кв.м в Памук Складове) ;
- Антарктида музей;
- Биосферата, нещо като огромен балон, който пресъздава част от
тропическите гори с хамелеони, пеперуди, каучукови дървета, какаови
дървета, мангрови дървета, блато, цветя и други растения;
- Галата, Музея на морето и навигация, който се разполага на 10000 кв.м и е
най-голямата структура от своя вид в Средиземноморския район.
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В ход е операцията по изваждане от употреба на индустриалните зони.
През осемдесетте години, град Генуа е бил засегнат от процеса на
деиндустриализация, който засегна града в почти всеки сектор на
производство.
Общината вижда голяма възможност за регенериране на западната
част на Генуа, района между Sampierdarena и Voltri, където има голям
процент на безработица. Този ред на мисли е довел до създаване на
специални дружества като публично-частен партньор (Ponente Sviluppo,
създадено в края на 1997 г. и извършва дейност от 1998 г. насам, сега
преименувано Sviluppo Genova). Целта на дружеството са операции,
насочени към възстановяване на околната среда на града и провинция Генуа,
реконструкция на индустриалните зони, които вече са били изоставени или
са на път да бъдат изоставени. Днес, след около десет години работа, San
Biagio е превърнат в един от най-важните центрове на града, предлагащи
разнообразни функции: частни жилища, публично финансирани жилища за
настаняване на полицията, паркинги, зелени площи, зони за спорт и
развлекателни дейности, инфраструктура и услуги, сгради за магазини ,
съвместими със занаятчийски работилници и много други. Залегнали са и
много нови разработки за трансформация на града. Центъра на града е
свързан с финансирането на мащабни събития и е използван активно за
туристическа атракция. В ход са и други проекти, които включват
пристанищата, редица изоставени райони, нуждаещи се от нова перспектива
(Cornigliano, Понте Parodi), преобразяване на основната транспортна
инфраструктура (магистрали, метро система, подводен тунел), инвестиции в
туризма и стратегически обекти (Изложбен Център, Технологичен парк). За
Генуа това изисква прилагането на план за развитие на пристанището и на
Waterfront , множество допълнителни инвестиции в инфраструктурата и
качеството на града, от центъра към периферията, чрез реорганизация на
функции на базата на специална структурата, подобряване на страдащата
инфраструктурна рамка, с помощта на магистрала и чрез въвеждане на
средства за транспорт които са нови (метрото система) или традиционни, но
преустроени (железници), с цел да се гарантира подобрена достъпност в
града. Допълнителни дейности са предвидени за изграждане и регенерация
на старото пристанище, най-важните от които се отнасят до кея. Тази зона,
която до 2002 г. е била изоставена и впоследствие сградите намиращи се на
нея са разрушени, се намира на половината път между пристанището и
аквариума. Операцията, която е под контрола на Обществото, се отнася до
създаването на градски център, предлагащ културни и развлекателни
съоръжения и нов терминал за круизни кораби, които ще позволят на Генуа
да стане напълно конкурентен в туристическия сектор.
Идеята е да се създадете нов излаз към морето чрез въвеждане на
градските функции, интегрирани в инфраструктурата на стария град, като по
този начин ще се завърши програмата, която стартира през 1992 година.
Европейска Информационна Мрежа Регионален Консултантски Център – Варна

18

Проектът на Studio Van Berkel & Bos, победителите от 2001 г. ,
предвижда голям квадрат (Piazza del Mediterraneo), който прилича на
публичен парк, оборудван за нуждите на града и се състои от поредица
сгради, обхванати от наклонени повърхности, които са до голяма степен
достъпни, максималната височина на които ще бъде 18 метра над морето.
Тези повърхности са проектирани като разширение на градската структура
към морето и в същото време като голям амфитеатър.
Фаза 1 на проекта:
След дълги дискусии с консорциума, който разработва проекта под
ръководството на френската компания Altarea е дадена зелена светлина.
Проектът гарантира в същото време скачване за големи круизни кораби,
което налага в същото време и промяна на съществуващия кей. През юни
2002 г. Porto Antico di Genova подписаха споразумение с промотор, който в
последствие представя предварителен архитектурен проект и план за
използването на съоръжението. Основното предназначение е:
- "Музика и знание": 1000 седалкова аудитория, подходяща за
концерти, театрални и танцови спектакли, дискотека, както и площи за
интерактивни дейности, изложби и виртуална реалност, която ще заема два
етажа;
- "Развлечения и спорт": скуош кортове, безплатен фитнес, катерене,
плувен басейн, фитнес център и други площи за спортни дейности;
- "Пътувания и открития": Нов круизен терминал, съоръжения за
ветроходни плавателни съдове, изложбени площи, пространства за все още
неопределен цели.
Всеки център включва магазини, барове и ресторанти и други градски
структури.
Инвестициите за проекта са 157,5 милиона евро.
Зоната ще бъде на разположение на ATI Ponte Parodi с концесия до 2090 и
годишен наем от 845000 евро. Сега, когато процеса на предоставяне на
подсектори и концесия е приключил, след операцията по преустройство се
позволява скачване на най-модерни круизни кораби.
Реконструкцията на града, разширяването от изток на запад има за цел
да подобри връзка с морето и дава възможност на пристанището да изпълни
своята икономическа функция. Предвиден е допълнителен проект за
реконструкция на пристанището за градско ползване, както и увеличаване на
зелените площи чрез създаване на три парка и 12000 засадени дървета. Този
план се състои от около двадесет точки, които ще бъдат превърнати в реални
проекти, които представят идеи, включително и изграждането на изкуствени
острови, изграждане на нови докове за "морските магистрали",
разширяването на "канали ", изграждане на риболовни пристанища във
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Voltri, сграда "Град на морето" в La Foce, удължаване на алея на Corso Italia
до Старото пристанище и други. Смята се, че изграждането на ново
пристанище ще изисква 4 млрд. евро.

Обновяване на Изложбен Център.
Друга забележителена операция , която е част от стратегията за съживяване
на Генуа се отнася до изложбения център, който е фокус на три значими
инициативи:
- Разрушаването и възстановяването на Палата Б, което ще повиши размерите
си от настоящите 10000 кв.м. до 20000 кв.м.;
- За разширяване на пристанището, което ще бъде в състояние да поеме до
600 съда;
- Преобразуване на сградата Ansaldo в 4 или 5 звезден хотел.
Тук ще се приложат в действие най-напредналите технологични
системи. Главен архитект ще е Jean Nouvel. Общата инвестиция ще бъде 20
милиона евро.
Новото пристанище е постижение, което е жизнено важно за Град
Генуа.
Предстои и изграждането на нови 4 и 5 звездни хотели на принципа на
публично-частно партньорство (предостъпване на Общински терени) , чиято
основна цел е привличането на по-голям брои туристи в града, както и
намаляване на безработицата.
Изложбеният Център, които е предоставен чрез концесия на частен
партньор на общината също е много добър пример за добрите практики
залегнали в Генуа.
Множеството извадени от употреба промишлени обекти сега получават
ново бъдеще. От изключителна важност за града е промяната на употреба на
бившия стоманолеарен завод. През 2005 г. бе подписано споразумение за
промяна на употребата на завода, което доведе до затваряне на
предприятието и преместването на съкратени работници. "Общество за
Cornigliano" като частен партьор придобиват земя и с безвъзмездна помощ от
централните власти в размер на 215 млн. евро, започват реиновиране на
площите. Друга част от завода ще бъде обновена (с инвестиция от 770
милиона евро).
Това дава възможност за преустройство на цялата площ. На
функционално ниво проектът се стреми да отговори на две различни нужди.
Първата е да се възроди участък от града, да се осигури високо качество на
местни услуги (зелени площи, спортни, училища и т.н.), които се обединяват
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в жилищните части с бившите индустриални зони, създаването на жива
инфраструктура , която ще действа като трамплин за целия район.
Отличителна черта ще бъде отсъствието на автомобилен трафик. По този
начин цялата територия на бившия стоманолеярен завод ще се оформи като
градски парк. Други места ще бъдат използвани за жилища, както и за
реконструкция на вече съществуващите съоръжения за продажба на дребно.
Втората е необходимостта от създаване на туристическа атракция. През
2007 г. беше допълнително изяснено, че атракцията най-вероятно ще бъде
свързана с науката и технологията.
Генуа е опитвала повече от веднъж, да се възползва от високите
технологии, индустрията и университетските изследователски звена, с цел да
се изгради име на международен център за ИКТ и биомедицина. Генуа е в
основата на италианския технологичен напредък. Институтът за технологии
разполага с 4500 ученици. Ще бъдат изградени технологични селища с площ
от 380000 кв.м. Тази площ в момента се използва като контейнер депо с цел
да се изгради една истинска цитадела на науката, която ще включва новия
техологичен факултет на Университета в Генуа (4500 студенти, 90000 кв. м),
малки и средни предприятия, лаборатории и други публични и частни
институции. В допълнение ще бъде изграден голям градски парк . Ще бъдат
създадени жилища, магазини и услуги. До този момент Erzelli Hill,
разположен между Sestri и Cornigliano, в близост до Coronata, е страдал от
тежки екологични предпоставки, причинени от факта, че огромната зона на
върха служи като открит склад за празни контейнери, в очакване на
евентуално използване на докове. Комплексът ще бъде концентриран върху
ръба на фиксираната зона, като в центъра ще има парк, изграден като
естествен амфитеатър над залива Sestri Ponente. Цитаделата, ще бъде
свързана с летище Генуа.

Метрото в Генуа
Системата на метрото Генуа е много ограничена по дължина . Работата
започва през 1986 г. и първата метро станция е открита през 1990 г. по време
на Световното първенство по футбол. През 1992 г. е отркита и втората
метростанция . След период на бездействие, работата започва отново и през
2003 г. Darsena - Caricamento е вече в употреба; през февруари 2005 станция
De Ferrari започва да функционира и най-накрая през април 2006 станция
Sarzano е открита за обществеността. В момента е в ход изграждането на
линията De Ferrari – Corvetto - Brignole, а края на проекта се очаква през
2010 година. Когато приключи ще бъде възможно да се пътува от Брин до
Brignole за тринадесет минути и осемте влакове в експлоатация ще осигурят
капацитет от 6000 пътника на час във всяка посока, с максимална честота на
всеки четири минути. Това ще даде възможност да се увеличи капацитета до
9200 пътници. Предвид структурните ограничения, както и претоварването
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на текущата автомагистрална мрежа в Генуа, са в ход множество
реконструкции и ремонти на участъците. Операцията включва изграждането
на пътя, свързващ като алтернатива на сегашната участък от магистрала A10
между изходите на Genova Voltri, Bolzaneto и Genova Est и трудния участък
от A7 между Генова Ovest и Bolzaneto (както и модернизация на пътя Rapallo
- Santa Margherita). Тази дейност ще позволи промяна на маршрута на 50% от
леките автомобили и всички тежкотоварни към новия път, който ще се
състои от две платна плюс аварийно платно във всяка посока. Ще бъде
изграден и тунел, които ще се простра на дължина 1200 метра, от които 700
метра (от Calata Gadda в Сан Benigno) ще бъде под морското равнище.
Основната цел на проекта е да подобри ефективността на пътя и
преминаването на центъра на Генуа. Приблизителната цена, предвидена за
работа, ще бъде около 470 милиона евро, но публичното финансиране ще
бъде ограничено.

VI. ПРАКТИКА ПРИ РЕАЛИЗИРАНЕ НА ПУБЛИЧНО-ЧАСТНИ
ПАРТНЬОРСТВА ОТ ОБЩИНА ХАМБУРГ
Публично-частното партньорство се поражда и практикува поради
невъзможността на държавата в края на ХХ и началото на ХХI в. да
осъществява сама нужните инвестиции в обществената инфраструктура и да
я поддържа на модерно равнище. В Германия намаляването на брутните
държавни инвестиции е от 12% от държавните разходи през 1970 г., през 6%
в началото на 90-те години, до 3% през 2005 г. Потребността от материални
инвестиции на публичния сектор възлиза през 2005 г. на 200 млрд. евро, а са
инвестирани едва 115 мрд. Последиците са отрицателни: остаряване на
инфраструктурата, влошаване на образованието и изследванията, нарушаване
на бизнес климата за предприятията. Това е обусловено и от промяната на
характера на държавата. Държавата все повече ще е принудена да предоставя
изпълнението на своите задачи на недържавни субекти, но като регулира и
контролира този процес. Общественото благо ще се постига чрез разделение
на труда. Изхождайки от тази парадигма, ще трябва да се определя мястото и
начинът на осъществяване на публично/обществено-частно партньорство
(ПЧП или ОЧП)
Подхода към ПЧП в Германия:
Развитието на ПЧП в Германия следва британския опит през 90-години
на ХХ в., където чрез моделите на ПЧП и ПФИ (публични финансови
инициативи) се достигат 10-15% от публичните инвестиции. На федерално
равнище се тръгва с решение на федералния канцлер през 2002 г. за
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създаване на федерален център за ПЧП-компетентност. През юли 2002 г. се
създава управляващ комитет "ПЧП в публичното високо строителство" с
работна група за подготовка на дейността му. В него са включени
министерства, съюзи на местната власт, браншови икономически съюзи,
профсъюзи. Той представлява първата платформа за диалог между
публичната власт и частния бизнес относно ПЧП. Той е ориентиран към
публичното високо строителство. Обмисля се насочването му към всички
сектори. През 2003 г. се прави експертиза на правните основи за ПЧПмоделите и се предлага организационна структура на федерално равнище.
През 2004 г. федералното правителство решава да се изгради федерална
мрежа от центрове за ПЧП-компетентност. Федералният център е към
Министерството на транспорта, строежите и развитието на градовете като
специална група - Hack Одите. Федералният център за ПЧП-компетентност
действа от юли 2004 г. и има следните задачи:
-

иницииране и съпровождане на 5-10 пилотни проекта;

-

принципни основни работи;

-

координационни дейности;

Управляващият комитет след експертиза предлага 28-точков списък за
промени във възлагателното, данъчното, бюджетното и инвестиционното
право. От есента на 2004-а до лятото на 2005 г. той е основа за работата на
парламентарната инициатива на социалдемократическата фракция в
Бундестага за Закон за ускоряване на ПЧП. С голямо мнозинство на 30 юни
2005 г. вместо излишен специален закон за ПЧП се приема Закон за
ускоряване на прилагането на ПЧП и за подобряване на законовите рамкови
условия за ПЧП. Той променя разпоредби на възлагателното, бюджетното,
инвестиционното и данъчното право, на закона за частното финансиране на
федерални пътища, на закона срещу ограниченията на конкуренцията.
Коалиционното споразумение от 11 ноември 2005 г. предвижда понататъшно развитие на ПЧП, отстраняване на дискриминиращи го
регламенти, насърчаване и включване на средния бизнес, увеличаване на
пилотните проекти. През април 2006 г. работна група на правителствените
фракции започва работа по проекта на Закон за опростяване на ПЧП. На
федерално и провинциално равнище се издават над 20 различни наръчници,
ръководства и указания за ПЧП.
Паралелно с това федералното правителство участва активно в
прилагането на ПЧП. На 17 септември 2008 г. във федералното министерство
на строежите са подписани 100-ният и 101-вият договор за ПЧП във високото
строителство в Германия. Немското правителство си е поставило за цел да
достигне дял на ПЧП в това строителство от 15%. През 2008 г. той възлиза на
4,5% при 0% през 2000 г. Обемът на инвестициите на текущите ПЧП-проекти
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възлиза на 3,5 млрд. евро. Основната цел е постигане на предимства в
ефективността в сравнение със "собственото строителство". Те могат да се
движат от 5 до 25% в зависимост от проекта. Заедно с това трябва да се
осигури високо равнище на поддържане на сградите. Ключът за това е
концепцията за жизнения цикъл, която е в основата на ПЧП-проектите,
защото при общественото високо строителство над 2/3 от разходите през този
цикъл са падат на експлоатационната фаза.
На 9 юли 2008 г. в Берлин се подписва рамковото споразумение за
инициираното от федерацията консултантско дружество "Партньорства
Германия", което ще консултира федерацията, провинциите, общините и
градовете при прилагането на ПЧП-проекти.
Хамбург е вторият по големина град в Германия и седми в Европейския
съюз. Градът притежава най-голямото пристанище на страната. Хамбург е
най-големият европейски град, който не е столица на държавата си.
Разположен е на река Елба. Хамбург има седем административни района.
Всеки район се състои от няколко квартала, като общият брой на кварталите
в Хамбург е 104. Първите заселници на територията на днешен Хамбург
идват през 4 век пр. Хр. В началото на 20 век Хамбург се превръща в
космополитен град, базиран основно на търговията с цял свят. Броят на
жителите в момента възлиза на почти 1,75 милиона, а според прогнозите в
следващите двадесет години ще мине двумилионната граница. В Хамбург
има 100 конулства на различни държави, което го нарежда на второ място в
света по този показател след Хонгконг.
Многобройните паркове и зелени площи правят Хамбург един от найзелените градове на света. В Хамбург има около 50 музея. Той е един от найважните региони в сферата на търговията, транспорта и услугите в Германия.
Според изследване на ЕС Хамбург е четвъртият най-богат район в ЕС след
Лондон, Брюксел и Люксембург.
Най-важните икономически отрасли са производството на стоки за
широка
употреба,
въздухоплавателната
индустрия,
химията,
електротехниката, корабостроенето, машиностроенето, производството на
минерални масла, банковата търговия, медиите.
Най-големите работодатели са „Еърбъс“ (10.900 работника),
сдружението на здравните каси „ЛБК“ (10.300), „Луфтханза“ (10.090),
„Дойче пост“ (9000) немските железници „Дойче бан“ (7.650), търговската
къща за доставяне на стоки по домовете „Ото“ плюс дъщерните й фирми
(7.300), спестовната каса „Хаспа“ (5.850), „Филипс“ (5.500), „Байерсдорф“
(4.700), компанията за градски транспорт „Хамбургер хохбан“ (4.268).
Хамбург разполага с 4.000 км пътна мрежа и 7.000 имена на улици.
През територията му менават пет магистрали: А1 (Кьолн - Олденбург), А7
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(Кемптен - Фленсбург), А23 (Хамбург - Хайде) А24 (Хамбург - Берлин) и
А25 (Хамбург - Геестахт).
Градът е най-големият железопътен възел в Северна Европа. Поважните железопътни линии свързват Хамбург с Париж, Цюрих, Амстердам,
Прага, Малмьо, Берлин, Мюнхен, Рурската област, Хановер. Гарите,
обслужващи тези и други линии са Централна гара, Алтона, Дамтор, Харбург
и Бергедорф.
Градският транспорт е развит на много високо ниво. Откритото през
1912 г. летище Хамбург-Фулсбютел е четвъртото по големина и най-старото
в Германия. То е едно от малкото в Европа, намиращи се вътре в самият град.
Второто летище на територията на Хамбург е служебното летище на Еърбъс
Хамбург-Финкенвердер.
Хамбургското пристанище (известно като "Вратата на Хамбург към
света") е най-голямото в Германия, второ в Европа след Ротердам и осмо в
света. За някои стоки като например кафе и килими Хамбург е най-голямото
оборотно пристанище в света. Корабостроителницата Blohm + Voss,
принадлежаща на ThyssenKrupp Marine Systems AG е специализирана в
строежа предимно на военни кораби и мегаяхти. Тя отговаря и за
техническата поддръжка на най-големите пасажерски кораби в света Freedom Of The Seas и Queen Mary 2.
В момента върху няколко кея, на които е имало складове, се строи т.
нар. ХафенСити - нов квартал на площ от 155 хектара, който след
построяването си през 2008 г. ще предлага 5.500 жилища за 12.000 и офисна
площ за 14.000 души.
Хамбург е един от водещите конгресни градове в света.
В непосредствена близост до конгресния център се намира теренът за
изложения. Тук също се извършват усилени ремонтни работи, след които
общата изложбена площ ще бъде 84.000 м2 (в зали) и 15.000 м2 на открито. В
днешни дни тук се провеждат около 45 изложения с над 1,1 милион
посетители от цял свят. Сред по-известните изложения са Hanseboot (за
лодки) и Internorga (хотелиерство и гастрономия).
В Хамбург заседава Международният Морски Съд. Тук се намират и
федералните изследователски институти за риболов и за горско стопанство,
Федералната служба за корабоплаване и хидрография, Немската
метеорологична служба, институтите за тропическа медицина "Бернхард
Нохт" и за ескпериментална вирусология и имунология "Хайнрих Пете", найголемият изследователски център на Германия в областта на физиката на
елементарните частици DESY, немската централа на Гринпийс.
Системен преглед на част от добрите практики в сферата на публичночастното партньорство на Община Хамбург:
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Проект: "Бедни и богати"
Обща стойност на проекта: техническа помощ - 493.000 евро
Принос на ЕС: 394.000 евро
1. Описание на проекта:
Град Хамбург е един от най-богатите райони в Германия (с 35
милионери на 10 000 жители). В същото време обаче нивото на безработица е
доста високо - 13%. В Хамбург около 94 000 души са безработни, половината
от които са млади хора, които досега не са имали възможност да започнат
редовна работа. За да се намали високото ниво на безработица и да се
създадат равни възможности за жителите на града, се подписва т.нар.
Хамбургски пакт между представителните организации на работодателите и
работниците от града, Търговската камара, агенциите по заетостта и Сената
под ръководството на кмета на града. Създаването на пакта е подпомогнато
от Европейския социален фонд, чиято основна цел е да стимулира
разработването и прилагането на програми за обучение, които да повишат
конкурентноспособността на безработните на пазара на труда.
2. Цел на проекта:
Целта на новата хамбургска фондация е да подпомага малките и
средни предприятия да откриват нови работни места и да разработват
обучителни програми, както и да стимулира развитието на иновациите.
Пример в тази насока са дейностите по задълбочаване на сътрудничеството
между учебните и изследователските центрове и местните фирми.
3. Резултати:
Подготовка на завършващи ученици и студенти за започване на работа,
обучения на безработни млади хора, финансиране за започване на собствен
бизнес, разширяване на сътрудничеството между академичните институции и
бизнеса, внедряване на екологосъобразни технологии и иновации.

Финансиране на проекти за възобновяема енергия - Хамбург
Община Хамбург от много години работи по проблемите и решенията в
областа на възобновяемата енергия. Тази област има висок приоритет на
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развитие. Финансират се множество проучвания и анализи. Търсят се
подходи и добри практики. Организират се семинари и др. Основната
насоченост на проучванията са в основата на структуриране на
възобновяемите енергиини източници и от там на самите проекти ,които
могат да се реализират и под формата на ПЧП. Основните типове проекти са
свързани с Вятър, Биомаса , Малки ВЕЦ , Сметищен газ ,Отпадъци за
енергия, слънчева енергия , Оценка на риска и др. Последните десет години
пазара на енергия е обект на вълнения и безпокойство в световен мащаб.
Летливи цени, съмнения за неприкосновеност на дългосрочни договори,
либерализацията на политики и регулаторна несигурност, са довели до
дълбоките опасения от страна на инвеститорите и кредиторите. Въпреки
това, ел. инсталации за генериране на енергия от възобновяеми източници
като вятъра, био-маса, хидро-и соларни технологии са намерели кредитори и
инвеститори, дори в трудни пазари. Възобновяемия сектор в Европа отдавна
се възползвали от загриженост за околната среда . Поради тази причина
Хамбург предлага на частните си партньори програма която предоставя
подходи за финансиране на вятърната енергия, биомаса / биогориво,
слънчева енергия и други възобновяеми източници.

Проектът ZOB_Central, омнибус гара в Хамбург:
Общественият транспорт в северната част на Хамбург трябва да
отговаря на новите изисквания. Станцията се състои от два елемента солидна
крило, което е ориентирано към главната улица и прозрачен покрив елемент,
който определя защитено място за изчакване и отдих. Формата на крилото
дава пространство на нова идентичност чрез преструктуриране на градското
пространство. Комплексът покрива инфраструктурните нужди на
обществения транспорт. Прилежащия градски площад и новия мулти-етажен
паркинг, са свързани с омнибус станцията. Проектът е все още в процес на
проучване.

Проект HafenCity:
Представлява в общи линии форма на ПЧП, като Общината предоставя
имот за строеж на 5500 апартамента и бизнес имот за над 40000 работни
места. През следващите 15 години,
157 000 хектара ще бъдат
трансформирани във вълнуваща метрополитна област. Районът ще включва
колоритна смесица от културна и развлекателна инфраструктурата, жилищни
помещения, сервизен сектор, офис пространство, както и обществени
паркове, площади, паркинги, магазини и др. HafenCity е част от програмата
за развитие, инициирана от град Хамбург. Със своята площ и крайна цел,
покриваща жилищни нужди, търговия на дребно, ресторанти, както и
Европейска Информационна Мрежа Регионален Консултантски Център – Варна

27

културно-развлекателни съоръжения, проекта е от голямо значение за
развитието на града. Но проектът HafenCity е уникален не само поради
неговия размер. Той се различава от сходни проекти за градско развитие в
тази област, тъй като областа на интервенция е самия център на града . В
допълнение, той трябва да се отличава с високо качество на своята
архитектура и дизайн на откритото пространство. Интензивните реципрочни
взаимодействия между земята и водата са просто уникални. HafenCity няма
да бъде заобиколен от диги, нито ще бъде изтребен от водата. Общата площ,
т.е. улици и паркове се издигат на 7,50 до 8,00 метра над морското равнище,
като осигуряват нова, уникална топографията, предоставят достъп до вода и
подчертават своята типична атмосфера на пристанище .
HafenCity ще увеличи сегашният център. Ефектът от създаването ще е
не само върху цялата територия на Hanseatic Сити, но и за всички жители в
региона.
Ще бъдат предоставени 5500 домове за 12000 обитатели, бизнес
помещения, осигуряване на повече от 40000 възможности за работа,
развлекателни съоръжения, барове и ресторанти, културен отдих, паркове,
площади и градинки. HafenCity ще нарасне от запад на изток и от север на
юг. Районът, който в момента е в процес на изграждане, включително всички
попълнени секции, нарасва до 1,1 км. Почти половината от обема на
строителството в базовия генерален план, който бе финализиран през 2000 г.
вече е завършен, в процес на изграждане или е осигурен от имуществото на
продажбите и изграждане на обвързващи договори.
В началото на 2009 г., около 1,500 души живеят в HafenCity и около
3000 души работят тук.

Училище по Логистика (HSL)
В Хамбург училището по Логистика (HSL) е създадено през юли 2003
г. като иновативно публично-частно партньорство между Община Хамбург,
Университета за технологии (TUHH) и Kuehne Фондация на Schindellegi,
Швейцария. HSL се превръща в основно бизнес и логистично училище и
едно от водещите международни центрове за приложни изследвания на
логистиката. HSL е форма на международен университет в Германия за
логистика, с мощни, изпробвани и тествани мрежа на академичните среди и
корпоративни поддръжници. HSL е създадено като отговор на дефицита в
управлението в областта на логистиката. Повечето от изпълнителните
директори, които са в момента в контролите на логистичните системи в
световен мащаб, се е наложило да бъдат използвани като самостоятелно
преподаващи специалисти, защото техния опит и знания са от изключително
значение за учащите се. Програмите, предлагани от HSL обхващат важни
въпроси които дават отговори на голямото търсене на конкурентоспособност
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сред бизнеса. Със своите компактни логистични програми HSL би искала да
привлече младото поколение ръководители в подготовката за ръководни
длъжности в областта на логистиката. Професионалната програма е
предназначена да предлага обучение и практически краткосрочни курсове за
осигуряване на допълнителна квалификация на специалисти, предприемачи,
изпълнителни директори и практикуващи, които са заети в логистичната
сфера. Така HSL се занимава с образованието и научните изследвания, като
например: бизнес стратегия, управление на веригата на доставки, транспорт и
електронна търговия, международна логистика, ръководство и управление на
проекти. HSL по този начин отговоря на дефицитът в управлението и
развитието в областта на логистиката. За да отговарят на настоящите
изисквания в Логистиката и мениджмента, HSL осигурява три нива на
образование: магистърска програма по бизнес администрация със
специализация по логистика, професионална програма и програма за научни
изследвания. Интеграцията на научните методи и междукултурното обучение
в проект, ориентиран към образованието ще предостави на възпитаниците
една успешна кариера в логистичното управление. Международният
характер на студентите и персонала в HSL съответства на нуждите на
бъдещите специалисти. Освен това, HSL осигурява широк спектър от
академични изследвания в областта на логистиката. Международно признати
експерти ще задвижват двете фундаментални и приложни научни
изследвания за образуване на главен център на компетентност и научни
изследвания в областта на логистиката. HSL е чудесен пример на публичночастно партньорство съответсващо на нуждите на общината и главно на
икономиката на града, като основната цел е покриването на дефицита от
специалисти в областа на логистиката.

ПЧП - Успех в партньорството:
През 1999 г. е учередено Германското дружество за техническо
Сътрудничество (GTZ), чиято основна цел е подкрепа на частни фирми чрез
публично-частни партньорства. Зад тези партньорства стои убеждението, че
ако и двете страни ( Общината и частните фирми или НПО) обединят свойте
ресурси, те могат да постигнат своите съответни цели по-добре, по-бързо и
на най-ниска себестойност. Всички малки и средни представители на бизнеса
ползват предимствата на ПЧП програмата. Общината предлага обучения на
експерти, въвежда нови пазари, технологии, предоставя необходими площи,
хоу- хау, контролира и подпомага частния бизнес и много други. От друга,
частния сектор влага солидни инвестиции в изграждането и реиновирането
на инфраструктурата на града, създава работни места, увеличава ноу-хау и
генерира доходи за хората в региона. Публично-частните партньорства са

Европейска Информационна Мрежа Регионален Консултантски Център – Варна

29

финансирани чрез фонд, предвиден от германското Федерално министерство
за икономическо сътрудничество и развитие (BMZ).

Трансфер на технологии в Хамбург:
Трансфера на технологии в Хамбург е основан на партньорството
между Общината, някои университетски офиси, независими агенции и офиси
на специални промишлени целеви групи. Постоянното нарастване на
дейностите в тази област води до създаването на Службата за информация и
трансфер на технологии (AWiTT). Докато (AWiTT) нараства успешно,
TuTech подкрепя Хамбургския университет по технологии във всички
въпроси, свързани с трансфера на технологии в промишлеността. Тези
фактори довеждат до обединяване на усилията на двете организации в една
обща цел, а именно технологичното развитие на промишлеността чрез
използване на нововъведения и добри практики. Фондацията „Хамбург
иновации“ (HI) влиза на третия етап от процеса на сътрудничеството между
университетите и промишлеността по ефективен и опростен начин.
Паралелно със сливането на „TUHH-Technologie“ GmbH със „CBS“ (Channel
Бизнес услуги) да формират „TuTech“, е основано като дружество за
трансфер на технологии за всички университети в Хамбург. „TuTech“ GmbH
заедно с всички Хамбургкси институции на висшето образование и
Общинската администрация формират тясна връзка между науката и
промишлеността в Хамбург. Оперативната дейност се извършва от TuTech
GmbH. Във връзка със своите научни партньори, „TuTech“ са особено
активни в следните области на дейност:
- Сътрудничество между промишлеността и науката с всички
институции на висшето образование;
- Свързване наука - политика / публичната администрация;
- Управление на изследванията и развитие на проекти;
-

Експлоатация на изследвания и развитие на резултатите;

-

Технически бизнес консултации, спонсорства;

-

Управление на международното сътрудничество ;

- Информация относно националните и европейските схеми на
финансиране;
- Консултиране и подпомагане при започването на бизнес;
- Участие в основаването на иновационни фирми като бизнес
инкубатор;
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- Осигуряване на подкрепа за фирмите, които желаят да се установят
в Област Хамбург;
-

Обучение и квалификация в нови области на технологии,
информационни събития;

- Организацията и провеждането на панаири и конгреси.
„TuTech“ GmbH също регистрира патенти за изобретения и гарантира
тяхната експлоатация чрез предоставяне на лицензи или започване на
стартиращи фирми. В допълнение, „TuTech“ работи с изследователски
институти, като например „BNI“, „HPI“, „DESY“ и „GKSS“. В контекста на
работата си в тази област, „TuTech“ си сътрудничи с други патентексплоатационни агенции.
„HITEC“ е регистрирана неправителствена организация подкрепена от
членовете на катедрата и свързани с университета чрез споразумение за
сътрудничество с Общинската администрация и фирмите от частния сектор.
Основните задачи на организацията са :
-

Изпълнение на изследователски проекти;

- Разпространение на постигнатите резултатите от научните
изследвания;
- Предлагане на професионалното обучение, работни срещи и
семинари;
- Улесняване на контактите между студенти и компании;
- Подобряване на образованието, свързано с практическа работа;
-

Подпомагане на започването на бизнес.

„Medigate“ GmbH е основана през 2004 г. от университетския
медицински център „Hamburg-Eppendorf“ (UKE) като 100% дъщерна
компания. Нейните цели са прехвърлянето на медицински научни резултати
в индустрията и придобиване и управление на договори за финансиране.
Това би трябвало да помогне за подобряване на финансовата база на
клиниката.
През февруари 2006 г., е създаден „Centrum für Angewandte
Nanotechnologie“ (Център за приложна Нанотехнология - CAN). CAN работи
по изследванията и развитието на проекти за компании и изследователски
институции. Освен това може да помагат при участие в програми за научни
изследвания на Федералното правителство и Европейската комисия. Центъра
за нанотехнологии в Хамбург е построен като публично-частно партньорство
със значителен принос от Община Хамбург която инвестира около 9,5
милиона евро.
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Общината участва успешно в изграждането на публично-частното
партньорство и в областта на градското развитие. Офертните цени се
характеризират с ясно дефинирана бизнес област, определен период от време
(най-вече 5 години), самостоятелна организация и добре дефинирани мерки
за подобряване на бизнес районите. Офертните цени са финансирани със
задължителна такса, която всички земевладелци в бизнес окръга трябва да се
платили. С оферта и определен бюджет инициаторите са способни да
подобрят техните квартали устойчиво.
Ще се подобри маркетинга , интернет присъствието, събития и
реклама, самия бизнес квартал, управлението.
Някои от мерките са: обновяването на тротоари и осветление,
подобряване на публичното пространство или допълнителни мерки, като
почистване, сигурност или частни договори, като например управление на
освободено място. През 2005 г. град Хамбург беше първият който подкрепи
изграждането на нови и реиновиране на съществуващите бизнес зони.
Град Хамбург търси партньори, за да направи оценка на съществуващите
BID проекти и свързаните модели на съответните партньори. Общинската
администрация проявява интерес от сравняване на постигнатите резултати в
следствие реализирани граждански инициативи и проекти. Ообенно
заинтересовани са от обмяна на опит по отношение на адаптирането на
модели за експолатация на освободени площи. Търсят се решения за жилища
със смесена употреба, в смисъл на площи с жилищен и промишлен характер.
Предвиден е проект който се фокусира в следните насоки:
- Оценка на съществуващите BID проекти и други форми на публичночастното партньорство и модели в областта на развитието на града;
- Сравнение на успеха на доброволни инициативи и проекти, базирани
на юридическо обществените фондация - привеждане на BID модел за
другите земи използвани като жилищни площи, площи със смесена употреба
и промишлени зони;
- Насърчаване на частни инициативи и овластяване на гражданите в
градското развитие;
- Въвеждане на иновативни модели на публично-частното

партньорство;
- Оценка на нови финансови инструменти за устойчиво градско
развитие;
- Разширяване на спектъра от инструменти за градско и бизнес
развитие;
- Изграждане на мрежа за обмяна на опит и ноу-хау и дискусии за понататъшно развитие.
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Партньорите, които са заявили желани за участие са: Kiel (GE),
Кентърбъри (Великобритания), Британски офертни цени (Великобритания),
Абърдийн (Великобритания), Инвърнес (Великобритания), Den Haag (NL),
Грьонинген (NL), Brugge (BE), Източна Фландрия (BE )

Използване на ПЧП подход в Хамбург:
Хамбург използва публично-частното партньорство в множество сфери
като: подобряване на бизнес областите, жилищно настаняване, градско
развитие, градска реконструкция, развитие на бизнеса и много други.
Изграждането на новата зала на филхармонията която ще е с 2150-седалкова
концертна зала и 550 местна камерна музикална зала също е на принципа на
ПЧП. Разработването също ще включва луксозен хотел, нощен клуб и 21
луксозни апартамента.
Фабричната сграда (построена през 1960), върху която се изгражда
залата ще запази първоначалната си фасадна структура. Покривът на
голямата аудитория, ще бъде конструиран така, че да изглежда подобно на
редица големи вълни.Проектирането на новата сграда е поверено на Herzog
& de Meuron Hamburg City Centre е в процес на реконструкция и разширение
. През октомври 2005 г., Хамбург парламента на Хамбург гласува
построяването на филхармония и концертна зала. Решението последва
технико-икономически анализ, който заключи, че тя е както от
икономическа, така и технически гледна точка много надеждна .Целият
комплекс, по протежение на складовите докове на река Елба, ще заеме над
700000 фута ². Филхармонията ще бъде нещо повече от концертна зала - това
ще бъде един цялостен жилищен и културен комплекс. Жилищната част ще
представлява кула висока 110 м над река Елба. Апартаментите ще предлагат
впечатляваща гледка към града и пристанището, както и ще имат отделен
вход. Плановете включват пет-звезден хотел с конферентни съоръжения на
източната страна. Разрушаване на склада е започнало през април 2007 г.
Цялата сграда се планира да бъде завършена през 2009 г.

Електронно правителство в град Хамбург:
Община Хамбург влага солидни усилия за изграждането на електронно
правителство. То е от изключително значение както за администрацията ,
така и за частния бизнес и гражданите. Ще се подобри ефективността на
услугите, клиентът ще има по-добра ориентация , ще има по-голяма яснота и
бързина. "Прогнозите са трудни, особено когато се касае бъдещето" гъвкавия достъп до бъдещата администрация е също толкова важен, колкото
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и гъвкавото планиране и контролиране на бъдещото електронно
правителство и проекти. Все повече отдели в Хамбург се превръщат в частни
структури.

Иновативни идеи в областа на ПЧП:
Gamecity Хамбург създава идеални условия за промишленост. На 25
март 2009 г.: с 1300 членове от 750 фирми, Gamecity Хамбург става найголямата регионална мрежа на интерактивните развлечения и индустрия.
Също така се предлага и най-широк спектър на услуги. За да се поддържа
тази изгряваща индустрия в оптимален режим, публично-частното
партньорство е работило в тясно сътрудничество с множество дружества,
включително и общината. Това партньорство води до създаването и
разработването на цялостния пакет услуги на дружеството. Пакета включва
редовни срещи на промишлеността, семинари, запознаване с проблемите,
серията лекции и др. Игралната индустрия е чудесен пример за бързо
развиваща се индустрия с високи печалби и устойчиво развитие.
Gamecity Хамбург се развива като основен играч в Хамбург от гледна точка
на медиите и ИТ сектора и се състои около 180 компании с над 1500
служители. Gamecity Хамбург е основана през 2003 г. като частнообщественото партньорство.Днес, Gamecity Хамбург има около 1300 членове
от 750 компании. Повечето от тях са разработчиците и издателите на
компютърни конзоли и подвижни игри. Други са свързани с работа в
области като филми и музика, технически услуги, онлайн PR агенции или
фирми. Помага на местните фирми да установят регионални и международни
контакти. Gamecity Хамбург организира съвместни изяви на търговски
изложби в Германия и в чужбина.

Интегриране на историческото пристанище:
Хамбург е в процес на изграждане нова културна забележителност,а
именно ново историческо пристанище, което ще е не само нова културна
забележителност , но ще е и част от ансамбала на река Елба, включващ
новата зала на Филхармонията, жилищни имоти, бизнес имоти, паркове,
магазини и много други. Ще бъде изграден и нов градски стадион.
Пристанището ще се радва на голяма посещаемост и в сущото време
натовареност поради факта, че ще свързва сградата на филхармонията,която
ще е една от десетте най-добри в света. Пристанището е разположено на река
Елба, 241 милиона евро струва комплексът, които е доста амбициозен проект
за развитие, които ще даде нов облик и ще гарантира бъдещето на
пристанището. Част от земите на територията на пристанището ще бъдат
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предоставени на предприемачи и фирми, други ще се дават под наем.
Хамбург се стреми да запази културата и историята си. Интегрирането на
пристанището ще е изключително важна стъпка и ще играе важна роля за
обществения живот и развитието на града.

Screening Port:
Европейската ScreeningPort е създадена с подкрепата на германското
Федерално министерство на образованието и научните изследвания, град
Хамбург, Evotec AG и Norgenta. Въпреки че е все още в ранен етап проектът
вече възлиза на повече от 7 млн. евро . Основата на този проект е борбата с
наркотичната зависимост въз основа на научни изследвания, генерирани в
академичните среди. Той ще даде възможност за по-систематично и
ефективно търсене на обещаващи нови обединения, които в последствие
могат да бъдат доразвити. Evotec AG и град Хамбург са инвестирали в
новосъздадена компания, която ще се управлява като публично-частно
дружество. Тази нова концепция на напредък в борбата с наркотиците също
ще бъде подкрепена със значителни средства от германското Федерално
министерство на образованието и научните изследвания. ScreeningPort е
липсващата връзка в Европа между академичните изследвания и
фармацевтичната индустрия. ScreeningPort ще играе ролята на доставчик на
услуги, който позволява на академични изследователски институти достъп
до най-модерни технологии, огромно количество химични съединения, както
проби и обработка на данни. Ще бъдат изградени нови терапевтични
концепции
разработени
в
университетите.
Фармацевтични
и
биотехнологични компании, от своя страна, могат да се възползват от
научните резултати, получени от ScreeningPort и по този начин да допълнят
техните собствени наркотични изследвания. ScreeningPort се планира да бъде
център на международна мрежа.
ScreeningPort Проектът е иницииран от Evotec AG, водеща компания в
откритията и развитието на терапевтични средства срещу наркотичната
зависимост и има изключително богат опит в проучванията,разработките и
анализите.Друг партньор е IT AG, компания специализирана във
високотехнологични решения за управление на данните за ефективността на
науката.

Публично-частно партньорство в немското здравеопазване:
С общи разходи от около 250 милиона евро, инициативата представлява найголямото публично-частно партньорство (ПЧП). Проектът стартира в
немския здравен сектор. Като център за туморни заболявания на PTC ще бъде
откриването на нови възможности за лечение на рак. Центъра е предназначен
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да обслужва целия южен скандинавски регион. В своя окончателен етап на
завършване на обекта , центъра ще бъде в състояние да лекува около 3000
пациенти на година. В договора сключен между консорциум от участниците:
община Хамбург, министерството на здравеопазването и UC SH включва
планиране, изграждане, финансиране, техническа експлоатация и поддръжка
на центъра за терапия като публично-частно партньорство за период от 25
години. Спонсорите на проекта са Siemens и Bilfinger Berger . В допълнение
към възможностите за прилагане на терапията (PT), на PTC ще включва
отделна конвенционалната лъчева терапия. Конвенционалната лъчевата
терапия се планира да започне в края на 2011 г., а PT съоръжението трябва да
се стартира в началото на 2012 г.. Kiel PTC представлява крайъгълен камък
за медицинските инженерни решения и модели за партньорство в
онкологията. Siemens ще осигури планиране и монтаж на системата.
Обхватът на резултатите включва медицински изображения и
информационни системи, както и такива свързаните с техническа поддръжка
и експлоатация. Bilfinger Berger Hochbau ще отговаря за строителство до
ключ на центъра. В Хамбург ще се завърши изграждането на четири
надземни и две подземни етажа в рамките на 24 месеца. За проекта, Bilfinger
Berger може да разчитат на опита си, натрупан с проекти за здравни сектор.
HSG ще бъде отговорен за техническото и инфраструктурното управление на
сградата, включително поддръжка и реиновиране на техническите
съоръжения и откритата площ. Освен това, HSG ще осигури необходимата
енергия, топлина и водни количества. Siemens също ще въвеждат своя
експертен опит в инфраструктурни проекти.Този тип ПЧП решение все
повече се превръща в стандартен модел за общо сътрудничество между
публичния и частния сектор.

Нов живот за алеята „Jungfernstieg”:
Хамбург притежава една от най-известните улици след „Reeperbahn” ,
която обаче е загубила голяма част от своето величие и слава през
последните години. Тя се намира между града и реката и тези условия й
влияят неблагоприятно. Други фактори за упадъка й са неправилното
планиране и поддръжка през годините. След много обсъждания и дебати,
накрая се взема решение за пълната реконструкция и ремонт на
историческата алея. Съвместна инициатива на "Lebendige Stadt" и град
Хамбург доведе до създаването на "Förderverein Lebendiger Jungfernstieg EV"
( "Приятели на" Jungfernstieg ") от видни гражданите на Хамбур през юли
2002. Асоциацията, председателствана от бившия кмет Mario Mettbach, д-р
Аndreas Mattner, председател на изпълнителния комитет на "Lebendige Stadt"
, и д-р Stephan Schmittmann, председател на Северния регион на Bayerische и
Vereinsbank AG, започва изготвянето на идеен проект . След одобряване
започват координирани съвместни работи по реиновацията и ремонта на
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улицата. Основните средства идват от Община Хамбург и нейни партьори,
частни дарения и др. Церемонията по откриването бе през 2006 год. Община
Хамбург отговаря за останалите елементи от реконструкцията, като
прилежащи улици, промяна на маршрути, ремонт на фасади на сгради и др.
Ремонта на алеята не само цели запазване на историческите ценности на
града, но и запазване на цялостния облик . Алеята има и голямо културно
значение, тя е един от символите на града. С тези си мерки, Общината
гарантира на гражданите дългосрочно запазване на ценностите и културата в
града.
VII. ЗАКЛЮЧЕНИЯ И ПРЕПОРЪКИ:
ПОЛЗИ ОТ ПРИЛАГАНЕТО НА ПЧП
 Поемане на по-голяма част от рисковете по даден проект включително
ценови и времеви които имат своята цена и същевременно
предоставянето на по-добра услуга прави ПЧП проектите по-евтини от
традиционните обществени поръчки за Община Варна и
данъкоплатците. ПЧП проектите трябва да доказват по-добра стойност
на вложените публични средства от традиционните обществени
поръчки.
 При нормални обстоятелства повечето от проектните рискове се
прехвърлят на частния сектор, като страната която може по-добре да ги
управлява. Тъй като всички рискове имат своята цена, публичния
сектор има възможност да прехвърли значителни разходи към частния
сектор. Този извод е особено валиден за сектор транспорт.


Частният сектор ще предоставя по-добра услуга на потребителите на
публични услуги, което изпълнение се гарантира чрез стриктното
изпълнение на договорения наказателен режим.



Световната практика и оценките на проектите реализирани чрез
схемите на ПЧП показват значително подобрение на качеството и
състоянието на публичната инфраструктура.
ЦЕЛИ ПРИ ПРИЛАГАНЕ НА СХЕМИТЕ ЗА ПЧП

Основната цел при прилагането на схема за ПЧП при инвестиционен
проект е да се постигне по-добра ефективност за публичния сектор когато
тази алтернатива бъде сравнена с традиционна обществена поръчка. Тази
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концепция е известна като „стойност за парите” и означава, че инвестицията
трябва да бъде реализирана при по-ниска цена за цялостния проектен живот.
Цел на ПЧП е не само да бъде алтернатива за финансиране при
наличието на бюджетни ограничения, но и да комбинира нуждата на
публичния сектор от инфраструктура и опита на частния сектор да прилага
иновации, бизнес дух и ефективност което да осигури „стойност за парите”.
Световният опит показва, че ПЧП схемите осигуряват ефективност за
данъкоплатците и същевременно осигуряват печалба за частния сектор.
Нуждата да се генерира печалба от дейността оказва натиск върху частните
компании да спазват договорените ангажименти без да надвишават разходите
или да изостават с графиците за изпълнение, което е типично за много
проекти реализирани чрез традиционни обществени поръчки.
„Стойност за парите” може да бъде постигната от частния сектор когато бъде
осигурено следното:
 По-ефективни проекти с креативен и иновационен подход при
решаване на технически въпроси;
 Да не бъдат превишени инвестиционните разходи;
 Спазване на заложените срокове;
 Оптимизация на проектния цикъл (интегриране на проектирането,
строежа, финансирането и поддръжката на даден проект).
ПУБЛИЧНОСТ
Община Варна трябва да разшири съществуващата система за публичност на
политиката си за ПЧП. Целта е медиите и обществеността да подкрепят
политиката за реализация на инвестиционни проекти чрез схемите за ПЧП.
Тази политика трябва да бъде ясно представена заедно с мотивите за нейното
прилагане и ползите които ще донесе на данъкоплатците. Прозрачността и
разбирането от страна на обществеността ще доведе до успешно прилагане
на схемите за ПЧП в Община Варна и останалите българските общини.

08.05.2009г.
Варна

Председател на УС:
Йордан Вълков
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