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ВъВедение

Публикацията „Предизвикателствата пред новото програмиране на фон-
довете на ЕС в България за периода след 2013 г. на база на анализа на 

опита от периода 2007–2013 г.“ представя резултатите, констатациите и 
препоръките от анализа на процеса на програмиране на настоящия финан-
сов период 2007–2013 г. и формулира вероятните предизвикателства пред 
предстоящия процес на национално програмиране в България за целите на 
фондовете на ЕС в периода 2014–2020 г. 

Докладът представлява обобщение на обширен процес на натрупване и ана-
лиз на информация в няколко тематични области: нормативна уредба и практи-
ческа реализация на програмирането на ниво ЕС и в България, установяване на 
протеклото до момента планиране на регионалното развитие и неговия принос 
към програмирането, специфична уредба и осъществена практика на прозрач-
ност, обществено включване и партньорство при тези процеси.

Настоящият доклад и предхождащият го аналитичен процес са осъществени 
със съдействието и водещата роля на Институт „Отворено общество“ – София в 
рамките на проект „Анализ и оценка на прилагането на принципа на партньор-
ство в програмирането за България през 2007–2013 г.“. Докладът е междинен 
етап от многогодишна инициатива на ИОО – София, насочена към осигуряване 
на информирано участие, принос, прозрачност и включване на представители 
на всички заинтересовани страни в хода на предстоящия процес на програмира-
не за периода 2014–2020 г. Тази инициатива се осъществява в рамките на Форум 
Гражданско участие1 и в партньорство с Коалицията за устойчиво ползване на 
фондовете на ЕС.

За целите на анализа през периода март 2010 – януари 2011 г. бяха прове-
дени количествени изследвания (15 въпроса по темата за участие на граждани-
те в планирането и програмирането на финансовия период 2007–2013 г. бяха 
включени в представително проучване по метода омнибус сред 1197 българ-
ски граждани, проведено в периода 12–28 март 2010 г.), резултатите от които са  
обобщени в Приложение 5. В допълнение в рамките на изследване на фирмите 
в България няколко въпроса бяха включени по отношение на тяхното участие в 
процесите на програмиране и планиране. 

1 Форум Гражданско участие е неформална структура, обединяваща усилията на повече 
от 55 НПО за осигуряване на благоприятна среда и механизми за ефективно гражданско учас-
тие в процесите на вземане на решения на местно, национално и европейско ниво.
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Проведените за целите на анализа качествени изследвания включват: 

● Фокус групи, организирани с участници в процеса на регионално планира-
не в 6 планови района (представители на местни граждански организации, биз-
нес, администрация). Обобщение на резултатите е представено в Приложение 
4.1.

● Полуструктурирани интервюта с участници в процеса – общо проведени 15 
интервюта с 16 респонденти, участници в процеса на програмиране. Обобщение 
на резултатите е представено в Приложение 4.2.

● Анализ на стратегическите документи за регионално развитие: 6-те ре-
гионални плана за развитие, 23 от 28-те областни стратегии за развитие и над 
150 от 263-те общински плана за развитие (като съществуването на 2 ОПР не бе 
установено). Резултатите от анализа са обобщени в Приложение 3.

● Анализ на нормативната уредба и практическата реализация на програ-
мирането на ниво ЕС и в България, представен в Приложение 2 на настоящия 
доклад.

● Анализ на съществуващите практики на гражданско участие, който обоб-
щава мненията на 43 граждански организации в рамките на допълващата ини-
циатива „За участие“ на Форум Гражданско участие и идентифицира отделни 
фактори и условия, които стимулират или препятстват гражданското участие 
(Приложение 6).

● Идентифицирани добри практики на гражданско участие и публично-част- 
но партньорство по отношение на процеса на разходване на средствата на ЕС 
(Приложение 7).

Основната цел на публикацията е да осигури навременно и конструктивно 
„ранно предупреждение“ за вероятните предизвикателства пред новото про-
грамиране и да направи предложения за тяхното смекчаване и пълно преодоля-
ване. Направените предложения почиват на европейски и национални подходи 
и добри практики, демонстрирали своята ефективност в България и в други дър-
жави – членки на ЕС.

Настоящата публикация е структурирана в четири части, съдържащи 10 раз-
дела, и приложения. Резюмето в доклада представя обобщено основните изводи 
и препоръки.

Първата част разглежда набора от прилагани подходи и конкретни норма-
тивни изисквания във връзка със Структурните фондове и останалите финансо-
ви инструменти на ЕС. Конкретните теми, на които са посветени отделни раздели 
в тази част, са същността на програмирането на Структурните фондове, него-
вата концептуална обвързаност с политиката за регионално и териториално 
развитие, потребностите и възможностите за партньорство при тези процеси. 
Направено е и обобщено техническо задание за програмирането, което предста-
вя компактно основните практически потребности, произтичащи от разгледани-
те тематични изисквания.

ПРЕДИЗВИКАТЕЛСТВАТА ПРЕД НОВОТО ПРОГРАМИРАНЕ НА ФОНДОВЕТЕ НА ЕС В БЪЛГАРИЯ
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Втората част представя вероятните предизвикателства, установени при про-
ведения анализ на базата на критериите, изведени от предната част. Разделите 
в нея анализират досегашната национална практика по въпросите на национал-
ното, регионалното и териториалното планиране, а също и на партньорството и 
включването на гражданския сектор. При анализа бяха установени и някои до-
пълнителни потенциални предизвикателства, които също са описани.

Третата част съдържа препоръките и предложенията, изготвени в резултат 
на анализа. Тя включва набор от детайлни препоръки за процесите на партньор-
ство, регионално планиране и програмиране за целите на европейските про-
грами, както и предложение за алгоритъм за хода и взаимодействието на тези 
процеси в периода 2014–2020 г.

Приложенията съдържат:

1. Списък за проверка на изпълнението на нормативните изисквания към 
програмирането.

2. Анализ на спазването на нормативните изисквания и възможностите за 
прилагането на принципа на партньорство при програмирането и използването 
на структурната помощ в България за периода 2007–2013 г. 

3. Анализ на стратегическите документи за регионално развитие и обобща-
ване на опита от регионалното планиране в България за периода 2007–2013 г. 

4. Обобщения на проведените полуструктурирани интервюта с участници в 
процеса на програмиране на национално ниво и фокус групи с участници в про-
цеса на регионално планиране в шестте района на планиране.

5. Обобщени данни от представителното проучване, проведено по метода 
омнибус, и данни от проведено проучване сред фирми в страната.

6. Обобщение на интервюта с граждански организации по отношение на 
практиките и възможностите за гражданско участие.

7. Идентифицирани добри практики за партньорство.

8. Обобщени подходи за партньорство при изпълнение на развойни поли-
тики. 

9. Подходи за комплексно осъществяване на обособени териториални ин-
тервенции.

ВЪВЕДЕНИЕ
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резюме

1. Дефицити в програмирането на средствата от ЕС  
за финансовия период 2007–2013 г.
● Националното програмиране е осъществено основно на база на европей-

ските изисквания, без да е съобразено в достатъчна степен с националните осо-
бености.

● Част от предварителните условия и изисквания са пренесени от европей-
ските в националните документи без анализ на възможностите и на начина за 
осъществяването им в предвидените срокове (например за сметищата).

● Планира се „всичко за всички“. Рамката е широка, потребностите – все-
странни, ресурсът – огромен. 

● Фокусът е върху „усвояването“ на средствата от Структурните фондове и 
от Кохезионния фонд, което не гарантира развитие.

● Има съществени пропуски, свързани с подготовката – недостатъчно под-
готвена е част от публичната администрация и крайно неподготвени са бенефи-
циентите на помощта.

● Кратки и недостатъчни се оказват сроковете за преглед, съгласуване и из-
работване на обща и добре аргументирана позиция пред ЕК. 

● За определяне на приоритетите на развитие и за разработването на ре-
ферентната рамка са прилагани дискусионни формати, като форум подхода със 
заинтересованите от решаването на определен въпрос. Тази практика обаче е 
епизодична и приоритетите в крайните варианти на документите съществено се 
разминават с обсъжданите по време на форума.

● Привличането на хора от гражданския сектор става по покана и избор от 
страна на съответния ръководител на работна група в съответното ведомство, 
като съставът на така формираните работни групи по-късно е използван за съз-
даване на комитетите за наблюдение. 

2. Дефицити в прилагането на принципа на партньорство 
с представители на гражданския сектор
В различните отговорни ведомства прилагането на този принцип е регла-

ментирано (и осъществено на практика) по нееднороден и нехомогенен начин. 
Процесът преминава през няколко фази, бележещи постепенното му регламен-
тиране (което обаче и до момента си остава ограничено и неизчерпателно). В 
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резултат на това включването на граждански организации в работата по различ-
ните ОП е крайно разнообразно и като цяло недостатъчно. 

Въпросите за определяне на заинтересованите целеви групи, за механизми-
те на тяхното участие, за обсъждането и приемането на направени от тях пред-
ложения и за предоставянето на право на глас не са били решени задоволително 
при протеклото програмиране за периода 2007–2013 г. поради:

● Липса на единно изискване за включване на НПО представители във 
всички етапи и органи, имащи отношение към разработването и одобрението на 
програмните документи.

● Липса на ясна процедура за избор на различните категории НПО-
представители.

● Даване или не на право на глас на НПО представителите е оставено в 
ръцете на администрацията.

● Липсва механизъм за запис („одитна пътека“) и обратна връзка – как пода-
дените становища от страна на НПО и при проведени обществени обсъждания 
са били взети предвид по време на изготвянето на плана или програмата преди 
тяхното приемане.

3. Дефицити на регионалното планиране в България
● Хронологично разминаване във времето между отделните процеси на 

планиране и невъзможността регионалното планиране да формулира общи на-
соки, които да се използват при програмирането на национално ниво.

● Липса на системност и обвързаност на отделните елементи и нива на пла-
ниране.

● Проблематичност при същностното съотнасяне на стратегическите доку-
менти и логическата обвързаност на отделните нива.

● Липса на умения и разбиране у различните участници в процеса за слож-
ността и обхватността на процеса на планиране.

● Липса на кохерентен подход и организация на процеса.

● Гражданското участие в процеса е произволно и в зависимост от волята 
на отделните нива на управление.

● Правене на документи по задължение, без насрещен ангажимент за из-
пълнение и мониторинг на изпълнението, както и без административен и фи-
нансов ресурс.

● Липса на обвързване на стратегическото планиране с бюджетното про-
грамиране, което препятства ефективността и възможността за реално изпъл-
нение.

Наред с гореизложените констатации са установени и интересни добри 
практики в хода на подготовка на документите за регионално развитие, 
които заслужават по-нататъшно проучване, за да може да се извлече и разпрос-
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трани техният положителен опит. Така например на някои места (напр. общините 
Брезово, Хасково, Стара Загора) бяха установени интересни практики за опе-
ративна координация. В други общини (по-конкретно Хасково, Ловеч, Стара 
Загора и др.) от страна на администрациите са били приложени иновативни и 
по-катализиращи подходи за осигуряване на обществено участие, които по 
наше мнение заслужават допълнителен анализ и евентуално разпостранение в 
следващите процеси на планиране. По-подробна информация за тези и други 
добри практики за процеса на планиране е на разположение в Приложенията на 
настоящия анализ.

4. Други критични фактори, установени от анализа,  
в процеса на програмиране и регионално планиране
● Спорна ефективност на организационните схеми за подготовка на до-

кументите за регионално развитие. 

● Непоследователност и преобладаваща неопределеност на национал-
ните структурни политики. 

● Непредсказуемост на многогодишната финансова рамка и бюджети-
те на всички нива. 

● Спорен капацитет за участие на НПО в процеса на подготовка и изпъл-
нение на документите за регионално развитие. 

● Повсеместният2 проблем с т.нар. политически риск. Периодът на плани-
ране на местно, регионално и национално ниво не съвпада (и рядко би съвпад-
нал) с мандатите на съответните администрации на местно, регионално и наци-
онално ниво и това провокира фокусиране върху непосредствени и нестратеги-
чески цели, както и промотиране на инвестиции, проекти и програми, които са 
атрактивни от конюнктурно-политическа гледна точка.

5. Предизвикателства
За гарантиране на качествено програмиране на предстоящия финан-

сов период 2014–2020 г. е необходимо:

● Обвързване на програмирането с актуалния контекст в България – с па-
ралелно осъществяваните национални политики и с направените от съответната 
страна членка стратегически избори3.

● Съгласуваност и тясно двупосочно взаимодействие на оперативните 
програми с плановете и стратегиите за регионално развитие, както и с тех-
ните специфични изпълнителни механизми. Необходимо е тясно обвързване на 

2 Актуален за всички държави – членки на ЕС.
3 Например по отношение на въпросите: „Инвестиции в инфраструктура (споменавано и 

като „Португалски сценарий“) или в преквалификация и учене през целия живот („Ирландски 
сценарий“)?“, „Подкрепа за съществуващи отрасли или развитие на качествено нови?“ и „Под-
крепа за регионалните центрове или за периферните общини?“.

ПРЕДИЗВИКАТЕЛСТВАТА ПРЕД НОВОТО ПРОГРАМИРАНЕ НА ФОНДОВЕТЕ НА ЕС В БЪЛГАРИЯ
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работата по оперативните програми с процеса на изготвяне на териториалните 
планове и стратегии, както и с протичащите управленски инициативи и полити-
ки със секторна насоченост (например развитие на икономиката и човешките 
ресурси, различните категории базова инфраструктура и др.).

● Ефективно прилагане на принципа на партньорството – прозрачност и ин-
терактивност на отговорните администрации с представителите на граждански-
те организации, местните общности и целевите граждански групи. Проучването 
на капацитета на институционалните и гражданските партньори и партньорско-
то взаимодействие с тях е полезен спомагателен инструмент за това.

● Информирано изработване на реалистичен набор от възможности, из-
между които след това да бъдат избрани стратегическите цели и приоритети на 
европейските програми, а впоследствие и осъществяващите ги мерки и интер-
венции. 

● Изграждане на адекватен (т.е. функциониращ и резултатен) администра-
тивен капацитет за осъществяване на избраните цели и конкретни мерки. За 
тази цел са необходими ясно и нормативно обезпечено разпределение на прин-
ципните и оперативните отговорности, физическо и финансово остойностява-
не на очаквания обем работа и предприемане на изпреварващи подготвителни 
дейности за осигуряване на необходимите организационни ресурси), вкл. „изна-
сяне“ (превъзлагане) на някои от тези задачи извън административните звена – 
за сметка на експертни, на териториални или на други партньорски организации 
при предварително определени и широко огласени критерии за подобно 
превъзлагане, отнасящи се до покриването от страна на кандидатите на изиску-
емия капацитет за поемане на подобни функции. 

● Отговорно информиране, мотивиране и подготовка (минималната 
необходима експертиза) на бъдещите целеви групи.

6. Препоръки към вземащите решения
● Осигуряване на значително по-голяма интерактивност на новото про-

грамиране. Пристъпване към модел на превъзлагане (аутсорсинг) на специали-
зирани функции на външни за администрацията специализирани екипи, които 
са по-добре подготвени да ги изпълняват. Превъзлагането на изпълнителски, 
координационни, контролни и други функции в хода на новото програмиране и 
след него е конкретна подходяща възможност в тази насока.

● Важни аспекти на гореспоменатата интерактивност са надграждането и 
качественото обновяване на осигуреното досега партньорство по фондо-
вете на ЕС посредством комитетите за наблюдение (които имат такива функции 
още по регламент), както и чрез ансамбъл от подкрепящи дейности за информи-
ране (изпреварващо или поне своевременно), допитване, обучение и включване 
на гражданския сектор, местните общности, инициативните групи, експертните 
екипи и техните организации. 
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● Осигуряване на по-голяма прозрачност, публичност и документална 
отчетност на процедурите, практиките за изпълнение и резултатите от програ-
мите. Скорошното въвеждане на обществения компонент на Интегрираната сис-
тема за управление и наблюдение на европейските фондове (ИСУН) е една до-
бра стъпка в тази посока, която в хода на новото програмиране трябва да бъде 
подкрепена с целенасочени последващи действия. 

● По-прецизна и изчерпателна нормативна уредба и информационна 
обезпеченост на процесите. Критериите, конкретните изисквания и механи-
змите за подбор на обществени пратньори, както и тези за избор на проекти 
и за признаване на отделни видове разходи следва да бъдат ясно разписани, 
нетърпящи тълкувателни своеволия и своевременно публикувани по всички 
програми. Електронизацията на целия проектен цикъл, публичните регистри на 
бенефициентите и техните проекти по всички програми, базите данни с въпро-
си и отговори, проблеми и решения също са полезни улесняващи механизми и 
доказана добра практика, които правят по-ефективна дейността на администра-
циите и бенефициентите.

● Обвързване с процеса на териториално и пространствено планира-
не. Определянето на автентични приоритети, тяхната регионализация и свър-
заното с нея териториално разпределение на подкрепата са същностни елемен-
ти от подхода на европейските фондове и без тяхното пълноценно въвеждане 
България не може да се надява на значително подобряване в своята практика. 

● Изграждане на автентични и последователни национални и сектор-
ни политики и финансови интервенции, по които европейските програми да 
се ориентират и към които да надграждат. Съществуващите десетки секторни 
стратегии трябва да бъдат преработени във формата на работещи политиче-
ски документи, зададени от регламентите на ЕС (вкл. с фиксиране на конкретни 
изпълнителски функции и определените за тяхното изпълнение структури, гра-
фици, отговорници, финансов и човешки ресурс, както и конкретни санкции при 
евентуална непродуктивност). 

Основните процеси, които е необходимо да бъдат съвместени на настоя-
щия етап, обхващат:

● процеса за подготовка на националния рамков стратегически документ 
„България 2020“;

● актуализирането на сегашната и/или подготовката на нова Национална 
стратегия за регионално развитие за периода след 2014 г.;

● преработката на действащите и подготовката на нови общински планове 
за развитие;

● запознаването със и отчитането на актуалните местни потребности и 
приоритети от обновените общински планове при подготовката на бъдещата 
Национална стратегическа референтна рамка и на придружаващите я оператив-
ни програми.

ПРЕДИЗВИКАТЕЛСТВАТА ПРЕД НОВОТО ПРОГРАМИРАНЕ НА ФОНДОВЕТЕ НА ЕС В БЪЛГАРИЯ
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7. Препоръки към неправителствения сектор в България
● Консолидиране на ресурси и усилия за по-ефективно гражданско участие 

в процеса на програмиране и регионално планиране за предстоящия период 
2014–2020 г.

● Съгласуване на съвместен алгоритъм и програма за ефективно граждан-
ско участие в процесите на програмиране и регионално планиране за предсто-
ящия период 2014–2020 г.

● Формиране на координационен център на гражданското участие в про-
цесите на програмиране и регионално планиране за предстоящия период 2014–
2020 г.

● Разширяване на използването на интернет платформата за номиниране и 
избор на НПО представители в процеса за целия неправителствен сектор – всич-
ки заинтересовани.

● Изработване и съгласуване на механизъм за формиране, акумулиране и 
предоставяне на експертиза, необходима за гарантиране на ефективно граждан-
ско участие в процесите на програмиране и регионално планиране за предсто-
ящия период 2014–2020 г. в неправителствения сектор.

РЕЗЮМЕ
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концепции и изиСкВания 
на кохезионната политика

ПЪРВА ЧАСТ 

1. Същност на програмирането  
на Структурните фондове

Този раздел представя принципните функции и актуалните конкрет-
ни изисквания на ЕС към програмирането на европейските финансо-

ви инструменти в рамките на подхода на „програмния цикъл“. Етапът 
на програмиране трябва да идентифицира, да обоснове и да обвърже 
помежду им едновременно съществуващите дефицити (потребности) 
и дадености, възможностите и заплахите, направените стратегиче-
ски избори на цели и приоритети, мерките и интервенциите за осъ-
ществяването им, влаганите финансови и организационни ресурси, ад-
министративните процедури за осъществяване на всички аспекти на 
програмното изпълнение. Разглеждан в по-общия програмен контекст, 
този етап трябва да определи какво да се прави, как по-точно да се 
прави и с какви средства да се прави.

Програмирането на Структурните фондове на ЕС представлява първият етап 
от характерния „подход на програмния/проектния цикъл“4. При него осъществя-
ването на дадена програма или политика преминава през повтарящите се етапи 
на нейната подготовка, изпълнение, контрол и оценка (на няколко етапа, както и 
текуща) и приключване, придружено/последвано от ново програмиране. Всеки 
от етапите има своя специфична роля и функции в общия програмен цикъл, как-
то и конкретни продукти, които следва да предостави за осъществяването на 
следващите етапи. Качеството (а в редица случаи и количеството) на осигурени-
те продукти за даден етап е решаващо за осъществимостта, ефективността и об-
щата полезност, осигурявани на следващите програмни етапи. Сходен е моделът 
на работа и за европейските финансови инструменти за развитие на селските 
райони, земеделието, рибарството, териториалните и трансграничните парт-
ньорски програми, иновациите и научните изследвания и други подобни.

4 Официално ръководство и допълнителни разяснения по този подход в контекста на про-
грамите на ЕС са достъпни на сайта на ЕК – http://ec.europa.eu/europeaid/multimedia/publications/
publications/manuals-tools/t101_en.htm); http://ec.europa.eu/europeaid/how/delivering-aid/project-
approach/index_en.htm
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В съответствие с горния модел етапът на програмиране има конкретни  
изисквания, които следва да изпълни, както и резултати, които да предостави 
на следващите програмни етапи. Той трябва да идентифицира, да обоснове и да 
обвърже помежду им едновременно съществуващите дефицити (потребности) 
и дадености, възможностите и заплахите, направените стратегически избори на 
цели и приоритети, мерките и интервенциите за осъществяването им, влаганите 
финансови и организационни ресурси, административните процедури за осъ-
ществяване на всички аспекти на програмното изпълнение. Разглеждан в по-об-
щия програмен контекст, този етап трябва да определи какво да се прави, как 
по-точно да се прави и с какви средства да се прави.

Съществуват конкретни нормативни изисквания, които се отнасят непо-
средствено до етапа на програмиране на Структурните фондове, както и до ня-
кои „хоризонтални“ и „погранични“ (интердисциплинарни) въпроси, с които то 
също трябва да се занимава. По-важните сред тях за настоящия програмен пери-
од (2007–2013) са посочени по-долу.

● Заложени принципи на Структурните фондове: партньорство, програми-
ране, оценка, управление, вкл. финансово управление, мониторинг и контрол, 
изпълнявани съвместно от ЕК и страните членки (Регламент № 1083, чл. 1).

● Цел на многогодишното програмиране на Структурните фондове: да оси-
гури идентифицирането на приоритети, финансовото планиране и организира-
нето на системи за управление и контрол (Регламент № 1083, чл. 10).

● Задължителен обхват на оперативните програми (Регламент № 1083,  
чл. 37, параграф 1)5.

● Изискване за организиране на предварителни оценки на оперативните 
програми (Регламент № 1083, чл. 48, параграф 2).

Необходимо е да се уточни, че това са само минималните изисквания към 
етапа на програмиране. Съобразно своя капацитет и професионализъм, високо 
самосъзнание и/или твърда политическа воля, институциите и организациите на 
всяка държава членка могат да прибавят и да надграждат върху тях.

5 Включително: 
А. Анализ на ситуацията, в т.ч. анализ на силните и слабите страни, и описание на стратеги-

ята, избрана в отговор на тази ситуация.
Б. Обосноваване на избраните приоритети в съответствие със стратегическите насоки за 

сближаване на Общността, националните стратегически референтни рамки и заключе-
нията на извършените предварителни оценки.

В. Информация за приоритетните оси и техните специфични цели (вкл. количествени из-
мерими цели).

Г. Индикативна разбивка на финансовото разпределение по приоритетни оси.
Д. Финансов план за изпълнението (по години, вкл. общ бюджет и подпомагане от бюджета 

на ЕС).
Е. Информация за допълняемостта (вкл. незастъпването) на интервенциите по Структурни-

те фондове с тези на Фонда за развитие на селските райони и Фонда за рибарство.
Ж. Подробно описание на органите и процедурите за изпълнение на оперативните програми.
З. Индикативен списък с големи проекти (по програмите за транспорт и околна среда).

ПЪРВА ЧАСТ. КОНЦЕПЦИИ И ИЗИСКВАНИЯ НА КОХЕЗИОННАТА ПОЛИТИКА



20

ПРЕДИЗВИКАТЕЛСТВАТА ПРЕД НОВОТО ПРОГРАМИРАНЕ НА ФОНДОВЕТЕ НА ЕС В БЪЛГАРИЯ

2. Връзка с пространственото  
и регионалното планиране

Този раздел представя ролята и значимостта на регионалното и 
териториалното планиране в хода на оползотворяването на фи-

нансовите инструменти на ЕС. Редица европейски документи отбеляз-
ват тази роля, включително Стратегическите насоки за сближаване 
и рамковият нормативен документ на Структурните фондове за пе-
риода 2007–2013 г. – Регламент № 1083/2006. Целта на регионалното и 
териториалното партньорство на етапа на програмиране е подчине-
на на по-общите функции на този етап (идентифициране на приори-
тети, планиране на финансирането и организиране на системите за 
управление и контрол). Включването на регионалните потребности, 
приоритети и (евентуално) независими ресурси е необходимо, за да бъ-
дат те отчетени в по-общия набор от дейности („политически микс“) 
на оперативните програми, както и за да се постави основата на те-
риториалното разпределение на бъдещите интервенции.

Политиката за сближаване на ЕС (чиито ключови инструменти са Структурните 
фондове) при своето осъществяване определя водеща роля на процесите на 
пространственото и регионалното планиране. Както изрично е посочено още във 
въведението на Стратегическите насоки за сближаване за периода 2007–2013 г.:

„Насоките за сближаване на Общността определят принципите и приорите-
тите на политиката за сближаване и предлагат начини [за това, как] регионите 
в Европа да извлекат максимално предимство от [сумата, възлизаща на] € 308 
млрд., отпуснати за национални и регионални програми за подпомагане през 
следващите седем години. Националните институции ще използват тези насоки 
като основа за разработването на техните национални приоритети и планиране 
за [периода] 2007–2013 г., т.нар. Национални стратегически референтни рамки 
(НСРР). Съобразно насоките и в съответствие с обновената Лисабонска страте-
гия съфинансираните от политиката на сближаване програми следва да се стре-
мят да насочват ресурси в следните приоритети:

● Подобряване на привлекателността на държавите членки, регионите и 
градовете чрез подобряване на достъпността, осигуряване на адекватно качест-
во и количество на услугите, и запазване на техния екологичен потенциал...“6

Силният акцент върху отразяването на регионалните приоритети в 
Кохезионната политика на ЕС е подкрепен и в рамковия нормативен документ 
на Структурните фондове за периода 2007–2013 г., Регламент № 1083/2006, при-
ет от Съвета на ЕС на 11 юли 2006 г. В него регионалните, общинските и мест-
ните институции са изброени на челно място измежду приоритетните партньо-

6 The Community Strategic Guidelines on Cohesion 2007-2013, Introduction, article 1 – http://
ec.europa.eu/regional_policy/sources/docoffic/2007/osc/index_en.htm
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ри, които трябва да бъдат привлечени в подготовката и оползотворяването на 
оперативните програми7.

Целта на регионалното и териториалното партньорство на етапа на програ-
миране е подчинена на по-общите функции на този етап (идентифициране на 
приоритети, планиране на финансирането и организиране на системите за уп-
равление и контрол). Включването на регионалните потребности, приоритети 
и (евентуално) независими ресурси е необходимо, за да бъде отчетено в по-об-
щия набор от дейности („политически микс“) на оперативните програми, както 
и да постави основата на териториалното разпределение на бъдещите интер-
венции. 

Конкретни нормативни изисквания в тази посока са заложени в препоръка-
та на Регламент № 1083 за специфично включване на селища със среден размер 
във връзка с програмирането на дейности за градско възстановяване8. Друга от-
метка по същия въпрос е предоставената генерална възможност за обособяване 
и осъществяване на териториални интервенции, насочени към конкретни мест-
ни специфики и ограничения9. Тази възможност е традиционна за многогодиш-
ната практика на страните – членки на ЕС, по Структурните фондове през всички 
техни досегашни програмни периоди, като включва изпълнението на множество 
териториално обособени програми за регионално развитие и местно възстано-
вяване. Регламентът предвижда и възможност за делегиране на изпълнителни 
функции (управление или изпълнение на приоритети или целеви интервенции) 
на териториални администрации10.

3. Задачи и подходи на регионалната политика

Този раздел представя специфичните функции на регионалната по-
литика във връзка със съществуването, управлението и намалява-

нето на съществуващите териториални неравенства. Съществуват 
два основни подхода за провеждане на регионални интервенции, съ-
ответно подходите „отгоре надолу“ и „отдолу нагоре“. При подхода 
„отгоре надолу“ приоритетите и конкретните интервенции за реги-
онално развитие се формулират и възлагат на централно ниво, като 
се спускат на териториалните държавни поделения и на органите за 
местно самоуправление като недискутируеми рамкови изисквания. При 
подхода „отдолу нагоре“ началото на процеса на планиране се поставя 

7 Например в текста: „Партньорството следва да бъде засилено чрез предвиждане на 
условия за участие в него на различни видове партньори, по-специално на регионални и мес-
тни власти, като се спазва изцяло междуинституционалната структура на държавите членки.“ 
(Регламент № 1083/2006, чл. 11, параграф 1).

8 Регламент № 1083, преамбюл – параграф 13.
9 Регламент № 1083, преамбюл – параграф 44; чл. 37, параграф 6.
10 Регламент № 1083, преамбюл – параграф 46.
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сред местните общности и инициативни групи (предимно на основата 
на техните потребности) и органите на местното самоуправление. 
Представени са някои специфични предимства и недостатъци, харак-
терни за всеки от двата подхода.

За да се изясни по-пълно ролята на регионалното и пространственото пла-
ниране в контекста на фондовете на ЕС, е подходящо представянето на допълни-
телна информация за тяхното по-широко значение. Необходимостта от политика 
на регионално развитие се обуславя от съществуващите териториални разли-
чия (в областта на наличните климатични условия и природни ресурси, достъп-
ността на обществените и социалните услуги, инфраструктурата, възможностите 
за стопанско и културно развитие, качеството на околната среда и др.). Тези раз-
личия, ако са значими, могат да създадат предпоставки за западане (влошаване 
на качеството на живот) и обезлюдяване (небалансирана териториална структу-
ра и неефективно ползване на физическите ресурси) на конкретни населени мес-
та, територии и по-големи региони. Управлението и намаляването на подобни 
различия са цел на всяка интервенция за регионално развитие, както и водещ 
акцент на политиката за сближаване (кохезия) на ЕС. С други думи, невъзможно е 
да се говори съдържателно за структурните политики на ЕС, ако се пренебрегва 
тяхната регионална структура, функции и разпределение на ресурсите.

Допълнителна информация 1:  
Въвеждане на концепцията на пространственото  

планиране в държавите – членки на ЕС11 

Пространственото планиране обхваща методите на публичната админи-
страция за управление на населението и неговите дейности на различни те-
риториални равнища. То вклюва всички етапи от осъществяването на тери-
ториалното устройство, вкл. градоустройствените и регионалните планове, 
инициативите и плановете за управление на екологичните въздействия, на-
ционалните устройствени схеми и управлението на европейските региони.

Едно от ранните представяния на концепцията за пространствено плани-
ране на европейско ниво е включено в Европейската харта за регионално/
пространствено планиране (известна още като „Хартата от  Торемолинос“), 
одобрена през 1983 г. от Европейската конференция на министрите, от-
говорни за регионалното планиране (European Conference of Ministers 
responsible for Regional Planning, CEMAT): „Регионалното/пространстве-
ното планиране дава географското изражение на икономическите, соци-
алните, културните и екологичните публични политики. В същото време  
то е научна дисциплина, административна техника и развойна политика, 

11 По материали от http://en.wikipedia.org/wiki/Spatial_planning
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интердисциплинарен и разностранен подход, насочен към осигуряване-
то на балансирано регионално развитие и организация на физическото 
пространство в съответствие с една цялостна стратегия.“

През 1999 г. е приета Европейската перспектива за пространствено пла-
ниране (ЕППП). Макар че тя няма обвързваща сила и че в ЕС не е структу-
риран орган, формално отговорен за ръководенето на пространствено-
то планиране, ЕППП оказва съществено въздействие върху политиките 
за пространствено планиране в еврорегионите и държавите членки и 
включва в политическия дневен ред въпроса за териториалната коор-
динация на техните секторни политики.

На свой ред терминът „териториално сближаване“ се споменава в ре-
дица рамкови документи на ЕС, в т.ч. в проекта за Конституция на ЕС и 
в Лисабонската стратегия. Терминът е въведен през втората половина 
на 2004 г. в рамков документ, издаден в Ротердам, и е доразработен на 
основата на емпиричните данни от програмата ESPON в публикацията 
„Териториалното състояние и перспективи на ЕС“12. На конференция 
на Съвета на министрите през май 2007 г. в град Лайпциг процесът от 
Ротердам е продължен с приемането на „Териториален дневен ред“.

На един по-ранен етап някои държави (по-специално тези от Северо-
западна Европа) значително развиват своите подходи и практики за 
пространствено планиране, започвайки този процес още през 50-те го-
дини на миналия век.

В горния контекст съществуват два основни подхода за провеждане на ре-
гионални интервенции, съответно подходите „отгоре надолу“ и „отдолу нагоре“. 
При подхода „отгоре надолу“ приоритетите и конкретните интервенции за ре-
гионално развитие се формулират и възлагат на централно ниво, като се спускат 
на териториалните държавни поделения и на органите за местно самоуправле-
ние като недискутируеми рамкови изисквания. Заслужава да се отбележи, че 
при този подход, водещ за България, проучването на актуалните териториални 
потребности често е съвсем ограничено или направо липсващо. В резултат пла-
нираните интервенции (ако изобщо съществуват) са ограничено адекватни, а ин-
тересът и доброволният принос на местните общности и инициативни групи към 
тях – клонящи към нула.

При подхода „отдолу нагоре“ началото на процеса на планиране се поставя 
сред местните общности и инициативни групи (предимно на основата на техните 
потребности) и органите на местното самоуправление. В този случай държавата 
се явява по-скоро адресат на формулираните местни приоритети и арбитър при 
тяхната подкрепа от (ограничените) бюджетни ресурси. Плюсове на този подход 

12 The Territorial State and Perspectives of the European Union – http://www.ccre.org/docs/
territorial_state_and_perspectives.pdf 
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са по-голямото съответствие между местните потребности и планираните интер-
венции, както и повишената териториална мотивация за одобрение и участие. 
Минуси могат да бъдат краткосрочният и едностранчивият фокус на участниците, 
както и по правило по-ограничената местна информираност и капацитет.

От горното се вижда, че „истината е някъде по средата“, но това очевидно 
заключение не подпомага автоматично намирането на практически решения. 
Изграждането на информираност, доверие и заинтересовано отношение сред мест-
ните общности и териториалните партньори е обособена дисциплина – със свои 
предизвикателства, с бавен темп на осъществяване и с високи изисквания към про-
веждащите я институции. Съществуват обаче конкретни работещи подходи и добри 
практики в рамките на ЕС за успешно осъществяване на подобни процеси. Повече 
информация за тях ще бъде представена в следващите части на настоящия анализ.

4. Потребности и възможности  
за партньорство

Този раздел описва накратко потребностите, изискванията и въз-
можностите за „добавяне на стойност“ чрез партньорски под-

ходи по интервенции, съфинансирани от европейските финансови 
инструменти. Нормативните изисквания за осигуряване на парт-
ньорство в документи на ЕС произтичат от общите процедури на 
Структурните фондове, както и от специфичната процедура за осъ-
ществяване на стратегическа оценка на екологичните въздействия. 
Осъществяването на условия за пълноценни и ефективни партньор-
ства може да осигури „заемането“ на ценни допълнителни ресурси 
(човешки, експертни и капиталови) за общото програмно изпълнение 
на целите на европейските интервенции. Разделът описва и някои въз-
можни целеви групи, които уредбата и практиката на ниво ЕС считат 
за препоръчителни участници при такива партньорства.

Не на последно място сред задачите на етапа на програмирането на евро-
пейските фондове (структурни, кохезионен, за развитие на селските райони и 
рибарството и др.) е мобилизацията на потенциални ресурси за програмното 
изпълнение на съответната страна членка. Наред с нейния логистично-органи-
зационен аспект тази задача е обвързана и с убеждаването, вдъхновяването 
и изобщо с осигуряването на силна мотивация на различните потенциални 
партньори. В тази обширна целева група влизат, но без да я изчерпват, структу-
рите на държавната администрация, местното самоуправление, застъпнически-
те, експертните и инициативните цетрове, териториалните и културните общно-
сти, рисковите и уязвимите групи. 

Смисълът (програмата минимум) на тази задача е, че трябва да се предо-
тврати вероятният програмен провал в случай на преобладаваща незаинте-
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ресованост на нейните бенефициенти и/или изпълнители. От друга страна, зна-
чителният успех по тази задача (постигането на нейната програма максимум) 
може да осигури „заемането“ на ценни допълнителни ресурси (човешки, екс-
пертни и капиталови) за общото програмно изпълнение – от страна на групи и 
категории лица, непопадащи в субординирана зависимост от програмната адми-
нистрация (т.е. такива, които в противен случай няма да са длъжни, а и няма да 
желаят да предоставят подобна подкрепа).

Нормативните изисквания за програмирането на Структурните фондове за-
сягат и този въпрос. Те препоръчват осигуряването на прозрачност, информи-
раност и публичност, открит и толерантен партньорски подход в процеса на 
програмиране, представителност на значимите групи обществени партньо-
ри, възможности за огласяване и откритост за възприемане на постъпва-
щите предложения. Конкретните изисквания във връзка с партньорството на 
Структурните фондове са изброени по-долу.

● Рамкова препоръка за широко включване на всички категории партньори 
в работата по фондовете13.

● Изискване за осигуряване на представително партньорство в отделните 
държави членки – конкретно за: регионални, общински и други местни институ-
ции; икономически и социални партньори; всички други граждански организа-
ции, представляващи гражданското общество, вкл. екологични, НПО в конкрет-
ни области, равенство на половете и т.н., на етапите на подготовка, наблюдение, 
изпълнение и оценка на оперативните програми (ОП)14.

● Препоръка за специфично включване на селища със среден размер във 
връзка с програмирането на дейности за градско възстановяване15.

Към тази група косвено спада и дефинираната в регламентите необходимост 
програмирането на Структурните фондове да осигури „адекватни финансови 
ресурси“ и единност/приемственост на предприеманите интервенции16. 
Пълноценното осъществяване на тези задачи също предполага активно взаи-
модействие с обществеността, целевите групи и обособените партньорски ор-
ганизации.

Екологичното законодателство на ЕС (конкретно Директивата за стратегиче-
ска екологична оценка, СЕО17) залага и някои допълнителни нормативни изисква-
ния за осигуряване на партньорство във връзка с осъществяването на еколо-
гичите оценки на програмните документи на фондовете на ЕС. Докато Регламент 
№ 1083/2006 дава възможност за пряко участие (макар и организирано „където е 
необходимо“ от страната членка) в разработването на стратегическите докумен-

13 Регламент № 1083, преамбюл – параграф 23.
14 Регламент № 1083, чл. 11, параграфи 1 и 2.
15 Регламент № 1083, преамбюл – параграф 13.
16 Регламент № 1083, преамбюл – параграф 24.
17 Директива 2001/42/EC.
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ти, реализирайки директно принципа на партньорство, Директивата за СЕО дава 
допълнителна възможност обществеността да участва в оценката и разработва-
нето на тези документи, като по този начин може да се стигне и до по-широк кръг 
заинтересовани лица и се осигурява по-голяма публичност на тези процеси.

Следва да се отбележи, че Директивата за СЕО дава насоки за консултации 
предимно по въпроси, засягащи околната среда. Тоест тя се прилага основ-
но за програми и приоритети за базова инфраструктура (вкл. комунални услу-
ги, околна среда, транспортна инфраструктура, други инвестиции в ДМА), а има 
ограничена приложимост по отношение на програмирането, което обхваща въ-
проси като административен капацитет, социални и културни дейности, разви-
тие на човешките ресурси, повишаване на конкурентоспособността и др.

Наред с нормативните изисквания за партньорство при програмирането, 
съществуват и редица емпирични практики на организации и институции в ЕС, 
показващи как по-точно да се осъществяват тези партньорства, за да имат по-съ-
ществен и положителен принос (повече „добавена стойност“) към този процес. 
Важно е системното текущо осъвременяване и познаването на тези съществува-
щи практики към даден момент. То ще позволи да се идентифицират подходящи 
примери и да се запазват в институционалната памет (а не в тази на отделни-
те експерти). Не на последно място, така могат да се намалят субективността, 
постоянното експериментиране и „първооткривателство“ на организационни 
практики (с отдавна известни полезни или пък нежелателни резултати).

По отношение на формите и степените на отвореност към гражданско 
участие и партньорство, както и относно конкретните негови целеви групи съ-
ществуват разнообразни концепции. За целите на настоящия анализ е важно да 
посочим, че има различни категории граждани (и техни организации) според 
тяхната непосредствена заинтересованост и ангажимент по конкретна тема, а 
значи и спрямо гражданското участие във връзка с нея. Най-общо (и без претен-
ция за изчерпателност) една подобна класация може да изглежда така:

● Широката общественост, разбирана като всички граждани, които имат мне-
ние по конкретен управленски въпрос, макар и лично да не са непосредствено за-
сегнати от неговото решаване.

● Обществените наблюдатели, включващи представителите на медиите и пре-
сата, културния елит и авторитетите при изграждане на общественото мнение, ко-
ито могат да коментират подобни въпроси.

● Пряко засегнатите граждани, спадащи към целевата група на дадена упра-
вленска политика или инициатива и повлияни от нея (по положителен или пък по 
отрицателен начин).

● Партньорските граждански организации, включващи членове и/или пред-
ставители на съществуващите организирани групи и НПО, които са или се очаква 
да бъдат засегнати от управленско решение, както и такива, които имат тематич-
на специализация и поради нея са силно заинтересовани от подобни решения.

ПРЕДИЗВИКАТЕЛСТВАТА ПРЕД НОВОТО ПРОГРАМИРАНЕ НА ФОНДОВЕТЕ НА ЕС В БЪЛГАРИЯ
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Фиг. 1. Обхват на публичното участие

ПОВИШАВАНЕ НА С ТЕПЕНТА НА ВЛИЯНИЕ 

Международна асоциация на публичното участие

Цел на  
участието

Обещание  
към 
гражданите

Примерни  
техники

Информиране

Да се осигури 
на обществе-
ността балан-
сирана и обек-
тивна инфор-
мация с цел да 
се подпомогне 
разбирането 
на проблема, 
алтернативите, 
възможностите 
и/или реше-
нията

Ще ви инфор-
мираме

● Обобщена 
информация
● Интернет 
страница
● Ден на отво-
рените врати

Да получи 
обратна връз-
ка относно 
анализа, алтер-
нативите и/или 
решенията

Ще ви инфор-
мираме, ще 
се вслушваме 
във вашите 
проблеми и ще 
ви осигурим 
обратна връз-
ка за това, как 
общественият 
принос повли-
ява на реше-
нието 

● Обществен 
коментар
● Фокус групи
● Изследвания
● Обществени 
срещи

Да работи 
директно с 
общественост-
та през целия 
процес и да 
гарантира, че 
обществените 
проблеми и 
цели са раз-
брани и взети 
предвид

Ще работим с 
вас, за да га-
рантираме, че 
вашите притес-
нения и цели 
са отразени в 
разработените 
алтернативи, 
и ще ви  оси-
гурим обратна 
връзка за това, 
как обществе-
ният принос 
повлиява на 
решението

● Семинари
● Национален 
дебат 
(deliberative 
polling)

Да си партни-
ра с общест-
веността във 
всеки аспект от 
вземането на 
решения, вклю-
чително при 
разработване 
на алтернативи 
и идентифици-
ране на пред-
почитаното 
решение 

Ще търсим 
съвети и ино-
вативни пред-
ложения от 
вас при фор-
мулиране на 
решения и ще 
включим ва-
шето мнение 
и препоръки 
в максимална 
степен в реше-
нията  

● Граждански 
консултативни 
съвети 
● Консенсусни 
конференции 
● Участие при 
вземането на 
решения 

Да остави 
вземането 
на крайното 
решение в 
ръцете на об-
ществеността

Ще осъщест-
вим това, което 
вие решите

● Гражданско 
жури
● Избори
● Делегиране 
на вземането 
на решения

Консултиране Включване Сътрудничество Овластяване

Източник: IAP2, 2007
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В този контекст от страна на администрацията могат да бъдат предпиремани 
различни подходи за осигуряване на гражданско участие и партньорство, насо-
чени към (и ограничено ефективни за) конкретни фрагменти от гореизброените 
целеви групи. Някои водещи принципи при това трябва да бъдат тези за оси-
гуряването на гражданско включване, партньорското формулиране на ак-
туалните проблеми и приоритети, осигуряването на прозрачност и добър 
диалог с организираните граждани и с широката общественост.

Конкретен фактор при избора на такива подходи е желаната интензивност 
на партньорските отношения, както и свързаната с това степен на оказвано 
въздействие върху обсъжданото управленско решение, инициатива или полити-
ка. Съобразно желаното въздействие, което се очаква от гражданските предста-
вители, съществуват някои подходящи практически модели за осигуряване на 
партньорство, изброени накратко по-долу. Изброяваните модели не са фиксира-
ни и неизменни състояния, а по-скоро демонстрационни примери от широкия и 
динамичен „спектър на възможните партньорски приноси“ (фиг. 1).

5. Техническо задание за програмирането 
на европейските фондове

На базата на предходните европейски концепции, подходи и изис-
квания този раздел описва накратко някои ключови и необходими 

процеси и продукти от етапа на програмиране. Необходимо е тясно 
обвързване на работата по оперативните програми с процеса на из-
готвяне на териториалните планове и стратегии, както и с протича-
щите управленски инициативи и политики със секторна насоченост. 
Проучването на капацитета на институционалните и гражданските 
партньори и партньорското взаимодействие с тях е един полезен спо-
магателен инструмент за това. Наред с чисто административния 
аспект на етапа на програмиране той има и отговорности по отно-
шение на информирането, мотивирането и подготовката (минимал-
ната необходима експертиза) на бъдещите целеви групи.

Наборът от оперативни изисквания, произтичащи от концепциите, подхо-
дите и конкретните изисквания, изброени в предните части на настоящия ана-
лиз, в своята съвкупност съставляват техническото задание за необходимото и 
желано по-ефективно програмиране на фондовете на ЕС: 

● Подходът на програмния цикъл обуславя нуждата от обвързаност на 
програмирането с актуалните условия, с паралелно осъществяваните наци-
онални политики и с направените от съответната страна членка стратегиче-
ски избори18. 

18 Вж. бел. 3.

ПРЕДИЗВИКАТЕЛСТВАТА ПРЕД НОВОТО ПРОГРАМИРАНЕ НА ФОНДОВЕТЕ НА ЕС В БЪЛГАРИЯ
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● Подходът на регионалното развитие и пространственото планиране 
налага потребността от съгласуваност и тясно двупосочно взаимодействие на 
оперативните програми с плановете и стратегиите за регионално развитие, как-
то и с техните специфични изпълнителни механизми.

● Принципът на партньорството изисква прозрачност и интерактивност на 
отговорните администрации с представителите и организациите на широката 
общественост, местните общности и целевите граждански групи. 

Конкретните изисквания на европейските регламенти по тези въпроси тряб-
ва да бъдат безусловно и своевременно изпълнявани, за да не се пропускат об-
ществени ползи, и не по-малко неотложно – за да се избягват непосредствените 
финансови санкции, които ЕК има правото да налага. От друга страна, подходящо 
е натрупаните предишни грешки, съществуващите добри практики и работещи 
подходи да се запаметяват в институционалната памет, да се анализират и да се 
ползват за намирането на по-ефективни бъдещи решения. 

България вече има известен опит в подобни дейности (за регионално пла-
ниране, за програмиране на европейските фондове и за партньорство с широ-
ката общественост и гражданските организации). Настоящият анализ разглежда 
именно този опит и резултатите от него с цел да открои някои теми и въпроси, 
които могат да се окажат предизвикателства пред предстоящото ново програ-
миране на фондовете на ЕС за периода след 2014 г.

За целта в тази част на анализа ние ще представим един извадков набор от 
показатели, който според нас включва, откроява и представя по по-достъпен и 
компактен начин акцентите и „точките на пресичане“ на гореизложените ком-
плексни концепции и следващите от тях оперативни изисквания на ниво държа-
ва членка.

● В самото начало на процеса на програмиране на Структурните фондове (а 
в по-общ план – и на всяка друга управленска инициатива) на първо място трябва 
да бъдат установени актуалните потребности, дефицити и други проблеми, 
пред които са изправени набелязаните целеви групи (съгласно организационния 
подход на „дървото на проблемите и целите“19). При това за целите на тяхното 
разрешаване е подходящо проблемите да бъдат представени в йерархичен ред, 
т.е. да се отграничат по-незначителните проблеми-следствия от съществените 
структурни проблеми-причинители. В приложен план инструменти за това могат 
да бъдат национални статистически данни, но още по-подходящи са подробните 
и изчерпателни проучвания на целевите групи. Вече съществуващите тематични 
и териториални анализи (евентуално включени в регионални или секторни пла-
нове и стратегии) са друг изискуем източник на информация. Едно важно след-
ствие оттук е: необходимо е тясно обвързване на работата по оперативните 
програми с процеса на изготвяне на териториалните планове и стратегии, 
както и с протичащите управленски инициативи и политики със секторна 

19 http://ec.europa.eu/europeaid/evaluation/methodology/tools/too_dpm_def_en.htm#01_02
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насоченост (например развитие на икономиката и човешките ресурси, различ-
ните категории базова инфраструктура и др.). В противен случай интервенциите 
на фондовете на ЕС най-вероятно няма да допринасят и да допълват национал-
ните усилия (а е възможно дори да им противоречат и да ги осуетяват).

● След установяването на актуалните потребности програмиращите звена 
следва да натрупат, да анализират и да класифицират съответните възможни 
цели и решения, които (с различна ефективност) могат да облекчат частично или 
да разрешат окончателно тези проблеми. Възможни подходи за това са мето-
дите на мозъчната атака, проучването на собствения и чуждия досегашен опит, 
взаимодействието с изследователски и развойни центрове и др. Особено важно 
при тази дейност е на етапа на класиране на приоритетните цели и решения 
(на фона на всички други възможности) да бъде извършвана щателна експертна 
преценка за тяхното съответствие (с отбелязаните проблеми) и осъществи-
мост. Изборът на цели и решения, неосъществими и/или пък несвързани с при-
оритетните проблеми на целевите групи, би обусловил възникването на струк-
турни проблеми при изпълнението, както и крайно ограничена обществена 
„добавена стойност“ след осъществяването на планираните дейности (противно 
на стратегическите цели на подпомагането от ЕС). Проучването на капацитета 
на институционалните и гражданските партньори и партньорското взаимо-
действие с тях е един полезен спомагателен инструмент за това. В случай че 
се осъществява ефективно, то би позволило по-добро познаване на даденостите 
на физическата и обществената среда, както и на съществуващите дефицити. На 
тази основа ще бъде осъществимо изработването на реалистичен набор от 
възможности, измежду които след това да бъдат избрани стратегическите цели 
и приоритети на европейските програми, а впоследствие и осъществяващите ги 
мерки и интервенции. 

● Изграждането на адекватен (т.е. функциониращ и резултатен) админи-
стративен капацитет за осъществяване на избраните цели и конкретни мерки е 
следваща много значима задача на етапа на програмиране. За тази цел са необхо-
дими няколко стъпки (вкл. ясно и нормативно обезпечено разпределение на 
принципните и оперативните отговорности, физическо и финансово остой-
ностяване на очаквания обем работа и предприемане на изпреварващи под-
готвителни дейности за осигуряване на необходимите организационни ресур-
си). Както беше посочено в предните части на анализа, уредбата на Структурните 
фондове позволява подхода на „изнасяне“ (пре-възлагане) на някои от тези за-
дачи извън административните звена – за сметка на експертни, на териториални 
или на други партньорски организации. Това обаче не може да става произволно, 
а са необходими предварително определени и широко огласени критерии за 
подобно превъзлагане, отнасящи се до покриването от страна на кандидатите на 
изискуемия капацитет за поемане на подобни функции.

● Наред с чисто административния аспект на етапа на програмиране той 
има и отговорности по отношение на информирането, мотивирането и 
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подготовката (минималната необходима експертиза) на бъдещите целеви 
групи. Продуктът от тази функция е нематериален и поради това неизмерим (за 
разлика например от този на работните групи при разработване на национални-
те референтни рамки и оперативни програми). Ефектът от неговото наличие и 
достатъчност, дефицит или отсъствие става съвсем осезаем обаче на следващи-
те етапи от съответния програмен цикъл. 

ПЪРВА ЧАСТ. КОНЦЕПЦИИ И ИЗИСКВАНИЯ НА КОХЕЗИОННАТА ПОЛИТИКА
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УСтаноВени предизВикателСтВа

ВТОРА ЧАСТ 

1. Необвързаност с регионалното планиране

На основата на изискванията и добрите практики на ниво ЕС, опи-
сани в Първа част, и на произтичащите от тях задачи този раз-

дел анализира осъществяването на политиката на регионално раз-
витие в България. Разделът представя резултатите от проведения 
целеви преглед и анализ на стратегическите регионални документи. 
Заключенията на екипа са, че практическият процес до момента се е 
случвал не „отгоре надолу“ или „отдолу нагоре“, а в известна степен 
„хаотично“, придружаван е от системни информационни непълноти и 
не е осигурил никакъв практически принос към паралелния процес на 
програмиране на оперативните програми. Що се отнася до съответ-
ствието по конкретни теми, установява се ограничено тематично 
съответствие – засягащо само някои определени тематични области, 
но необхващащо други, не по-малко значими.

На основата на горните критерии, обособени в Първа част (конкретно тези в 
раздел  5), настоящият анализ ще изследва реалните процеси и вече натрупания 
български опит във връзка с програмирането на СФ. Една значима управленска 
функция, която трябва да бъде ефективно изпълнена за осигуряване на добро 
качество на това програмиране, е тази за подготовката и осъществяването на 
политиката на регионално развитие в България. Както беше изяснено в пред-
ните части на анализа, този процес трябва да осигури съответствие със същест-
вуващите местни потребности и да даде предложения за териториалната и 
регионалната структура на бъдещата подкрепа от европейските фондове. 
Също така при този процес трябва да бъде осъществено партньорството с те-
риториалните администрации и организации, с местните общности и останалите 
партньори от гражданския сектор.

Нормативното целеполагане на регионалната политика в България до голя-
ма степен съответства на тези задачи. Както е отбелязано в Закона за регионално 
развитие, „Регионалното развитие е процес на формиране и осъществяване на 
политика за постигане на балансирано и устойчиво развитие на административ-
но-териториалните единици, обединени в райони за планиране на територията 
на Република България“20. 

20 ЗРР, чл. 3.
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ВТОРА ЧАСТ. УСТАНОВЕНИ ПРЕДИЗВИКАТЕЛСТВА

В допълнение, съгласно Закона „Провеждането на държавната политика в 
областта на регионалното развитие се основава на следните принципи: 

1. единен подход за планиране и програмиране; 

2. концентрация на ресурсите за постигане на целите на регионалното 
развитие; 

3. партньорство, публичност и прозрачност на всички нива при осъщест-
вяване на планирането, програмирането, финансирането, наблюдението и оцен-
ката; 

4. допълване на финансирането от национални публични източници при 
съвместно финансиране с други източници; 

5. междуведомствена координация на дейността на компетентните орга-
ни в процеса на планирането и програмирането, ресурсното осигуряване, реа-
лизацията, наблюдението и оценката; 

6. съгласуваност с другите структуроопределящи политики, инструмен-
ти и действия на международно, национално и регионално равнище“21.

Законът за регионално развитие конкретизира и изискванията за 
Националната оперативна програма за регионално развитие (което е един-
ствен подобен случай в България – националната уредба на всички други евро-
пейски програми е осъществена единствено с подзаконови актове, на базата на 
минималните изисквания, заложени в регламентите на ЕС). ЗРР посочва конкрет-
но, че „Националната оперативна програма за регионално развитие съдържа: 

1. синтезиран анализ на проблемите в районите за планиране; 

2. основни средносрочни програмни цели и приоритети за икономиче-
ското и социалното сближаване в развитието на районите за планиране; 

3. описание на мерките за изпълнение на приоритетите, включително 
информация за проверка на съответствието им със схемите за отпускане на дър-
жавни помощи и за извършване на наблюдение и оценка…“22.

При проучването на изпълнението на тези изисквания настоящият анализ 
беше предшестван от специализиран преглед и анализ на стратегическите 
регионални документи за развитие, включващ следните териториални нива: 
планови региони за развитие (Регионален план за развитие – РПР), области 
(Областна стратегия за развитие – ОСР) и общини (Общински план за развитие 
– ОПР). За целите на анализа са проучени всичките 6 РПР, 23 от 28-те ОСР и над 
150 от 263-те ОПР. 

В хода на този преглед е осъществен анализ на публикуваните документи 
за регионално развитие, подкрепени от индивидуални интервюта и по-широки 
фокус групи с участници в тяхната подготовка. Методиката на осъщественото 
проучване се основаваше на въпросник, чиято цел беше да се установи:

21 ЗРР, чл. 5.
22 ЗРР, чл. 16(1), т. 1–3.
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● как е протекъл процесът на регионално планиране: хронологична рамка и 
цялостен подход към разработване на процеса, време на създаване и автори;

● как е бил организиран процесът: организационна рамка и начин на разра-
ботване на отделните стратегически документи, координация и управление;

● синхронизиране на процеса на разработване на отделните стратегически 
документи – времево и съдържателно съответствие на документите по отделни-
те нива и възможностите за комуникация между тях;

● възможностите за гражданско участие като пресечна тема на целия про-
цес: доколко реално е имало възможности за гражданско участие в определяне 
на приоритетите за съответната община, област и район и при разработването 
на документите.

В методически план, за съжаление, в хода на работата екипът установи, че 
за изключително голяма част от проучваните документи има системни инфор-
мационни непълноти при отразяването на предприетите стъпки по тяхното из-
готвяне. Това според нас е сигнал за съществена непълнота на сега действащите 
методически указания и на задължителните предписания на МРРБ за изготвяне-
то на тези документи, която трябва да бъде отстранена преди следващия етап на 
регионално планиране. 

На базата на достъпната (макар и неизчерпателна) информация осъществе-
ният анализ стигна до следните изводи:

● По отношение на осигуряването на предпоставки за йерархичната об-
вързаност между документите времето на изготвяне на много голяма част от 
различните документи за регионално развитие говори за невъзможността те да 
са били взети предвид при изготвянето на документите от следващото ниво. На 
базата на събраната информация процесът се е осъществил не „отгоре надолу“ 
или „отдолу нагоре“, а „хаотично“. Най-напред са били изготвени областните стра-
тегии, след това – общинските планове, и най-накрая – регионалните планове за 
развитие (тази последователност е заложена и в нормативните документи: ЗРР и 
др.). Като цяло документите са изготвяни в периода 2004–2006 г., като голямата 
част от тях – през 2005 г. Има обаче и такива, които по неизвестни за екипа при-
чини са приемани през 2006 г. (вкл. в края на годината).

● По отношение на връзката документи за регионално развитие – ОП 
процесът на регионално планиране има много ограничено отношение към про-
грамирането на евросредствата, главно на декларативно ниво. Разглежданите 
документи не съдържат конкретни сведения за някакви реални обвързаности 
независимо от твърденията в документите за регионално развитие или отбеля-
заните проекти и суми във финансовите таблици.

● По отношение на обвързаността на различните нива на документите 
за регионално развитие помежду им общият извод е, че подобно съотнасяне 
се наблюдава много рядко. В рамките на анализираните документи трудно се от-
криват вътрешни препратки и релации между документите от различните нива. 
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Не може да се говори за системност и връзка между документите в отделните 
райони на планиране, подобно съотнасяне е по-скоро на ниво цитат или инди-
киране в някои документи. Вярно е, че документите съдържат текстове, с които 
такава връзка се декларира, но при прочита на целите документи тя се установя-
ва рядко на тематично ниво (приоритети) и почти никога – на проектно ниво.

● Що се отнася до съответствието по конкретни теми, установява се огра-
ничено тематично съответствие, отнасящо се само за някои определени обла-
сти. Такова съответствие се наблюдава за области като пътна инфраструктура, 
инфраструктура за околна среда и комунални услуги, човешки ресурси, образо-
вание. По наше мнение то е в резултат на различни фактори, вкл. по-широкото 
осъзнаване на местните потребности и дефицити на всички нива на планиране 
и програмиране. От друга страна, в други тематични области, значими за всички 
териториални нива, беше установено подчертано несъответствие между раз-
личните документи за регионално развитие и като цяло ограничено адресиране 
(напр. здравеопазване и култура).

● По отношение на осигуреното партньорство и гражданско включване 
се налага изводът, че осигуреното участие на партньори извън институциите е 
пропорционално на добронамереността на местните власти и инициативността 
на самите партньорски организации. В немалко от стратегическите документи за 
регионално развитие (предимно на ниво община) подобно участие е декларира-
но. За съжаление, както и други процедурни въпроси, това гражданско участие 
не е надлежно документирано. Не е документирано и дали то е довело до какъв-
то и да е принос към качеството на документите за регионално развитие. Това 
прави невъзможно да се установи дори там, където се е реализирало гражданско 
участие, дали то е било само като „включване“ (т.е. за формално легитимиране на 
процеса – тип присъствие, декларативно консултиране), или е било участие като 
„принос“ (доколко е имало смисъл и конкретен ефект от партньорството за под-
готвянето на по-добри документи).

Наред с гореизложените констатации осъщественият регионален анализ 
установи и някои интересни добри практики в хода на подготовка на доку-
ментите за регионално развитие, които заслужават по-нататъшно проучване, 
за да може да се извлече и разпространи техният положителен опит. Така на-
пример на някои места (напр. общините Брезово, Хасково, Стара Загора) бяха 
установени интересни практики за оперативна координация. В други общини 
(по-конкретно Хасково, Ловеч, Стара Загора и др.) от страна на администрациите 
са били приложени иновативни и по-катализиращи подходи за осигуряване на 
обществено участие, които по наше мнение заслужават допълнителен анализ и 
евентуално разпостранение в следващите процеси на планиране. По-подробна 
информация за тези и други добри практики за процеса на планиране е на раз-
положение в Приложенията  на настоящия анализ.

ВТОРА ЧАСТ. УСТАНОВЕНИ ПРЕДИЗВИКАТЕЛСТВА
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2. Непълни и ограничаващи механизми за 
гражданско участие

Този раздел на анализа представя наблюденията и заключенията 
за вероятните предизвикателства пред новото програмиране, 

произтичащи от общото състояние на осигуряваното гражданско 
включване при тяхното досегашно разработване. Обобщената инфор-
мация от осъществения целеви анализ на нормативната уредба сочи, 
че в различните отговорни ведомства прилагането на този принцип е 
регламентирано (и осъществено на практика) по нееднороден и нехо-
могенен начин. Процесът преминава през няколко фази, бележещи по-
степенното му регламентиране (което обаче и до момента си остава 
ограничено и неизчерпателно). В резултат включването на граждан-
ски и неправителствени организации в работата по различните ОП е 
крайно разнообразно и като цяло недостатъчно. Конкретно въпросите 
за определяне на заинтересованите целеви групи, за механизмите на 
тяхното участие, за обсъждането и приемането на направени техни 
предложения и за предоставянето на право на глас не са били решени 
задоволително при протеклото програмиране за периода 2007–2013 г.

В предишния раздел беше представен установеният обобщен принос на 
процеса на планиране за целите на програмирането на европейските фондове. 
Като следващ свързан аспект настоящият раздел на анализа ще представи на-
блюденията и заключенията за вероятните предизвикателства пред новото про-
грамиране, произтичащи от общото състояние на осигуряваното гражданско 
включване при тяхното досегашно разработване.

Следва да се отбележи, че процесът на осигуряването на това участие, как-
то и по-общият процес на програмиране на Структурните фондове стартират 
в България още преди приемането на актуалните европейски регламен-
ти за фондовете на ЕС през периода 2007–2013 г. Конкретно разработването 
на Оперативните програми и НСРР е започнало през 2004 г., когато Регламент 
№ 1083/2006 все още не е бил въведен в европейското законодателство. 
Поради това програмирането в България е основано на предходния Регламент 
№ 1260/1999, както и на постановления на Министерски съвет (ПМС) от 2000–
2006 г. Тези ПМС се отнасят за създаването на координиращи съвети, дирекции, 
работни групи по ОП и НПР/НСРР, комитети за наблюдение и др. Прилагането на 
принципа на партньорството е записано в наредби, устройствени правилници 
на институции (МС, МИЕТ, МРРБ и др.), както и във вътрешните правила на работ-
ните групи, разработвали НПР и ОП. 

Обобщената информация от осъществения целеви анализ на нормативната 
уредба сочи, че в различните отговорни ведомства прилагането на този прин-
цип е регламентирано (и осъществено на практика) по нееднороден и нехо-
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могенен начин. Самото наименование „принцип на партньорството“ се използ-
ва по-широко в програмните документи, наредби и правилници най-вече след 
приемането на Регламент № 1083/2006 (среща се и в наръчници, изготвени от 
администрацията през 2004 г. и ПМС от 2002 г.).

Процесът преминава през няколко фази, бележещи постепенното му ре-
гламентиране (което обаче и до момента си остава ограничено и неизчерпател-
но). Прилаганите подходи за избор на организациите трудно могат да се опреде-
лят на основата на публикуваните документи. В крайна сметка изборът на парт-
ньорите почти при всички ОП, изглежда, е станал по вътрешно усмотрение на 
управляващите органи. За част от категориите обществени партньори са използ-
вани вече съществуващи законови изисквания (конкретно по отношение на 
структури с репрезентативни функции, като синдикати, работодателски орга-
низации, национално представителните организации на и за хора с уврежда-
ния23). Това обаче не е осъществено и за структури на гражданското общество 
с нерепрезентативен статут. Конкретно неинтензивно остава включването на 
партньори от екологичните организации, неправителствените организации за 
насърчаване равенството между мъже и жени и различни други структури, 
представляващи гражданското общество.

През ноември 2004 г. е разработен документът, който съдържа по-кон-
кретна методология и критерии за включване на гражданските партньори 
– „СОЦИАЛНО-ИКОНОМИЧЕСКО ПАРТНЬОРСТВО В БЪЛГАРИЯ – към Национален 
план за развитие, основан на социално-икономически консенсус и обществе-
на информираност“. Ръководството не урежда тези въпроси изчерпателно, а и 
според участници в процеса не е представено за обсъждане и впоследствие за 
изпълнение от отговорните институции. Това е превърнало процеса на избор и 
включване на партньорите в упражнение от типа „мозъчна атака“. Поради това 
процесът е протекъл неравномерно, като в разработването на някои ОП не са 
включени изначално представители на цели групи заинтересовани страни пре-
димно от гражданския сектор (например екологични НПО, представители на ня-
кои категории уязвими групи, местни центрове за развитие и др.).

Механизмът за избор на неадминистративните представители в работните 
групи по ОП е включвал автономното разработване на методологии и кри-
терии за избор, които обаче не са били разработени и разпространени по вре-
ме на тяхното сформиране. В повечето случаи всяко министерство вътрешно по 
един или друг начин е определило кое НПО да бъде поканено. Някои министер-
ства сами са си избрали да поканят конкретни НПО, докато други са се обър-
нали към съответната общност (например екологичната) с искане за вътрешно 
определяне на техни представители. Третият подход е бил самоинициати-
ва на НПО да бъдат включени в работните групи. Някои работни групи (и по-
късно КН) по ОП не съдържат членове, представляващи гражданския сектор. 

23 Признати от Министерския съвет по реда на Закона за интеграция на хората с увреж-
дания и т.н.
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Координационният съвет на НПР допуска участието на неправителствени орга-
низации, но единствено като наблюдатели. 

Въвеждането на регламентиран и публичен механизъм за избор на  
представители на НПО и ясната регламентация, дали тези представители ще 
са с право на глас, или не, са два конкретни въпроса, останали неуточнени през 
целия процес на програмиране (и до момента). 

Що се отнася до правото на глас на партньорите, макар и оставено неу-
точнено в общ национален документ, в процеса на разработване на вътрешните 
правила на работните групи такова право е дадено на всички партньори. Това 
положение обаче не се запазва при преминаване към изпълнението на изготве-
ните оперативни програми, при което тези организации са включвани в комите-
тите за наблюдение изключително като наблюдатели без право на глас.

Допълнителна информация 2:  
Гражданско участие по оперативни програми

Бизнес НПО, като асоциации, камари, палати и др., са най-широко пред-
ставените НПО в работните групи – средно с поне 6 или повече орга-
низации. В ОПАК те са 17 срещу само едно НПО, работещо в сферата на 
местното самоуправление. Представителите на гражданското общество 
рядко надвишават 1–2 НПО, а понякога дори липсват, какъвто е случаят 
с ОП „Конкурентоспособност“.

В работната група към Оперативна програма „Развитие на човешките ре-
сурси“ не е включена нито една неправителствена организация от соци-
алната сфера, въпреки че в официалната версия на ОП е отбелязано, че 
към 31 декември 2006 г. съществуват 867 частни доставчици на социал-
ни услуги. Също така няма поканени читалища, учителски организации, 
студентски организации и др., които реално също имат отношение към 
развитието на човешките ресурси. За сметка на това сред членовете има 
поне 6 бизнес асоциации. 

В състава24 на КН на ОПРЧР са включени 6 представители на групи от 
НПО, работещи в сфери като: граждански права, образование, интегра-
ция на ромите, обществено здраве, наука и изследвания, социални услу-
ги. Те са с право само на съвещателен глас. НПО в сферите околна среда, 
равенство между мъже и жени, местно самоуправление и др. не са пред-
ставени в комитета.

В Комитета за наблюдение на Оперативна програма „Конкурентоспо-
собност“ спазват традицията от работната група в състава си да не  
 

24 Състав на Комитета за наблюдение на Оперативна програма „Развитие на човешките 
ресурси“, 2007–2013 г. – http://ophrd.government.bg/view_file.php/7906 
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включват граждански НПО25. Сред 61 членове на комитета (50 с право на 
глас) има представители на Съюза на слепите и на Съюза на инвалидите, 
като в случая дори споделят едно място. Единият е титуляр, а другият – 
негов заместник. В този комитет също липсват НПО от сфери като мест-
но самоуправление, околна среда, равенство между жени и мъже, мар-
гинализирани, уязвими групи, права на човека, социални услуги и др.

Според списъка26 с контакти на членове на КН на ОП „Регионално раз-
витие“ в него участва една НПО, работеща в сферата на местното са-
моуправление. В този комитет също липсват НПО от сфери като околна 
среда, равенство между жени и мъже, маргинализирани, уязвими групи, 
права на човека, социални  услуги и др.  

Най-детайлна информация има за екологичните организации, които 
самостоятелно са провели застъпническа кампания за включването им 
в работните групи. Те са се обърнали към съответния УО или министер-
ство с искане за стартиране на процедура за избор (ползвайки платфор-
мата за „Гражданско е-Представителство“). Такива са случаите с ОПОС, 
НПР. Използваният аргумент на екологичните организации за включване 
е Съобщение 492/2004 на ЕК. При ОП „Транспорт“ и ПРСР министерствата 
сами са стартирали процеса на избор. 

Същевременно в няколко работни групи няма екологични организации, 
въпреки че спецификата на оперативните програми предполага еколо-
гични въздействия (ОП „Регионално развитие“, „Конкурентоспособност“). 
От общо 9 основни работни групи в едва 3 от тях има участие на НПО 
на хората с увреждания. Въпреки че ОП „Регионално развитие“ пред-
вижда дейности, засягащи хората с увреждания, то техни представи-
тели не са участвали в разработването им. Организации, работещи в 
областта на равенството между жени и мъже, не са включени в нито 
една работна група. НПО, работещи с малцинства и маргинализира-
ни групи, се срещат само в една работна група (НСРР). В една работ-
на група (ОП „Конкурентоспособност“) въобще няма НПО, различни от 
бизнес структури. На представители на екологични организации през 
2005 г. им е било отговорено неформално, че няма да бъдат включе-
ни, и впоследствие не са правени опити за участие от тяхна страна27. 
 
 

25 Комитет за наблюдение на ОП „Развитие на конкурентоспособността на българската 
икономика“ (актуализация към 02.06.2010 г.),

http://www.opcompetitiveness.bg/bg/uploadfiles/documents/articles/5/81mc_members_02062010.pdf 
26 Комитет за наблюдение на Оперативна програма „Регионално развитие“,  2007–2013 г. 

Списък за контакти – http://www.bgregio.eu/FCKeditor/UserFiles/File/KN_CONTACT_LIST.doc 
27 Лична кореспонденция.
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Самоинициативата на екологичните организации е била важен елемент 
за включването им в част от работните групи по ОП. Като добра практи-
ка трябва да се спомене и наличието на платформа за избор на техни 
представители, която гарантира представителност и оставя НПО сами да 
изберат кой да ги представлява. (Вж. и Допълнителна информация 4.)

Друг аргумент за важността на гражданската самоинициатива идва от 
ОПРЧР, в чиято работна група по собствена инициатива е включено НПО 
за въвеждане на подхода на социалното предприемачество („Асоциация 
за развитие на социалното предприемачество“). В рамките на проведени 
интервюта с тогавашни служители в УО на ОПРЧР те също посочват, че 
са оставили „отворена врата“ пред организации без персонална покана, 
желаещи да вземат участие в работата на групата.

В резюме проблемите относно прилагането на принципа на партньорство в 
хода на предходното програмиране могат да се разделят на четири групи:

● Липса на единно изискване за включване на НПО представители във 
всички етапи и органи, имащи отношение по разработването и одобрението на 
програмните документи.

● Липса на ясна процедура за избор на различните категории НПО пред-
ставители.

● Даване или не на право на глас на НПО представителите е оставено в 
ръцете на администрацията.

● Липсва механизъм за запис („одитна пътека“) и обратна връзка – как 
подадените становища от страна на НПО и при проведени обществени обсъж-
дания са били взети предвид по време на изготвянето на плана или програмата 
преди тяхното приемане.

Допълнителна информация 3:  
Добра практика за вътрешно определяне  

на представители от страна на екологичния сектор

През втората половина на 2004 г. Министерството на околната среда и 
водите официално се обръща към екологичните организации28, за да из-
берат свои представители в работната група на Оперативна програма 
„Околна среда“. Съществена роля изиграва съществуващата и позната на 
 

28 Поради специфичната ситуация в природозащитния сектор от години насам МОСВ из-
бра представители от двете коалиции, представляващи екологичните НПО. За едната е при-
ложен избор чрез процедурата на Блулинк, за другата е използвана процедура на Координа-
ционния съвет на Националната конференция на НПО „Витоша–2002“.
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МОСВ платформа за избор на НПО представители (Гражданско е-Пред-
ставителство), разработена от Блулинк. Тя е служила през годините при 
сформирането на различни съвети, групи, комитети и т.н. и министер-
ството почти винаги я е използвало. В други институции тя е почти не-
позната.

„Гражданско е-Представителство“ е интернет платформа за избори на 
представители на неправителствени организации (НПО) в различни ра-
ботни групи и комисии към институции, занимаващи се с проблеми на ус-
тойчивото развитие и околната среда. Целта на електронната платформа 
„Гражданско е-представителство“ е да подпомогне участието на общест-
веността в процеса на взeмане на решения чрез изграждане на прозрач-
на, достъпна и гъвкава интернет платформа за избори на представители 
на природозащитни организации в различни органи и институции.“29 

3. Допълнителни предизвикателства

Този раздел посочва някои допълнителни критични фактори пред бъ-
дещото програмиране, невключени първоначално по задание. Сред 

тях попадат спорната ефективност на досегашните организационни 
схеми за подготовка на документите за регионално развитие, преоб-
ладаващата неопределеност на националните структурни политики, 
непредсказуемостта на многогодишната финансова рамка и бюдже-
тите на всички административни нива. 

Наред с гореизброените отговори на предварително зададени въпроси ана-
лизът на разработването на стратегическите документи за регионално развитие 
извади наяве и някои допълнителни, невключени по задание критични фак-
тори. По наше мнение те също заслужават внимание, доколкото могат да бъдат 
сериозни предизвикателства и пред новите цикли на регионално планиране и 
програмиране на ОП. Сред тях попадат следните въпроси:

● Спорна ефективност на организационните схеми за подготовка на до-
кументите за регионално развитие. В почти всички случаи номинално отговор-
ното лице за изготвянето на стратегическия документ е кметът (респ. областният 
управител). Има основания да се смята, че това е било формална отговорност, а 
за оперативното ръководство на процеса са били назначавани координатори 
от общинската администрация или са били наемани външни консултанти (мо-
дератори). Поради липсата на документираност на протичането на процеса не 
може да се направи категоричен извод, доколко подобен подход е успешен и 
ефективен. По косвен път (на основата на текстове от самите документи) може 

29 http://vote.bluelink.net/ 
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да се смята, че координацията на процесите е протичала по различни начини, но 
не е възможно да се даде оценка, доколко те са работещи и ефективни. Общото 
качество на така подготвените документи за регионално планиране дава по-ско-
ро негативна усреднена оценка на този въпрос.

● Непоследователност и преобладаваща неопределеност на национал-
ните структурни политики. Прегледът на всички информационни масиви в 
хода на настоящия анализ (завършените и официализирани документи за реги-
онално планиране и ОП, проведените интервюта и фокус групи със служители 
в отговорни институции, с участници или с кандидат-участници в тези процеси) 
изведе на преден план извода, че такава констатация може обосновано да се 
съотнесе например към националните политики за регионално развитие, транс-
порт, околна среда, развитие на човешките ресурси и подкрепа за националната 
конкурентоспособност. Това е един много сериозен дефицит при подготовката 
на досегашните, а и на предстоящите ОП за целите на европейските фондове, 
доколкото при едно такова положение те трябва не да подкрепят и допълват 
съществуващи национални приоритети (каквато роля им е отредена в регламен-
тите на ЕС), а да бъдат техни инициатори и основни носители.

● Непредсказуемост на многогодишната финансова рамка и бюджетите 
на всички нива. Общините, а в още по-голяма степен областните администра-
ции не са независими и в огромна степен разчитат на трансфери от бюджета. 
Допълнително има проблеми с данъчните приходи, които остават за общините 
и могат да се ползват за общи или целеви разходи. Сегашното бюджетиране не 
стимулира доброто и ефективно регионално планиране и е пречка за реализи-
рането на много от предвидените задачи и проекти. Друг свързан проблем, кой-
то има отношение към изработването на документите за регионално развитие и 
към планирането на регионалното развитие, е все още неосъщественото въвеж-
дане на многогодишните бюджети (3–7 години) за административните единици 
и ведомствата. 

● Въпросът за капацитета за участие на НПО в процеса на подготовка и из-
пълнение на документите за регионално развитие не само про форма също под-
лежи на по-нататъшно проучване. Редица целеви анализи на капацитета на об-
щините, бизнеса и гражданския сектор в България, предхождащи настоящия, са 
стигали до извода, че капацитетът на голямото мнозинство от тези организации 
е недостатъчен, а също и неравномерно териториално разпределен. Практиката 
от всички страни в групата на ЕС – 10+2, сочи, че в преобладаващата част от тех-
ните случаи за преодоляване на подобни проблеми (повече или по-малко акту-
ални при всички страни членки от Централна и Източна Европа) са необходими 
активна позиция, устойчива добронамереност и осигуряване на възможности за 
изграждането на техния капацитет (включително и национално целево финанси-
ране, отпускано при прозрачни условия и на конкурентна основа).

ПРЕДИЗВИКАТЕЛСТВАТА ПРЕД НОВОТО ПРОГРАМИРАНЕ НА ФОНДОВЕТЕ НА ЕС В БЪЛГАРИЯ
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● Най-накрая съществува и повсеместният30 проблем с т.нар. политически 
риск. Става дума за това, че периодът на планиране на местно, регионално и 
национално ниво не съвпада (и рядко би съвпаднал) с мандатите на съответните 
администрации на местно, регионално и национално ниво. Така се допуска рис-
кът стратегическите документи за регионално планиране да бъдат фокусирани 
върху непосредствени и нестратегически цели, и да промотират инвестиции, 
проекти и програми, атрактивни от конюктурно-политическа гледна точка.

30 Актуален за всички държави – членки на ЕС.

ВТОРА ЧАСТ. УСТАНОВЕНИ ПРЕДИЗВИКАТЕЛСТВА



44

препоръки и предложения

ТРЕТА ЧАСТ 

1. Препоръки за противодействие  
на установените предизвикателства

Този раздел представя основните препоръки на настоящия доклад за 
предстоящото програмиране на бъдещите оперативни програми 

след 2014 г., изведени на базата на направения в предните части пре-
глед на предходния процес на програмиране и партньорство по опера-
тивните програми у нас и на съпътстващите ги процеси на територи-
ално планиране. Водеща измежду тях е необходимостта от паралелно 
протичане и задълбочено обвързване на процесите на програмирането 
на ОП и на регионалното планиране. Надграждането и качественото 
обновяване на осигуреното досега партньорство са други аспекти на 
този процес, които изискват специално внимание, както и по-своевре-
менна, прецизна и изчерпателна нормативна уредба и информационна 
обезпеченост. Отделно предстоящо предизвикателство е изграждане-
то на автентични и последователни национални и секторни полити-
ки и финансови интервенции, независими от областите на подкрепа на 
европейските финансови инструменти.

Направеният в предните части преглед на предходния процес на програ-
миране и партньорство по оперативните програми у нас и на съпътстващите 
ги процеси на териториално планиране изведе някои вероятни предизвика-
телства пред новото програмиране. Трябва да отбележим, че докато някои от 
тези предизвикателства бяха очаквани за екипа, други се оказаха изненадващи. 
На основата на направените констатации, както и на базата на събраните добри 
практики тук ще представим накратко нашите основни препоръки за предсто-
ящото програмиране на бъдещите оперативни програми след 2014 г.

На първо място сред тези препоръки е осигуряването на значително по-го-
ляма интерактивност на новото програмиране. За качественото катализиране 
на ефекта от фондовете на ЕС е необходимо решителното разбиване на досе-
гашния модел на малко на брой „процесни центрове“, които са едновременно 
координатори, дизайнери, експертни, статистически и методически екипи на 
програмите на ЕС. Ред е на администрацията да пристъпи към модела, отдавна 
известен сред бизнеса като превъзлагане (аутсорсинг) на специализирани функ-
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ции на външни за администрацията специализирани екипи, които са по-добре 
подготвени да ги изпълняват. Превъзлагането на изпълнителски, координаци-
онни, контролни и други функции в хода на новото програмиране и след него са 
конкретни подходящи възможности в тази насока.

Важни аспекти на гореспоменатата интерактивност са надграждането и ка-
чественото обновяване на осигуреното досега партньорство по фондовете 
на ЕС посредством комитетите за наблюдение (които имат такива функции още 
по регламент), както и чрез ансамбъл от подкрепящи дейности за информира-
не (изпреварващо или поне своевременно), допитване,  обучение и включване 
на гражданския сектор, местните общности, инициативните групи, експертните 
екипи и техните организации. 

Друго предизвикателство е предоставянето на по-голяма прозрачност, 
публичност и документална отчетност на процедурите, практиките за изпъл-
нение и резултатите от програмите. Скорошното въвеждане на обществения ком-
понент на Интегрираната система за управление и наблюдение на европейските 
фондове (ИСУН) е една добра стъпка в тази посока, която в хода на новото про-
грамиране трябва да бъде подкрепена с целенасочени последващи действия.

Тясно свързана с предизвикателството на публичността е потребността от 
по-прецизна и изчерпателна нормативна уредба и информационна обез-
печеност на разглежданите процеси.  Критериите, конкретните изисквания и 
механизмите за подбор на обществени партньори, както и тези за избор на про-
екти и за признаване на отделни видове разходи следва да бъдат ясно разписа-
ни, нетърпящи тълкувателни своеволия и своевременно публикувани по всички 
програми. Електронизацията на целия проектен цикъл, публичните регистри на 
бенефициентите и техните проекти по всички програми, базите данни с въпро-
си и отговори, проблеми и решения също са полезни улесняващи механизми и 
доказана добра практика, които правят по-ефективна дейността на администра-
циите и бенефициентите.

Още едно ключово предизвикателство пред новото програмиране е него-
вата обвързаност с процеса на териториално и пространствено планиране. 
Определянето на автентични приоритети, тяхната регионализация и свърза-
ното с нея териториално разпределение на подкрепата са същностни елемен-
ти от подхода на европейските фондове и без тяхното пълноценно въвеждане 
България не може да се надява на значително подобряване в своята практика. 
Териториалността трябва да стане неотменен елемент не само (и не толкова) на 
политиката на регионално развитие у нас, а и на всяка друга ключова политика 
на българското правителство. Съобразяването на сроковете и етапите на два-
та процеса, както и по-голямото и двупосочно териториално взаимодействие с 
централните институции са необходими условия за постигането на тази цел.

Отделно предстоящо предизвикателство е това за изграждането на ав-
тентични и последователни национални и секторни политики и финан-
сови интервенции, по които европейските програми да се ориентират и към 
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които да надграждат. През настоящия период програмите със средства от ЕС 
се явяват флагмани, автори и инициатори на съвкупните национални усилия 
в областите на конкурентоспособността, иновациите, социалните услуги, об-
разованието и професионалното обучение, околната среда, транспорта, раз-
витието на селските райони и редица други. За да се избегне повторението на 
тази ситуация, съществуващите десетки секторни стратегии трябва да бъдат 
преработени във формата на работещи политически документи, зададени от 
регламентите на ЕС (вкл. с определяне на конкретни изпълнителски функции 
и определените за тяхното изпълнение структури, графици, отговорници, 
финансов и човешки ресурс, както и конкретни санкции при евентуална не-
продуктивност).

2. Предложение за алгоритъм при новото 
програмиране

Този заключителен раздел на настоящия доклад представя пред-
ложение за конкретен алгоритъм, който да допринесе за преодо-

ляването на установените по-горе досегашни предизвикателства. 
Процесите на регионално планиране, на програмиране за целите на ОП 
и на широко и ефективно партньорство по въпросите на национални-
те и териториалните приоритети трябва да протичат паралелно, 
във взаимодействие помежду си и не на последно място, своевременно. 
В тази връзка настоящият анализ предлага подготовката на конкре-
тен общ график (централизиран план за действие) за тези процеси със 
залагане на междинни стъпки и реалистични срокове за тях.

Замисълът на настоящия анализ е да съдейства колкото може повече на 
текущите процеси във връзка с предстоящото програмиране за периода след 
2014 г. Затова и този последен раздел от анализа представя нашето предложе-
ние за конкретен алгоритъм, който да допринесе за преодоляването на уста-
новените по-горе досегашни предизвикателства. 

Алгоритъмът взема предвид вече стартиралите процеси от страна на ми-
нистъра по управление на средствата от ЕС Томислав Дончев и неговия екип. 
Той цели да впише някои допълнителни стъпки в тези процеси, необходими за 
по-интерактивното и по-резултатно програмиране на бъдещите ОП и документи 
за регионално развитие. Екипът разработи тези стъпки като синтез на основата 
на критичния прочит на досегашната национална практика, изложен в предните 
части, и на известните ни приложими добри практики в рамките на ЕС.

По наша преценка основните процеси, които е необходимо да бъдат съв-
местени, обхващат:

● процеса за подготовка на националния рамков стратегически документ 
„България 2020“;

ПРЕДИЗВИКАТЕЛСТВАТА ПРЕД НОВОТО ПРОГРАМИРАНЕ НА ФОНДОВЕТЕ НА ЕС В БЪЛГАРИЯ
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● актуализирането на сегашната и/или подготовката на нова Национална 
стратегия за регионално развитие за периода след 2014 г.;

● преработката на действащите и подготовката на нови общински планове 
за развитие;

● запознаването със и отчитането на актуалните местни потребности и 
приоритети от обновените общински планове при подготовката на бъдещата 
Национална стратегическа референтна рамка и на придружаващите я оператив-
ни програми.

Освен че е необходимо тези процеси да протичат едновременно и осъщест-
вяващите ги административни звена да бъдат в активен и съдържателен диалог 
помежду си, те всички трябва да представят своите резултати не по-късно от 
края на 2013 г. В тази връзка ние предлагаме подготовката на общ график (цен-
трализиран план за действие) за тези процеси със залагане на междинни стъп-
ки и реалистични срокове за тях, изложени по-долу. 

Срок Основни дейности

Юни/септември 
2011 г.

● Резултати от оценката на общинските планове, областните 
стратегии и регионалните планове относно регионалното планиране, 
които да се предадат на тематичните работни групи по Национална 
програма за развитие България 2020

● Гражданско участие – представители в тематичните работни групи

● Работен вариант на приоритети 2020 на базата на работата на 
тематичните работни групи и публикуване  
на портала www.strategy.bg 

● Изготвяне на становища по работния вариант 

Октомври 2012 г.

● Разработване на общинските планове за развитие на базата на 
приоритетите на Национална програма за развитие България 2020 
(новите ОПР за 2014–2020 г.)

● Участие при разработването на общинските планове

Декември 2012 г.

● ОПР 2020, изпратени като документи за финализиране на 
Национална програма за развитие България 2020 за разпределяне 
по териториални нива (Междуведомствена група, Съвет за 
развитие)

● Участие в Междуведомствената работна група 

● Координация и секретариат за гражданско участие

2013 г.

● Национална стратегическа референтна рамка на базата на 
Национална програма за развитие България 2020 и ОПР 2020

● Финализиране на Национална стратегия за регионално развитие 
и областните и регионални документи

● ОП на базата на Национална стратегическа референтна рамка и 
на Национална стратегия за регионално развитие

● Гражданско участие при разработването на документите, 
мониторинг на изпълнението, координация
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ПРИЛОЖЕНИЕ 1: Списък за проверка 
на изпълнението на нормативните изисквания 
към програмирането на СФ

Настоящият списък за проверка е изработен на основата на детай-
лен преглед на европейското законодателство за инструментите на 

кохезионната и регионалната политика за периода 2007–2013 г. (вж. по-
долу раздел А). Той беше ползван като методически инструмент в хода 
на разработване нa анализа. Неговото предназначение беше да осигу-
ри компактен набор от конкретни изисквания към изминалия процес 
на програмиране. На следващите работни етапи по изготвянето на до-
клада установените изисквания бяха трансформирани във водещи въ-
проси по отношение на осъществените или пропуснати отговорности 
на българската администрация (раздел Б). Това даде една обективна и 
документална „котва“, която да послужи за твърда отправна точка на 
констатациите и препоръките на анализа.

По мнението на експертния екип списъкът за проверка може да бъде поле-
зен и за значителна част от предстоящото ново програмиране. Този процес тряб-
ва да започне у нас в съвсем кратки срокове, като в същото време все още няма 
да бъдат приети новите регламенти за бъдещите инструменти на кохезионната 
и регионалната политика след 2014 г. Това ще наложи работата на българските 
институции за новото програмиране да протича предимно на основата на зава-
рените правила за европейските оперативни програми. Настоящият списък за 
проверка съдържа именно тези правила (представени в един много компактен 
вид) и може да служи като вътрешен инструмент за „качествен контрол“ на меж-
динните версии на бъдещите оперативни програми, като наред с това посочва 
евентуално останалите непълноти и така направлява работата на ангажираните 
институции и организации.

A. Установени изисквания
Преки изисквания за програмирането
1. Заложени принципи на Структурните фондове: партньорство, програми-

ране, оценка, управление, вкл. финансово управление, мониторинг и контрол, 
изпълнявани съвместно от ЕК и страните членки (Регламент № 1083, чл. 1).
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ПРИЛОЖЕНИЕ 1: СПИСЪК ЗА ПРОВЕРКА НА ИЗПЪЛНЕНИЕТО НА НОРМАТИВНИТЕ ИЗИСКВАНИЯ...

2. Цел на многогодишното програмиране на Структурните фондове: да оси-
гури идентифицирането на приоритети, планиране на финансирането и органи-
зирането на системи за управление и контрол (Регламент № 1083, чл. 10).

3. Задължителен обхват на оперативните програми (Регламент № 1083, 
чл. 37, параграф 1):

а. Анализ на ситуацията, вкл. анализ на силните и слабите страни, и описа-
ние на стратегията, избрана в отговор на тази ситуация.

б. Обосноваване на избраните приоритети в съотвествие със стратегически-
те насоки за кохезия на Общността, националните стратегически рефе-
рентни рамки и заключенията на извършените предварителни оценки.

в. Информация за приоритетните оси и техните специфични цели (вкл. коли-
чествени измерими цели).

г. Индикативна разбивка на финансовото разпределение по приоритетни оси.

д. Финансов план за изпълнението (по години, вкл. общ бюджет и подпома-
гане от бюджета на ЕС).

е. Информация за допълняемостта (вкл. незастъпването) на интервенциите 
по Структурните фондове с тези на Фонда за развитие на селските райони 
и Фонда за рибарство.

ж. Подробно описание на органите и процедурите за изпълнение на опера-
тивните програми.

з. Индикативен списък с големи проекти (по програмите за транспорт и 
околна среда).

4. Изискване за организиране на предварителни оценки на оперативните 
програми (Регламент № 1083, чл. 48 параграф 2).

Изисквания за осигуряване  
на партньорство и публичност

5. Обща препоръка за широко включване на всички категории партньори в 
работата по фондовете (Регламент № 1083, преамбюл – параграф 23).

6. Изискване за осигуряване на представително партньорство в отделните 
държави членки – конкретно за: регионални, общински и други местни институ-
ции; икономически и социални партньори; всички други граждански организа-
ции, представляващи гражданското общество, вкл. екологични, равенство на по-
ловете, НПО в други конкретни области и т.н., при етапите на подготовка, наблю-
дение, изпълнение и оценка на ОП (Регламент № 1083, чл. 11, параграфи 1 и 2).

7. Препоръка за специфично включване на селища със среден размер във 
връзка с програмирането на дейности за градско възстановяване (Регламент 
№ 1083, преамбюл – параграф 13).
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8. Изискване за търсене и осигуряване на координация между различните 
финансови инструменти и подходи (Регламент № 1083, преамбюл – параграф 40).

9. Изискване за осигуряване на информация и публичност относно опера-
циите по ОП (Регламент № 1083, чл. 69).

     

Изисквания за изпълнението на управлението,  
наблюдението, одита и оценката по ОП  
(необходимост това изпълнение  
да бъде осигурено от управляващите органи  
на етапа на програмиране)

10. Осигуряване на мултиплициране на въздействията и резултатите от ин-
тервенциите от отделните фондове и оперативни програми (Регламент № 1083, 
преамбюл – параграф 57).

11. Изискване за осъществяване на надеждна, адекватна оценка при програ-
мирането и наблюдението (Регламент № 1083, преамбюл – параграф 54).

12. Изискване към държавите членки да осигурят функциониращи системи 
за наблюдение и контрол, които да предотвратяват, установяват и коригират 
допускани нарушения (Регламент № 1083, преамбюл – параграф 62; Регламент 
№ 1083, чл. 48, параграф 1; Регламент № 1083, чл. 70, параграф 1).

13. Изискване към държавите членки за създаване на управляващи, серти-
фициращи и одитиращи органи и техни функциониращи процедури (Регламент 
№ 1083, преамбюл – параграф 63, чл. 71).

14. Задължителна функция на управляващите органи за осигуряване на ком-
пютърна система за информация относно управлението, наблюдението, финан-
совото управление, одита и оценката (Регламент № 1083, чл. 60, т. (С)).

15. Изискване за създаване на комитети за наблюдение, които да обсъждат и 
предоставят информация на ЕК по електронен път (Регламент № 1083, преамбюл 
– параграф 64, чл. 63).

16. Изискване за създаване на специфични процедури за гарантиране на на-
деждността на одита (Регламент № 1083, преамбюл – параграф 66).

17. Задължителен обхват на общите принципи на системите за управление и 
контрол, вкл. коректност на исканията за разплащания, надеждни компютърни 
системи за докладване на счетоводните и мониторинговите показатели, проце-
дури за установяване и санкциониране на нередности,  процедури за възстано-
вяване на неправомерно направени плащания (Регламент № 1083, чл. 58).
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Изисквания за осигуряване на добро финансово управление

18. Рамков принцип на доброто финансово управление (задължително при-
ложим към всички разходи от обобщения бюджет на ЕС, вкл. в частните случаи 
на Структурните, Кохезионния, Земеделския и Рибарския фондове).

http://ec.europa.eu/budget/sound_fin_mgt/index_en.htm

19. Изискване за наличие на процедури за прекратяване на плащания в 
случай на дефицит в доброто управление на определени операции (Регламент 
№ 1083, преамбюл – чл. 70, параграф 1). 

20. Изискване за бюджетно възстановяване от страните членки на невъзвра-
тимите неправомерни плащания (Регламент № 1083, чл. 70, параграф 2).

21. Изискване за задължително извършване и приемане на положителни 
оценки за съответствието на системите за управление и контрол като необходимо 
условие за начало на всякакви междинни плащания по програмите (явява се като 
задължение на управляващите органи и националния координатор да осигурят 
предварително такова съответствие) (Регламент № 1083, чл. 71, параграф 2).

Осигуряване на адекватни ресурси  
(за пълноценно осъществяване на ОП)

22. Необходимост от осигуряване от програмирането на адекватни финан-
сови ресурси и обща цялост/приемственост (Регламент № 1083, преамбюл – па-
раграф 24).

Предвидени възможности  
(неизползвани у нас през настоящия планов период)

23. Възможност за обособени териториални интервенции спрямо конкрет-
ни местни специфики и ограничения (Регламент № 1083, преамбюл – параграф 
44; чл. 37, параграф 6).

24. Възможност за делегиране на изпълнителски функции (управление/из-
пълнение на приоритети или тематични интервенции) на териториални админи-
страции (Регламент № 1083, преамбюл – параграф 46).

Б. Предложение за списък за проверка на процеса 
на програмиране у нас на базата на установените  
изисквания
1. Заложени ли са при програмирането достатъчни условия за изпълнението 

на основните принципи на Структурните фондове: партньорство, програмиране, 
оценка, управление, вкл. финансово управление, мониторинг и контрол?

ПРИЛОЖЕНИЕ 1: СПИСЪК ЗА ПРОВЕРКА НА ИЗПЪЛНЕНИЕТО НА НОРМАТИВНИТЕ ИЗИСКВАНИЯ...
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2. Дали осъщественото програмиране е осигурило пълноценно идентифи-
цирането на приоритети, планирането на финансирането и организирането на 
системи за управление, изпълнение и контрол? Ако да, откъде произлизат про-
блемите в настоящото изпълнение на оперативните програми?

3. Спазен ли е задължителният обхват на оперативните програми:

а. Анализ на ситуацията, вкл. анализ на силните и слабите страни, и описа-
ние на стратегията, избрана в отговор на тази ситуация.

б. Обосноваване на избраните приоритети в съотвествие със стратегически-
те насоки за кохезия на Общността, националните стратегически рефе-
рентни рамки и заключенията на извършените предварителни оценки.

в. Информация за приоритетните оси и техните специфични цели (вкл. коли-
чествени измерими цели).

г. Индикативна разбивка на финансовото разпределение по приоритетни оси.

д. Финансов план за изпълнението (по години, вкл. общ бюджет и подпома-
гане от бюджета на ЕС).

е. Информация за допълняемостта (вкл. незастъпването) на интервенциите 
по Структурните фондове с тези на Фонда за развитие на селските райони 
и Фонда за рибарство.

ж. Подробно описание на органите и процедурите за изпълнение на опера-
тивните програми.

з. Индикативен списък с големи проекти (по програмите за транспорт и 
околна среда).

4. Осъществени ли са качествени предварителни оценки на оперативните 
програми?

5. Спазена ли е общата препоръка на ЕС за широко включване (без бариери 
и дефицит на информация) на всички категории партньори в работата по про-
грамирането на ОП?

6. Доколко е изпълнено при програмирането на ОП изискването за осигуря-
ване на представително партньорство конкретно за: регионалните, общинските 
и други местни институции; икономическите и социалните партньори; всички 
други граждански организации, представляващи гражданското общество, вкл. 
екологични, НПО в конретни области, равенство на половете и т.н.?

7. Включвани ли са конкретни селища със среден размер във връзка с про-
грамиране на дейности за градско възстановяване?

8. Осигурени ли са при програмирането ефективна координация и допъл-
няемост между различни финансови инструменти и подходи (вкл. Структурни 
и Предприсъединителни фондове, Кохезионен фонд, Фонд за селските райони, 
ЕИБ, публично-частни партньорства, независими държавни политики и др.)?

ПРЕДИЗВИКАТЕЛСТВАТА ПРЕД НОВОТО ПРОГРАМИРАНЕ НА ФОНДОВЕТЕ НА ЕС В БЪЛГАРИЯ



53

9. Осигурено ли е при програмирането действително мултиплициране (ус-
корено – експоненциално – умножаване на получаваните резултати) от интер-
венциите по фондове и оперативни програми?

10. Доколко при програмирането са осигурявани информация и публич-
ност?

11. Осигурени ли са при програмирането функциониращи системи за наблю-
дение и контрол, които да предотвратяват, установяват и коригират допускани 
нарушения, вкл. коректност на исканията за разплащания, надеждни компютър-
ни системи за докладване на счетоводните и мониторинговите показатели, про-
цедури за установяване и санкциониране на нередности,  процедури за възста-
новяване на неправомерно направени плащания?

12. Осигурено ли е при програмирането създаването на функциониращи 
процедури на управляващите, сертифициращия и одитиращите органи?

13. Осигурено ли е при програмирането ефективното изграждане на компю-
търна система за информация относно управлението, наблюдението, финансо-
вото управление, одита и оценката?

14. Създадена ли е система за комитетите за наблюдение, по която те да об-
съждат и предоставят информация на ЕК по електронен път?

15. Отчетен и приложен ли е при програмирането на ОП рамковият принцип 
за осигуряване на добро финансово управление, задължително приложим към 
всички разходи от обобщения бюджет на ЕС?

16. Осигурени ли са при програмирането условия за по-късното приемане 
на положителни оценки за съответствието на системите за управление и кон-
трол като необходимо условие за начало на всякакви междинни плащания по 
програмите?

17. Осигурени ли са при програмирането адекватни финансови ресурси и 
обща цялост/приемственост между залаганите цели и подготвяните организаци-
онни механизми за тяхното изпълнение?

18. По какви причини не е ползвана при програмирането възможността за 
планиране на обособени териториални интервенции спрямо конкретни местни 
специфики и ограничения?

19. По какви причини не е ползвана при програмирането възможността за 
делегиране на изпълнителни функции по ОП на съществуващи териториални ад-
министрации?

20. Какви мерки се вземат за осигуряване на необходимите условия за по-
нататъшното ползване на горните две възможности?

ПРИЛОЖЕНИЕ 1: СПИСЪК ЗА ПРОВЕРКА НА ИЗПЪЛНЕНИЕТО НА НОРМАТИВНИТЕ ИЗИСКВАНИЯ...
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ПРИЛОЖЕНИЕ 2: Анализ на спазването  
на нормативните изисквания в България  
относно прилагане принципа на партньорство 
при програмиране използването на фондовете 
на Европейския съюз за периода 2007–2013 г.

Автор: Ивайло Хлебаров,  
национален координатор на „CEE Bankwatch Network“  

в България към Екологично сдружение „За Земята“,  
член на секретариата на Коалиция за устойчиво 

ползване на фондовете на Европейския съюз

Резюме
Принципът на партньорство е основен елемент при разработването на по-

литики и планове, както и на програми за тяхното прилагане. Целта му е в проце-
са на подготовка и приемане на тези документи пълноценно да участват широк 
кръг заинтересовани страни, които чрез своята експертиза да ги обогатят и по-
добрят. Ефективното включване на партньори води до по-добро определяне на 
целите, мерките и параметрите за изпълнение, повишава доверието и прозрач-
ността при вземането на решенията, развива капацитета както на институциите, 
така и на партньорите, с което допринася за по-ефективното изпълнение. 

По отношение на политиката за сближаване (кохезионната политика) на 
Европейския съюз принципът на партньорство започва да заема важно място 
още от края на 80-те и началото на 90-те години на миналия век. Първоначално 
се е изразявал в тясно сътрудничество между Европейската комисия и властите 
на национално, регионално и местно ниво. След това се доразвива, включвай-
ки социалните и икономическите партньори в периода от първата половина на 
90-те години до 2006 г., когато структурите на неправителствените организации 
(НПО) са дефинирани като третата основна група партньори при планирането, 
използването, наблюдението, контрола и оценката на европейските фондове. 
Включването на НПО и дефинирането на някои конкретни групи представители, 
като например еколози, защитници на равенството между жени и мъже, говорят 
и за стремежа на ЕС да интегрира важни политики, като опазването на околната 
среда и равнопоставеността, в разработването на използването на Структурните 
фондове.

За периода, обхванат от настоящия анализ – 2000–2007 г., първоначалното 
общо и необвързващо партньорство, залегнало в Регламент (EO) № 1260/1999, 
създава европейска рамка, която не включва НПО като участници в програми-
рането и е насочена в посока на публичност и информираност на гражданите и 
гражданските структури.

ПРЕДИЗВИКАТЕЛСТВАТА ПРЕД НОВОТО ПРОГРАМИРАНЕ НА ФОНДОВЕТЕ НА ЕС В БЪЛГАРИЯ
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Едва Регламент № 1083/2006 дава възможност за пряко участие – органи-
зирано обаче „където е необходимо“ от страната членка – в разработването на 
стратегическите документи, реализирайки директно принципа на партньорство. 
Тази свобода на страните членки може да доведе както до положителни, така и 
до отрицателни последствия относно включването на НПО. 

Директивата за стратегическа екологична оценка (2001/42/ЕО) дава допълни-
телна възможност за участие на обществеността в оценката и разработването на 
тези документи, като по този начин може да се стигне до по-широк кръг заинтере-
совани лица и да се осигури по-голяма публичност на тези процеси. Директивата 
за СЕО дава насоки за консултации предимно по въпроси, засягащи околната сре-
да, т.е. тя има по-ограничен обхват, що се отнася до програмирането, което об-
хваща въпроси като административен капацитет, социални и културни дейности, 
развитие на човешките ресурси, повишаване на конкурентоспособността и др. 
Наличието на тази директива обаче е важен сигнал към националните, регионал-
ните и местните власти, че въпросите за опазване на околната среда са изключи-
телно важни и следва да бъдат задължително и адекватно интегрирани във всич-
ки планове и програми, които оказват някакво влияние върху нея. 

Партньорството при планирането на средствата за развитие на селските ра-
йони, които са част от общата селскостопанска политика (не политиката по сбли-
жаване) на ЕС, се определя с отделен Регламент № 1698/2005. И при него, въпре-
ки че липсва уточнението „където е необходимо“, страната членка сама решава 
как да го организира и изпълни. Дали заради липсата му, или заради по-дално-
виден подход на администрацията НПО, включени в процеса на наблюдение на 
изразходването на средствата по националния стратегически план и програмата 
за селските райони, са с право на глас при вземането на решения за разлика от 
своите колеги по Структурните фондове.

В България принципът на партньорство по отношение на европейските 
средства постепенно навлиза от 2000 г. насам, стъпвайки върху действащия в 
тогавашния момент Регламент на ЕС (№ 1260/1999). Той първоначално дори е 
по-добре развит в нормативната уредба, тъй като освен социално-икономи-
ческите партньори включва и неправителствените организации, за разлика от 
Регламента, в който участието на НПО е сведено до информиране от страна на 
компетентните органи, че се разработват документи, свързани с използването 
на европейските средства, като те могат само да изразят становище по публику-
ваните разработки на плановете. 

В това отношение България до 2004 г. определя ролята на НПО в процеси-
те по прилагането на принципа на партньорство „като необходимо условие за 
разработване“ на стратегическите документи, наравно със социално-иконо-
мическите партньори и „Съответните министри задължително съгласуват 
проектите на оперативни програми... със заинтересуваните икономически и 
социални партньори, териториални органи на изпълнителната власт, непра-
вителствени организации и др. преди внасянето им в съвета“.
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Тези възможности пред НПО могат да се дължат както на прогресивно ми-
слене от страна на българските институции, така и на свободата (наред с все 
по-ясните определения), която европейското законодателство дава на страни-
те членки сами да определят как най-добре да прилагат принципа. Същата тази 
свобода, донякъде залегнала по-късно и в Регламент № 1083/2006, обаче позво-
лява постепенното ограничаване на НПО, въведено чрез промени в нормативна-
та уредба за периода 2004–2007 г. 

Когато през 2004 г. стартира фактическото планиране на използването на 
европейските средства в България, НПО са включени в работните групи, подгот-
вящи стратегическите документи, с право на глас наравно с останалите участни-
ци. Тази положителна практика обаче е съпътствана от множество други, които 
се оказват дискриминационни и пречещи на реалното партньорство с НПО. Чрез 
нормативната уредба се въвеждат изисквания за създаване на механизми за из-
бор и включване на НПО в работните групи и тъй като такива не са разработени, 
то всяка администрация е подхождала, както намери за добре, ръководейки се 
от често неясните и в много случаи пожелателни текстове в уредбата. В някои 
групи изобщо са липсвали НПО, в други са избирани и канени НПО според въ-
трешните разбирания на институциите, в трети са използвали разработени от 
НПО механизми за излъчване на представители и т.н. В резултат на това мно-
жество сфери, в които гражданското общество работи, имащи отношение към 
планирането на европейските средства, въобще не са били представени въпре-
ки ясните определения, залегнали в европейските регламенти, какви партньори 
трябва да се търсят. 

Тези резултати важат и за разработването на регионалните планове и об-
ластните стратегии, които следва да се вземат предвид при планирането на из-
ползването на Структурните фондове. НПО много рядко са участвали в разра-
ботването им, най-много да са включвани едва на етапа публично представяне 
на готовия документ. И тук основна вина имат неясните и неангажиращи тексто-
ве в уредбата, които не определят ясен и категоричен подход за прилагането на 
принципа на партньорство. Естествено, липсата на връзка между процесите на 
регионалното планиране и планирането на европейските средства само допри-
нася за допълнителното неглижиране на партньорите. 

В етапа на наблюдение на използването на европейските фондове, който 
стартира през 2006 г. с формирането на комитетите за наблюдение (КН), тенден-
цията за ограничаване ролята на НПО се очертава много ясно. В нормативна-
та уредба НПО вече са поставени в ролята на наблюдатели без право на глас. 
Създадените механизми за тяхното избиране и включване са дискриминацион-
ни и бюрократични, тъй като въвеждат ненужни трудности и ограничения. НПО 
в повечето случаи нямат възможност сами да избират кой да ги представлява, а 
самите представители трябва да бъдат изрично одобрявани от останалите чле-
нове на КН. Участието почти винаги не е за целия период на функциониране на 
комитета, а в рамките на една година, като по този начин качеството на участие 
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е по-ниско поради краткото време за запознаване с работата на структурата и 
присъствието на представителя в максимум 2 заседания. Не на последно място и 
тук, както и в работните групи, в някои КН липсват НПО представители, а не мал-
ко сфери на работа на НПО не са представени в тях – маргинализирани групи, 
права на човека, социални услуги, равенство между мъже и жени и др. Налага се 
изводът, че НПО са силно ограничени да участват пълноценно във формалния 
процес на наблюдение като членове на КН. 

Предвид направения преглед на нормативните изисквания и прилагането 
им през първия за България програмен период – 2007–2013 г., може да се твър-
ди, че включването на НПО е доста разнороден процес.

С цел през следващия програмен период – 2014–2020 г., НПО да бъдат рав-
нопоставени партньори в процесите на планиране, изпълнение, наблюдение, 
контрол и оценка на европейските средства е необходимо да се предприемат 
следните стъпки. В бъдещия европейски регламент трябва да се премахне тек-
стът, даващ възможност на страните членки сами да определят „по целесъобраз-
ност“ или „където е необходимо“ участието на партньорите, т.е. включването да 
стане задължително. Нужно е да се разширят сферите на работа, в които трябва 
да се привличат НПО, с цел по-голяма яснота за националните, регионалните и 
местните власти, отговорни за прилагането на принципа.

Разработването на задължителната според Директивата за СЕО екологична 
оценка на оперативните програми следва да става в реален диалог и консулта-
ции с широк кръг заинтересовани страни с цел подобряване на стратегическите 
документи. Тези консултации трябва да са насочени към обществото, тъй като 
оперативните програми (ОП) оказват влияние върху околната среда и съответно 
върху голям брой хора. Настоящата практика оценката да се представя и диску-
тира предимно в работната група, изготвяща дадена оперативна програма, не е 
достатъчно ефективна, за да гарантира качество на оценката, а следователно и 
на програмата.

Задължителни са и изграждането и развиването на адекватен механизъм за 
отразяване становищата на заинтересованите страни с публикуване на мотиви-
те за отказа от включване на определени предложения. Такъв механизъм ще по-
добри прозрачността на администрацията относно вземаните от нея решения, 
като същевременно ще повиши доверието на гражданите в нея и усещането им, 
че реално участват в разработването на важни за тях политики. 

За привличането на НПО във формалните процеси на планиране и наблю-
дение е необходимо изготвянето на ясни, единни и недискриминационни пра-
вила за определяне и включване. Важно е да се разширят сферите на работа, в 
които да се включват НПО. Възможността за интерпретации и неприлагане на 
изискванията от страна на администрацията следва да се сведат до минимум. 
НПО трябва свободно и демократично да избират кой да ги представлява, без да 
се дава възможност на администрацията да влияе върху избора чрез бюрокра-
тични спънки или чрез вътрешноадминистративни процеси по одобряване на 
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вече предложените избраници. Необходимо е включването на представителите 
на НПО да става за целия мандат на съответната структура с гарантирано място 
за титуляр и заместник. Същите изисквания следва да залегнат и в нормативите, 
определящи разработването на регионалните планове, областните стратегии, 
общинските планове и програми и функционирането на регионалните съвети с 
цел прилагането на адекватно партньорство на регионално и местно ниво. 

Осъществяването на реално партньорство е задължителен и за съжале-
ние на някои изключително затворени институции – неизбежен елемент от 
пътя за ефективното използване или „усвояване“ на европейските фондове. 
Предизвикателствата пред България са далеч по-големи от ниския процент на 
разплатени средства. Основното предизвикателство е осъществяването на до-
бри проекти, които да допринасят за развитието на страната на базата на добри 
стратегии. Самите стратегии не могат да продължават да бъдат вътрешноведом-
ствени разработки, написани в бъдещо неопределено време, без ясни цели, 
мерки и индикатори за постигнат ефект, различен от растежа на БВП.

Наред с осигуряването на физическо представителство (включващо и ре-
сурсната му обезпеченост) още по-сериозна работа ще е необходима и за из-
граждането на действително ефективно взаимодействие между управляващия 
орган (УО) на ОП и представителите на НПО. В частност тук влизат изграждането 
от страна на администрацията на етично отношение и доверие към гражданско-
то общество, прегледът и преценката на силните страни на неговите организа-
ции, както и кооперативното сътрудничество по отношение на тяхното използ-
ване при прегледа и евентуално при корекцията на дадена ОП. В по-широк план 
същото може да се каже и за останалите „външни“ членове на даден КН, които 
не принадлежат към съответните УО и междинни звена (МЗ). В крайна сметка 
прилагането на принципа на партньорство не трябва да се свежда до просто 
формално легитимиране на процесите от страна на гражданското общество, без 
реалното му участие във формулирането и вземането на съответните решения.

Цел и използвана методология
Целта на този анализ е да посочи нормативните изисквания, въвеждащи 

принципа на партньорство, и тяхното прилагане в процеса на подготовката за 
използването на европейските фондове за програмния период 2007–2013 г. в 
България. Под европейски фондове в случая се разбират средствата по поли-
тиката за сближаване (кохезионната политика). В анализа като допълнение е 
направен и по-общ преглед на прилагането на регламента, засягащ средствата 
за селските райони. За програмен период се счита всеки седемгодишен финан-
сов период, в случая 2007–2013 г. Самият процес на подготовка за използване-
то на европейските средства обхвана времето от 2004 до 2007 г. включително. 
Изработените стратегически документи при планирането са Национална страте-
гическа референтна рамка (НСРР) и оперативните програми. Анализът обхваща 
и документи от периода 2000–2004 г., тъй като по това време са зададени основ-
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ните параметри за започване на програмирането. Съществуват документи преди 
2000 г., които имат отношение към подготовката за присъединяване на България 
към ЕС и използването по това време на европейски средства по програма ФАР, 
но те не са разгледани, тъй като са счетени за слабо релевантни към разглежда-
ния програмен период 2007–2013 г.

В анализа са проследени начините на прилагане на принципа на партньор-
ство в зависимост от нормативната база и в зависимост от това, дали се отнасят 
към процеса на планиране, или към процеса на наблюдение на използването 
на европейските средства. И двата процеса са разгледани, тъй като те се за-
стъпват във времето, а и в крайна сметка партньорството следва да се прилага 
при всички етапи на програмирането. Фокусът на документа е поставен върху 
включването и участието на неправителствените организации – прилагането на 
принципа спрямо тях. Когато в анализа се говори за НПО, се имат предвид орга-
низации, работещи в областта на околната среда, предоставянето на социални 
услуги, равенството между жени и мъже, човешките права, демокрацията, мар-
гинализираните и уязвимите групи и др., или по-общо казано, структурите на 
гражданското общество. Организации на работодателите и работещите, както 
и сдружения и асоциации на бизнеса, индустриални камари и палати най-общо 
попадат в категорията социално-икономически партньори и са извън дефиници-
ята за НПО, използвана тук.

Изследването на прилагането на принципа на партньорство в процеса 
на програмиране се основава на разглеждане на няколко типа документи (и 
евентуални промени в тях) и сравняването им с наличната практика. На ниво 
Европейски съюз документите са регламенти и/или директиви, на ниво страна 
членка – постановления на Министерски съвет (ПМС); наредби; вътрешни пра-
вила на Комитети за наблюдение, на работни групи по оперативни програми 
и НСРР; устройствени правилници; специфично национално законодателство; 
наръчници и методически указания и др. Анализът разглежда връзките между 
европейските (наднационални) и българските нормативни изисквания, как-
то и произтичащите възможности и ограничения за прилагане на принципа. 
Изключение прави само прилагането на принципа при планирането на сред-
ствата за селските райони, където не е разглеждана конкретна нормативна база 
на национално ниво, но въпреки това са включени данни за реализацията му с 
оглед на по-пълното представяне на резултатите, тенденциите и препоръките.

Впоследствие прилагането на нормативната уредба е проверено чрез ана-
лиз на: съставите на работните групи и комитетите за наблюдение; процесите на 
идентифициране и избор на представители на НПО в същите тези органи; анализ 
на информацията относно партньорството в текстовете на официалните версии 
на НСРР и ОП. Използвани са интернет страниците на съответните оперативни 
програми, порталът за Структурните фондове в България, официалната страни-
ца за достъп до правото на Европейския съюз, официална електронна кореспон-
денция и др. В анализа не са разгледани качеството на участие на НПО и ефектът 
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върху процесите от това участие, както и качеството на приетите стратегически 
документи. 

Документът отправя препоръки относно необходимите промени в норма-
тивната база на национално и европейско ниво.

Европейска рамка, въвеждаща принципа  
на партньорство в процеса на планиране  
и програмиране
На ниво Европейски съюз съществуват два основни регламента, определя-

щи прилагането на принципа на партньорство в процеса на програмиране на ев-
ропейските фондове (по политиката за сближаване), които засягат България. За 
периода 2000–2006 г. това е Регламент № 1260/199931, а за периода 2007–2013 г. 
– Регламент № 1083/200632. Също така съществува и Директива 2001/42/ЕО33, 
засягаща оценката на въздействието върху околната среда на планове и програ-
ми, в която има указания за прилагане на партньорство (известна като Директива 
за СЕО34). Средствата за България по общата селскостопанска политика са пред-
мет на отделен Регламент на Съвета № 1698/200535, който също е разгледан, 
тъй като в него са описани подобни изисквания.

Регламент (EO) № 1260/1999 е разгледан в този анализ, тъй като през 2002 г. 
България е била в процес на присъединяване към ЕС, изискващ освен хармо-
низация на българското с европейското законодателство също и подготовка и 
приемане на редица стратегически документи. Един от тях – Национален план за 
развитие – документът, който подготвя използването на финансовите средства 
на кохезионната политика след приемането на България за член на ЕС, е изис-
кване на валидния по това време Регламент (EO) № 1260/1999.

31 Council Regulation (EC) No 1260/1999 of 21 June 1999 laying down general provisions on 
the Structural Funds, OJ L 161, 26.6.1999, p. 1–42 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT, FI, SV). 

32 Регламент (EO) № 1083/2006 на Съвета от 11 юли 2006 г. за определяне на общи разпо-
редби за Европейския фонд за регионално развитие, Европейския социален фонд и Кохези-
онния фонд и за отмяна на Регламент (EO) № 1260/1999 – OB L 210, 31.07.2006 г., с. 25–78 (ES, CS, 
DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, SK, SL, FI, SV), специално българско издание: 
глава 14, том 02, с. 64–117.

33 Директива 2001/42/ЕО на Европейския парламент и на Съвета от 27 юни 2001 г. относ-
но оценката на последиците на някои планове и програми върху околната среда – OB L 197, 
21.07.2001 г., с. 30–37 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT, FI, SV), специално българско издание: 
глава 15, том 07, с. 135–142.

34 СЕО – Стратегическа екологична оценка.
35 Регламент (EО) № 1698/2005 на Съвета от 20 септември 2005 г. относно подпомагане 

на развитието на селските райони от Европейския земеделски фонд за развитие на селските 
райони (ЕЗФРСР), OB L 277, 21.10.2005 г., с. 1–40 (ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, NL, PL, 
PT, SK, SL, FI, SV), специално българско издание: глава 03, том 66, с. 101–140.
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Определяне принципа на партньорство  
според регламентите и Директивата за СЕО

Регламент (EO) № 1260/1999
Хронологично първият регламент, който има отношение към програмира-

нето в България, е Регламент (EO) № 1260/1999. Основното изискване за прила-
гане на принципа на партньорството е разписано в чл. 8, където партньорите са 
разделени на 3 категории:

● регионални и местни органи и други компетентни обществени органи,

● икономически и социални партньори,

● всеки друг съответно подходящ орган в тази рамка.

Като определя най-представителните партньори на нива местно, регио-
нално, национално или други, държавата-членка създава широко и ефективно 
сдружение на всички подходящи органи в съответствие с националните прави-
ла и практики, като държи сметка за необходимостта да повиши равенството 
между мъжете и жените, както и трайното развитие чрез интегриране на из-
искванията по отношение на защита и подобряване на околната среда.36

Според Регламента дефинирането на партньорите е оставено напълно в ръ-
цете на страните членки, като изрично не е указано, че неправителствени орга-
низации са част от партньорите, които могат да участват при разработването, 
изпълнението, наблюдението и оценката на НПР и оперативните програми. В 
този регламент участието на НПО е сведено до информиране от страна на ком-
петентните органи, че се разработват такива документи, и те могат да изразят 
становище по публикуваните разработки на плановете (чл. 46 (2), буква „а“ и чл. 
15 (2)).

В преамбюла са записани няколко общи препоръки, които да подпомогнат 
страните членки в прилагането на партньорството:

(5) като има предвид, че в своите усилия за засилване социалното и иконо-
мическо единство, Общността търси също да тласне напред, трайното, урав-
новесено и хармонично развитие на икономическите дейности, по-високо ниво 
на трудова заетост, равенството между мъжете и жените, по-високото ниво 
на защита и подобряване на околната среда; като има предвид, че тези уси-
лия следва, по-специално, да интегрират изискванията за защита на околна-
та среда в определянето и осъществяването на дейността на Структурните 
фондове, и че те допринасят да се отстранят неравнопоставеността  и да се 
насърчава равенство между мъжете и жените; като има предвид, че дейността 
на фондовете може, също така, да позволи борбата с всички форми на дискри-
минация, основаваща се на раса, етнически произход, увреждане или възраст, 

36 Чл. 8 (1) от Регламент на Съвета (EO) № 1260/1999 от 21 юли 1999 г. за общите разпоред-
би върху Структурните фондове – неофициален превод: http://afcos.mvr.bg/Working_docs/
BG1260_99.htm
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предимно чрез оценка на нуждите, на финансовите подбуди и разширено парт-
ньорство…37

(27) като има предвид, че дейността на Общността трябва да бъде допъл-
нение към, или да се стреми да допринася за, действието на държавите-членки; 
като има предвид, че, с цел да се гарантира важна добавена стойност трябва 
да се укрепи партньорството; като има предвид, че то засяга местните и реги-
оналните власти, другите компетентни органи, включително тези, отговор-
ни за околната среда и за насърчаване равенството между мъжете и жените, 
социалните и икономически партньори и другите компетентни органи; като 
има предвид, че съответните партньори следва да бъдат присъединени към 
мониторинга и оценяването на помощта…38

(57) като има предвид, че за да позволи ефективно упражняване на парт-
ньорството и адекватна промоция на помощта на Общността, уместно е да 
се осигури, колкото е възможно по-широка информация и публичност; отговор-
ните органи за управлението на помощта да носят отговорност за това, как-
то и да информират Комисията за взетите мерки…39 

Слабостта на този регламент е липсата на разписана в членове и парагра-
фи конкретика, която да спомогне или дори да обвърже националните власти с 
определени действия спрямо НПО. Тази слабост донякъде е компенсирана през 
2004 и 2006 г. при подготовката и приемането на Регламент (EO) № 1083/2006.

Регламент (EO) № 1083/2006 и предшестващото го  
Съобщение COM(2004)492
През юли 2004 г. Европейската комисия публикува Съобщение (COM(2004)492 

final 2004/0163(AVC)) с предложение към Съвета за нов регламент за периода 
2007–2013 г., където в чл. 10 третата категория партньори (вж. по-горе чл. 8 от 
Регламент № 1260/1999) е описана вече доста ясно: 

Всеки друг подходящ орган, представляващ гражданското общество, еко-
логичните партньори, неправителствени организации и органи, отговорни 
за насърчаване равенството между мъже и жени40 („c) any other appropriate body 
representing civil society, environmental partners, non-governmental organisations, 
and bodies responsible for promoting equality between men and women“).

37 Регламент на Съвета (EO) № 1260/1999 от 21 юли 1999 г. за общите разпоредби върху 
Структурните фондове – неофициален превод http://afcos.mvr.bg/Working_docs/BG1260_99.
htm, с. 1.

38 Пак там, с. 4.
39 Пак там, с. 8.
40 Article 10 Partnership, paragraph 1 c), p. 26 – Proposal for a Council Regulation laying down 

general provisions on the European Regional Development Fund, the European Social Fund and 
the Cohesion Fund {SEC(2004)924} /* COM/2004/0492 final – AVC 2004/0163 */ – преводът на бъл-
гарски е неофициален – б.а.
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Предложението за промени в законодателството41 от страна на Комисията 
няма силата на закон, но това е документ, показващ какви промени могат да се 
очакват. В тази връзка по-ясното описване на партньорите в чл. 10 е ясен сиг-
нал към страните членки, че трябва да търсят по-добри начини за определяне и 
включване на партньорите и да обърнат специално внимание на структурите на 
гражданското общество, неправителствените организации, екологичните парт-
ньори42. 

През 2006 г. въз основа на съобщението на ЕК и последвалите консултации 
със Съвета и Европейския парламент е приет Регламент (EO) № 1083/2006. 
Пълното наименование е „Регламент (EO) № 1083/2006 на Съвета от 11 юли 
2006  г. за определяне на общи разпоредби за Европейския фонд за регионал-
но развитие, Европейския социален фонд и Кохезионния фонд и за отмяна на 
Регламент (EO) № 1260/1999“.

Тъй като това е регламент, то целият му текст и неговото прилагане са задъл-
жителни за всички в Европейския съюз (за разлика от директивите, които са на-
сочени към страните членки) и има силата на закон, който влиза в сила едновре-
менно и еднакво за всички страни членки, все едно е издаден от националните 
власти, без да има нужда от допълнителни действия от тяхна страна43. 

Документът официално е приет на 11 юли 2006 г. и е влязъл в сила на 1 август 
2006 г. (един ден след официалното публикуване в Официален вестник, n° L 210, 
31/07/2006 според чл. 108 от Регламента)44. За България официално влиза в сила 
от 1 януари 2007 г. – датата на приемане на страната в Европейския съюз. Реално 
се прилага още от момента на одобряването му, тъй като програмните докумен-
ти през 2006 г. са в напреднал етап на подготовка и трябва максимално бързо да 
отразят промените, произтичащи от закъснялото приемане на Регламента.

Регламентът приема дословно определенията за партньори, описани в 
чл. 10, букви „a“, „b“ и „c“ на Съобщението (COM(2004)492 final 2004/0163(AVC)) на 
Европейската комисия от 2004 г.45 

В преамбюла на Регламент № 1083/2006 относно важността на партньор-
ството е записано следното в параграф 23: (23) Действието на Общността 
следва да бъде допълващо към това, изпълнявано от държавите-членки или да 
има за цел да допринесе за него. Партньорството следва да бъде засилено 

41 По същество COM(2004)492 е предложение за законодателни промени – б.а.
42 Така записан, текстът в съобщението се дължи на застъпническа кампания на ниво 

Брюксел на неправителствени организации от цяла Европа (предимно мрежи на екологични 
организации), провеждана в периода 2003–2006 г. 

43 http://eur-lex.europa.eu/bg/droit_communautaire/droit_communautaire.htm#1.3, 1.3.2. Reg-
ulation – неофициален превод – б.а.

44 Регламент (EO) № 1083/2006 – Официален вестник, n° L 210, 31/07/2006 (специално бъл-
гарско издание: глава 14, том 02, с. 64–117), с. 107–108.

45 Този документ е бил използван от екологичните НПО за включването им в работните 
групи към НПР и оперативните програми през 2004 и 2005 г. 
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чрез предвиждане на условия за участие в него на различни видове парт-
ньори, по-специално на регионални и местни власти, като се спазва изцяло 
междуинституционалната структура на държавите-членки.46

Член 147 „Предмет“ от Регламента съдържа: За тази цел настоящият ре-
гламент установява принципите и правилата за партньорство, програ-
миране, оценка, управление, включително финансово управление, мониторинг 
и контрол въз основа на поделените между държавите членки и Комисията от-
говорности.

Изискването за осигуряване на представително партньорство в отделните 
държави членки е записано в чл. 11, параграфи 1 и 2 конкретно за: регионал-
ни, общински и други местни институции; икономически и социални партньори; 
всички други граждански организации, представляващи гражданското обще-
ство, вкл. екологични, НПО в конкретни области, равенство на половете и т.н., 
като то следва да се прилага на етапите на подготовка, наблюдение, изпълнение 
и оценка на ОП. 

Параграф 1 гласи: 1. Целите на фондовете се осъществяват в рамките 
на тясно сътрудничество (наричано по-нататък „партньорство“) между 
Комисията и всяка държава членка. Всяка държава членка организира при необ-
ходимост и в съответствие с действащите национални правила и практики 
партньорство с органите и организациите като:

а) компетентните местни, градски и други публични власти;

б) икономическите и социалните партньори;

в) всяка друга организация, която представлява гражданското обще-
ство, екологични партньори, неправителствени организации и организа-
ции, които са натоварени с насърчаване на равенството между жените и 
мъжете.48

За пръв път в толкова важен документ като Регламент № 1083/2006 при де-
финиране принципа на партньорство представителите на гражданското обще-
ство са по-ясно определени и някои от основните групи са назовани пряко – еко-
логични, равенство между жени и мъже (буква „в“).

За съжаление в текста на чл. 11 на две места се споменава, че партньорство-
то се организира „при необходимост“49 и „Държавите членки включват, когато 
е целесъобразно, всеки от съответните партньори“50 (на английски е използван 

46 Регламент (EO) № 1083/2006 – Официален вестник, n° L 210, 31/07/2006 (специално бъл-
гарско издание: глава 14, том 02, с. 64–117), с. 65.

47 Пак там, с. 75.
48 Пак там, с. 78.
49 Пак там, чл. 11, т. 1, с. 78. 
50 Пак там.
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изразът „where appropriate“51, чийто превод на български трябва да е „където 
е уместно“). Тази формулировка дава правото на страните членки сами да оп-
ределят необходимостта и целесъобразността. Тя се появява в Регламента след 
проведените законодателни консултации в Съвета и Европейския парламент и 
се различава от първоначално предложения от ЕК текст в Съобщение 492/2004.

В Регламента има и изискване за осигуряване на информация и публичност 
относно операциите по ОП (чл. 69).

Следващият документ, имащ отношение към партньорството, е Регламент 
(EО) № 1698/2005 на Съвета относно подпомагане на развитието на селски-
те райони от Европейския земеделски фонд за развитие на селските райо-
ни (ЕЗФРСР).

Средствата за развитие на селските райони са част от общата селскостопан-
ска политика на ЕС. Тяхното разходване се определя с отделен регламент, тъй 
като те са различни от Кохезионния и Структурните фондове, които попадат под 
дефинициите на Регламент № 1083/2006.

В регламента за селските райони принципът на партньорство е дефиниран 
по начин, подобен на разгледаните по-горе документи. В преамбюла са дадени 
основни насоки как той да бъде реализиран52:

(4) Действията на Общността следва да допълват онези, извършва-
ни от държавите членки, или да се стремят да ги подпомагат финансово. 
Партньорството следва да се засилва чрез договорености за участие на 
различни видове партньори, като изцяло се зачитат институционалните 
компетенции на държавите членки. Заинтересованите партньори следва да 
се включат в подготовката, мониторинга и оценката на програмирането.

...
(50) Инициативата Leader, след като премина през трите периода на про-

грамиране, достигна ниво на зрялост, което позволява на селските райони да 
прилагат подхода Leader по-широко в основното развитие на програмирането 
на селските райони. Следователно, следва да се въведе разпоредба за прехвър-
ляне на основните принципи на подхода Leader към програмите, като се вгради 
специфична ос в тях, и да се въведе определение за местните групи за действия 
и мерки, които следва да се финансират, включително капацитет парт-
ньорство, прилагане на местни стратегии, сътрудничество, свързване в мре-
жа и придобиване на умения.

...
(67) За да може партньорството да функционира ефективно и да насърча-

ва действията на Общността, информацията за това следва да се публикува 

51 Регламент (EO) № 1083/2006 – Официален вестник (английска версия), L 210, 31.07.2006, 
с. 39.

52 Регламент (EО) № 1698/2005 – Официален вестник, OB L 277, 21.10.2005 г. (специално 
българско издание: глава 03, том 66, с. 101–140), с. 101, 106 и 107.
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възможно най-широко. Отговорност за това носят органите, управляващи 
програмите.

Основната регламентация е в чл. 6 „Партньорство“:

1. Помощите от ЕЗФРСР се осъществяват чрез подробни консултации (на-
ричани по-нататък „партньорство“) между Комисията и държавата членка и с 
властите и органите, определени от държавата членка съгласно национални-
те правила и практики, включително:

a) компетентните регионални, местни и други публични органи;

б) икономическите и социалните партньори;

в) всеки друг подходящ орган, представляващ гражданското общество, не-
правителствени организации, включително екологични организации, и органи, 
отговорни за насърчаване равенството между половете.

Държавата членка определя най-представителните партньори на нацио-
нално, регионално и местно ниво и в икономическата, социалната, екологична-
та или други сфери (наричани по-нататък „партньори“). Тя създава условията 
за широко и ефективно включване на всички подходящи органи в съответствие 
с националните правила и практики, като отчита необходимостта от насър-
чаване на равенството между половете и устойчивото развитие чрез интег-
риране на изискванията за опазване и подобряване на околната среда.

2. Партньорството се осъществява при пълно зачитане на съответни-
те институционални, правни и финансови отговорности на всяка категория 
партньори, както са дефинирани в параграф 1.

3. Партньорството се включва в подготовката и мониторинга на нацио-
налния стратегически план и в подготовката, изпълнението, мониторинга и 
оценката на програмите за развитие на селските райони. Държавите членки 
включват всички подходящи партньори на различните етапи на програмиране 
в рамките на сроковете по всяка стъпка.

И според този регламент, въпреки че липсва уточнението „при необходи-
мост“, страната членка сама решава как да организира и изпълни принципа на 
партньорство.

Изисквания за партньорство, произтичащи  
от други законодателни документи на Общността

Според разпоредбите в Регламент № 1083/2006, дял IV „Ефективност“, глава I 
„Оценка“, чл. 47 „Общи разпоредби“, т. 1: 

1. Оценките имат за цел да подобрят качеството, ефективността и съг-
ласуваността на помощта от фондовете, както и стратегията и изпълнени-
ето на оперативните програми по отношение на специфичните структурни 
проблеми, засягащи държавите членки и съответните региони, като се от-
чита целта за устойчиво развитие и съответното законодателство на 
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Общността относно въздействието върху околната среда и стратегиче-
ската екологична оценка.53 

Тази разпоредба препраща към Директива 2001/42/ЕО54 на Европейския 
парламент и на Съвета от 27 юни 2001 г. относно оценката на последиците 
на някои планове и програми върху околната среда, която се отнася до изгот-
вянето на стратегическа екологична оценка. Директива 2001/42/ЕО е известна 
като „Директивата за СЕО“, като СЕО означава „стратегическа екологична оцен-
ка“, и двете наименования ще се използват като взаимозаменяеми. 

От Директивата за СЕО произтичат няколко изисквания, които имат пряко 
отношение към разработването на оперативните програми и Националната стра-
тегическа референтна рамка (НСРР). Според нея определени планове и програ-
ми подлежат на оценка за въздействието им върху околната среда. Изготвянето 
на оперативните програми попада в обхвата на тази директива според чл. 47 на 
Регламент № 1083/2006, както и според специфичните текстове на Директивата 
за СЕО, например:

В преамбюла на директивата за СЕО в няколко последователни параграфа 
(15, 16, 17, 18)55 се дава информация за важността, целите, принципите и методи-
те за извършване на СЕО и за участието на обществеността. В параграфи 15, 17 и 
18 най-ясно се вижда връзката между участието на обществеността и изготвяне-
то на планове и програми, каквито именно са оперативните програми и НПР.

(15) С оглед допринасяне за по-прозрачното вземане на решения и с цел 
осигуряване предоставената информация за оценка да е изчерпателна и 
благонадеждна, необходимо е да се предвиди органите, притежаващи съот-
ветни екологични отговорности, и обществеността да бъдат консултира-
ни по време на оценката на плановете и програмите, и да се предвидят 
подходящи срокове, позволяващи достатъчно време за консултации, 
включително и за изразяването на становище.

...
(17) Екологичният доклад и становищата, изразени от съответни-

те органи и обществеността, както и резултатите от трансграничните 
консултации, следва да бъдат взети предвид по време на подготовката на 
плана или програмата и преди приемането им или подлагането на законо-
дателна процедура.

...
(18) Държавите членки следва да осигурят, че когато даден план или програ-

ма се приемат, съответните органи и обществеността ще бъдат информи-
рани и релевантната информация ще им бъде предоставена.

53 Регламент (EO) № 1083/2006 – Официален вестник, n° L 210 , 31.07.2006, с. 89.
54 Директива 2001/42/ЕО на Европейския парламент и на Съвета от 27 юни 2001 г. относ-

но оценката на последиците на някои планове и програми върху околната среда OB L 197, 
21.07.2001 г., с. 30–37. (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT, FI, SV), специално българско издание: 
глава 15, том 07, с. 135–142.

55 Пак там, с. 136.
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Според чл. 2 „Дефиниции“ за целите на настоящата директива:

а) „планове и програми“ означава планове и програми, включително тези, 
съфинансирани от Европейската общност, както и всяко тяхно изменение:

– които подлежат на изготвяне и/или приемане от орган на национално, ре-
гионално или местно ниво или които се изготвят от орган с оглед приемане по-
средством законодателна процедура от парламента или правителството, и

– които се изискват от законови, подзаконови или административни раз-
поредби.56

В чл. 3 се уточнява и обхватът на директивата:

1. В съответствие с членове 4–9 екологична оценка се извършва на планове-
те и програмите, посочени в параграфи 2–4, които е вероятно да имат същест-
вени последици върху околната среда.

2. В съответствие с параграф 3 екологична оценка се извършва за всички 
планове и програми:

а) които се изготвят за селското и горското стопанство, риболова, 
енергетиката, промишлеността, транспорта, управлението на отпадъ-
ците, далекосъобщенията, туризма, градското и териториалното пла-
ниране или земеползване и които определят рамката за даването на съ-
гласие за бъдещо развитие на проектите, изброени в приложения I и II към 
Директива 85/337/ЕИО.57

Например оперативните програми „Транспорт“, „Околна среда“ и „Ре-
гионално развитие“ с оглед на целите и дейностите, заложени в тях, напълно попа-
дат под изискванията на Директивата за СЕО. Планът за развитие на селските райо-
ни, областните, регионалните и местните планове за регионално развитие – също.

Други важни елементи на Директивата са:

Член 4. Общи задължения. 1. Екологичната оценка, предвидена в член 3, се 
извършва по време на подготовката на даден план или програма и преди 
приемането им или внасянето в законодателна процедура.58 

Член 8. Вземане на решение: Екологичният доклад, изготвен в съответ-
ствие с член 5, изразените становища в съответствие с член 6 и резулта-
тите от трансгранични консултации, проведени в съответствие с член 7, се 
вземат предвид по време на изготвянето на плана или програмата и преди 
тяхното приемане или внасяне в законодателна процедура.59 В допълнение 
в чл. 9 „Информация относно решението“, т. 1, буква „б“ е записано много важно 
изискване, което в България почти не се спазва:

56 Пак там, с. 137.
57 Пак там, с. 137.
58 Пак там, с. 138.
59 Пак там, с. 139.
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б) изявление, обобщаващо как екологичните съображения са били интегрирани 
в плана или програмата и как екологичният доклад, изготвен в съответствие 
с член 5, становищата, изразени в съответствие с член 6, и резултатите 
от проведените консултации по силата на член 7 са били отчетени в съот-
ветствие с член 8, както и причините за избора на плана или програмата, така, 
както са приети в светлината на други разумни разгледани алтернативи...60

Указвайки времето за извършване на екологичната оценка, а именно по 
време на подготовката и преди приемането на плана или програмата, на учас-
тниците се дава възможност в процеса на оценка да окажат влияние върху раз-
работването на съответните планове и програми чрез изразяване на станови-
ща. Изискването за предоставяне на информация относно начина на отчитане в 
оценката и изготвянето на програмните документи на становищата от проведе-
ните консултации е изключително важно с цел повишаване прозрачността при 
вземането на решения. Тази информация показва и дали и как на практика учас-
тието на обществеността влияе върху вземането на решения. Осигуряването на 
обратна връзка всъщност е важна предпоставка за правилното и прозрачно при-
лагане на принципа на партньорство. Неговата липса е достатъчен аргумент за 
квалифицирането на дадена консултация или обсъждане като непълни, непро-
зрачни, неотчитащи мненията на заинтересованите страни, формални, целящи 
единствено легитимиране от страна на обществеността на вече взети решения.

Директивата за СЕО определя и участниците при изготвянето на тази оценка. 
Според нея е необходимо включването на „обществеността“. Под общественост 
се разбира следното: Член 2 „Дефиниции“: г) „общественост“ означава едно или 
повече физически или юридически лица и в съответствие с националното зако-
нодателство или практика – техни асоциации, организации или групи.61

Начините на включване са описани в чл. 6 „Консултации“62:

1. Проектопланът или програмата и екологичният доклад, изготвен в съ-
ответствие с член 5, се предоставя на органите, посочени в параграф 3 от на-
стоящия член, както и на обществеността.

2. На органите, посочени в параграф 3, и на обществеността, посочена 
в параграф 4, се предоставя ранна и ефективна възможност в рамките на 
подходящи срокове да изразят своето становище за проектоплана или 
програмата, както и за придружаващия ги екологичен доклад преди прие-
мането на плана или програмата или внасянето им в законодателна про-
цедура. ...

4. Държавите членки идентифицират обществеността за целите на па-
раграф 2, включително засегнатата общественост или която е вероятно 
да бъде засегната, или има интерес от вземането на решения по силата 

60 Пак там.
61 Пак там, с. 137.
62 Пак там, с. 138.
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на настоящата директива, включително съответните неправителстве-
ни организации, като тези, подпомагащи защитата на околната среда и 
други засегнати организации.

Изводи относно условията за партньорство, 
разписани в европейската рамка

В описаните по-горе три регламента (вкл. Регламент № 1698/2005) и една 
директива е ясно заявено желанието на Европейския съюз да включва по-пъл-
ноценно гражданското общество в решаването на някои важни за Общността 
въпроси. Предоставените възможности стават все по-конкретни и с тенденция 
да се превръщат от препоръчителни в задължителни. 

Първоначалното общо и необвързващо партньорство, залегнало в 
Регламент (EO) № 1260/1999, създава рамка, която не включва НПО като участ-
ници в програмирането и е насочена в посока на публичност и информираност 
на гражданите и гражданските структури.

Едва Регламент № 1083/2006 дава възможност за пряко участие (макар и 
организирано „където е необходимо“ от страната членка) в разработването на 
стратегическите документи, реализирайки директно принципа на партньорство. 
Сегашната формулировка на категориите партньори е добра и не е нужно да се 
променя. Възможно е да се добави пояснителен текст с цел разширяване на сфе-
рите, в които трябва да се включват НПО. 

Разгледаната Директива за СЕО включва допълнителна възможност общест-
веността да участва в оценката и разработването на стратегическите документи, 
като по този начин може да се стигне и до по-широк кръг заинтересовани лица и 
да се осигури по-голяма публичност на тези процеси.

Следва да се отбележи, че Директивата за СЕО дава насоки за консултации 
предимно по въпроси, засягащи околната среда, т.е. тя има по-ограничен обхват, 
що се отнася до програмирането, което обхваща въпроси като административен 
капацитет, социални и културни дейности, развитие на човешките ресурси, по-
вишаване на конкурентоспособността и др.

Разпоредбите на Директивата за СЕО са въведени в българското законодател-
ство чрез Закона за опазване на околната среда и наредбата за извършване на еколо-
гична оценка63. Тяхното разглеждане е извън обхвата на този анализ. Приложението 
им в процеса на програмиране обаче ще бъде разгледано по-нататък.

Партньорството при планирането на средствата за развитие на селските 
райони, които са част от общата селскостопанска политика на ЕС, се определя 
с отделен Регламент № 1698/2005. И при него, въпреки че липсва уточнението 
„където е необходимо“, страната членка сама решава как да го организира и из-
пълни, с което почти изцяло припокрива определенията в другите регламенти.

63 Наредба за условията и реда за извършване на екологична оценка на планове и про-
грами (загл. изм., ДВ, бр. 3 от 2006 г.), в сила от 01.07.2004 г.
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Основен негативен извод за европейското законодателство по отноше-
ние на Структурните фондове (Регламент № 1083/2006) е наличието на въз-
можността страната членка да организира партньорството „при необходи-
мост“, което е основната слабост при последващото прилагане в практиката.

Българска рамка, въвеждаща принципа  
на партньорство в процеса на планиране 
и програмиране
Същинското разработване на стратегическите документи относно използ-

ването на фондовете на Европейския съюз за периода 2007–2013 г. е започ-
нало през 2004 г., когато Регламент № 1083/2006 все още не е бил въведен 
в европейското законодателство. Поради това програмирането в България е 
основано на Регламент № 1260/1999, чиито основни изисквания са въведени 
в българското законодателство в процеса на хармонизирането му преди при-
емането на страната в ЕС, а именно в постановления на Министерски съвет 
(ПМС) още през 2000 г. 

Отчитайки тези обстоятелства, в анализа са разгледани ПМС от 2000 до 
2007 г. включително. Тези ПМС се отнасят до създаването на координиращи съ-
вети, дирекции, работни групи по оперативни програми и НПР/НСРР, комитети 
за наблюдение и др. Прилагането на принципа на партньорството е записано и 
в наредби, устройствени правилници на институции (МС, МИЕТ, МРРБ и др.), как-
то и във вътрешните правила на работните групи, изготвяли НПР и ОП, като ня-
кои от тези документи също са разгледани тук. Допълнително са разработвани 
и наръчници и методически указания (за регионално ниво), които също намират 
място в този анализ. 

В отделните ведомства прилагането на принципа е регламентирано по раз-
личен начин. Самото наименование „принцип на партньорството“ се използва 
по-широко в програмните документи, наредби и правилници най-вече след при-
емането на Регламент № 1083/2006 (среща се в наръчници, изготвени от админи-
страцията през 2004 г. и в ПМС от 2002 г.). 

Основни ПМС, имащи отношение към планирането  
и прилагането на принципа на партньорство

ПМС, дефиниращи общите процеси  
и структури на национално ниво
Първоначално се приемат ПМС, които засягат бъдещото интегриране на 

Република България в ЕС и дейностите, свързани с подготовка на стратегии, пла-
нове и програми за финансиране от ЕС, както и необходимите структури за из-
вършването им. Това са ПМС № 145 от 27.07.2000 г. и ПМС № 33 от 11.02.2002 г., 
като в тях са заложени някои параметри на партньорството.
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Конкретните текстове са следните: 

● Постановление № 145 на МС от 27 юли 2000 г. за определяне на услови-
ята и реда за изпълнение на стратегии и програми, съфинансирани от програ-
мите на Европейския съюз в областта на регионалното развитие (обн., ДВ, бр. 64 
от 2000  г.):

Чл. 3. (1) В районите за планиране се създават държавно-обществени кон-
султативни комисии за икономическо и социално сближаване.

(2) Комисията за икономическо и социално сближаване на район за планира-
не, наричана по-нататък „комисията“, е държавно-обществен консултативен 
орган за провеждане на политика за икономическо и социално развитие, съобра-
зена с приоритетите в Националния план за икономическо развитие в част-
та му за съответния район.

Чл. 5. (1) Членове на комисията са:
...
(3) Председателят на комисията може да кани на заседания и други фи-

зически и юридически лица, представители на граждански сдружения и не-
правителствени организации.

Въпреки че в ПМС № 145 не е отбелязано изрично, че се транспонират 
изис кванията за партньорство, залегнали в действащия тогава Регламент (EO) 
№ 1260/1999, то текстът на постановлението може неформално да се счита за 
стъпка в тази посока.

● Постановление № 33 на МС от 11 февруари 2002 г. за организация и 
координация на подготовката на Република България за присъединяване към 
Европейския съюз и провеждането на преговорите за присъединяване (обн., ДВ, 
бр. 19 от 2002 г.):

Чл. 2. (1) Създава Съвет по европейска интеграция. 

Чл. 7. (1) Към Съвета по европейска интеграция се създава Координацио-
нен съвет за подготовка на Република България за присъединяване към 
Европейския съюз, наричан по-нататък „координационния съвет“, ръково-
ден от главния преговарящ.

Чл. 7. (6) На заседанията си Координационният съвет може да кани и пред-
ставители на икономическите и социалните партньори, на неправителстве-
ните организации и на Дирекция „Европейска интеграция“ на Народното съ-
брание.

Според двата документа неправителствени организации могат да бъдат по-
канени за участие в заседанията на съответните органи, но това става по усмо-
трение на председателя на съвета или комисията. Тези постановления в един 
пожелателен и незадължителен стил „регламентират“ участието на НПО в разра-
ботването на споменатите програмни документи. 
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● По-късно, през август 2002 г., се приемат едновременно няколко ПМС – 
№ 171, № 173 и № 174 от 02.08.2002 г., с които се въвежда подготовката за 
разработване на Национален план за развитие (основен програмен документ 
според Регламент № 1260/1999). Те по-детайлно и по-задълбочено поясняват 
кои партньори, къде и как могат да участват. Това са и постановленията, кои-
то основно въвеждат изисквания на Регламент № 1260/1999 и принципа на 
партньорство в частност.

С ПМС № 173 от 02.08.2002 г. се създава Дирекция „Управление на средства-
та от Европейския съюз“ в Министерство на финансите, която освен задължения 
по предприсъединителните фондове „осъществява цялостната координация 
по подготовка на страната за участие в Кохезионния и в Структурните фон-
дове на Европейския съюз“. Тази дирекция по-късно трябва да създаде мето-
дология за избор на партньори, които да участват при изработването на страте-
гическите документи НПР/НСРР и ОП.

ПМС № 174 от 02.08.2002 г.64 изменя устройствения правилник на Агенцията 
за икономически анализи и прогнози (АИАП), която е на подчинение на минис-
търа на финансите и е основната агенция, изготвяща Национален план за разви-
тие. С постановлението се въвежда и „принципът на партньорство“, който трябва 
да се прилага от Дирекция „Национален план за развитие“ в АИАП.

ПМС № 174 от 02.08.2002 г. въвежда изискването за изготвяне на Национален 
план за развитие според Регламент № 1260/1999 на Съвета на Европейския съюз:

Чл. 13б. Дирекция „Национален план за развитие“:  

1. изготвя Националния план за развитие в съответствие с изискванията, 
поставени в Регламент № 1260/1999 на Съвета на Европейския съюз;…

6. прилага „принципа на партньорство“ с представители на бизнеса, про-
фесионалните съюзи, местната власт и неправителствените организации 
като необходимо условие за разработване на адекватен Национален план 
за развитие...65

Въпреки липсата на разписана в членове и параграфи конкретика в Регламент 
№ 1260/1999, която да спомогне или дори да обвърже националните власти с 
определени действия, в България е приет по-ясен подход относно партньорите. 
Дефиницията на партньорите е доста изчистена и включва НПО. Същевременно 
работата с тези партньори е определена като необходимо условие за разрабо-
тване на адекватен НПР, което би трябвало да е достатъчно основание за включ-
ването им в процеса. В цитирания правилник за съжаление обаче не е записано 
как на практика да се прилага принципът, което определено е слабост. Това дава 
възможност на администрацията да подходи, както намери за добре, което ще 
бъде показано по-нататък в анализа.

64 Постановление на МС № 174 от 02.08.2002 г. за изменение и допълнение на нормативни 
актове на Министерския съвет (обн., ДВ, бр. 79 от 2002 г.). 

65 Параграф 1.5 – ПМС № 174 от 02.08.2002 г.
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● На същата дата – 2 август 2002 г., е прието и ПМС № 171 за „Създаване 
на Координационен съвет по Националния план за икономическо развитие“ 
(Прот. 30/01.08.2002 г., т. 32). С това постановление се създава Съвет, който раз-
глежда и приема Националния план за икономическо развитие и оперативни-
те програми към него за периода до 2006 г. (предприсъединителни програми). 
Същевременно „Съветът изпълнява по отношение на Националния план за раз-
витие функции, съответстващи на тези по Националния план за икономическо 
развитие“, който е „основен програмен документ на Структурните фондове и 
Кохезионния фонд на Европейския съюз“, т.е. за периода 2007–2013 г. В ПМС № 171 
са записани функции, свързани с прилагането на принципа на партньорството 
при разработването на НПИР и НПР (вж. Приложение с подробна таблица на про-
мените на ПМС № 171):

Чл. 4. (1) Съответните министри задължително съгласуват проектите 
на оперативни програми по чл. 2, т. 3 със заинтересуваните икономически и со-
циални партньори, териториални органи на изпълнителната власт, неправи-
телствени организации и др. преди внасянето им в съвета.66

Чл. 7. (1) Председателят на съвета:

8. отправя покани за участие в работата на съвета на представители на 
други държавни органи, органи на местното самоуправление и други организа-
ции, невключени в състава ѝ, имащи отношение към дейността на съвета...67

Текстът за задължително съгласуване на оперативните програми с партньо-
рите преди внасянето им за одобрение в Координационния съвет отново е по-
конкретен и обвързващ от Регламент № 1260/1999, но и в това ПМС не описано 
как точно то да се осъществи. Участието на партньорите в самия съвет и тук за-
виси от председателя му, който отправя покани към тях.

● През 2004 г. се приема ПМС № 12, което изменя ПМС № 171 и прена-
режда в известна степен възможностите за прилагане на принципа на парт-
ньорство. Основните промени, въведени с ПМС № 12, описват как ще изглежда 
процесът на разработване на НПР и оперативните програми, как се формират 
работните групи, разработващи тези документи, кой и как създава механизъм за 
участие на партньорите в процеса на подготовка на програмните документи за 
участие на Република България в Структурните фондове и Кохезионния фонд на 
Европейския съюз. 

Въвеждат се и нови наименования:

§ 1. Наименованието на постановлението се изменя така: „Постановление 
за създаване на Координационен съвет по Националния план за развитие и за ко-
ординация на процеса на подготовка на програмните документи за участие на 
Република България в Структурните фондове и Кохезионния фонд на Европейския 

66 Чл. 4. (1) – ПМС № 171 от 02.08.2002 г.
67 Чл. 7. (1) – ПМС № 171 от 02.08.2002 г.
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съюз“ 68. Координационният съвет (наричан за по-кратко Съветът) вече работи по 
НПР и оперативните програми за периода 2007–2013 г.

Освен структуриране на процеса на планиране ПМС № 12 въвежда и някои 
уточнения, свързани с прилагането на принципа на партньорство. Отменя из-
цяло чл. 4 от ПМС № 171, с който ОП и НПИР задължително се съгласуваха със 
социално-икономическите партньори и НПО. Въвежда възможността НПО да 
участват в състава на Координационния съвет по покана на неговия председа-
тел и само като наблюдатели69 (без право на глас). 

По подобен начин се променя и чл. 7. (1) 8 от ПМС № 171, който даваше въз-
можност за участие в работата на Координационния съвет на организации, кои-
то не са членове на състава му. Промяната указва, че такива организации могат 
да участват „като наблюдатели“. С направените промени се получава известно 
дублиране на една и съща възможност за участие в два отделни члена – чл. 7 (1) 
8 и чл. 5 (4), но по-важното в случая е, че НПО могат да участват само ако са по-
канени, при това единствено като наблюдатели. 

Същевременно с това при определяне състава на работните групи се дава 
възможност за включване на НПО сред членовете на групата, но само по отно-
шение на оперативните програми и секторните стратегии, но не и в работната 
група към НПР70. Нужно е да се уточни, че работните групи са едни от основните 
структури, в които чрез включването на широк кръг заинтересовани среди се 
разработват и одобряват програмните документи (ОП и НПР). 

Член 10а (3), т. 3 постановява, че „...в състава на работните групи задължи-
телно се включват експерти от заинтересуваните ведомства в областите, 
обхванати от съответната ОП или секторна стратегия, и заинтересувани 
представители на икономическите и социалните партньори, на територи-
ални органи на изпълнителната власт, на неправителствени организации и 
др.“. Този член сам по себе си указва, че НПО трябва да бъдат включени в работ-
ните групи (с изключение на РГ на НПР), но не уточнява дали да са с право на 
глас, или само като наблюдатели.

Въпреки че на НПО в известна степен им се ограничава правото за участие 
при вземането на решения чрез ролята им на евентуално поканени наблюда-
тели на заседанията на Координационния комитет, то включването им в работ-
ните групи е положителна стъпка. Тя е напълно в тон с предстоящите промени, 
първоначално разписани в Съобщението COM(2004)492 и приети окончателно 
в Регламент № 1083/2006, които изискват „тясно сътрудничество (наричано 
по-нататък „партньорство“)“ по време на „подготовката, изпълнението, на-
блюдението и оценката на оперативните програми“, но и организирани „при 
необходимост“ („където е уместно“ – where appropriate).

68 Параграф 1 – ПМС № 12 от 19.01.2004 г. 
69 Параграф 5.2 – ПМС № 12 от 19.01.2004 г. 
70 Параграф 10, чл. 10а. (2) – ПМС № 12 от 19.01.2004 г. 
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В ПМС № 12 също така за определяне на партньорите се предвижда отделен 
механизъм71, който изисква разработване от страна на управляващия орган72 на 
Рамката за подкрепа от Общността на методология и критерии за включване. 
На тази основа министерствата, отговарящи за съответните ОП, вътрешноведом-
ствено изготвят списък кои организации да бъдат поканени за участие. Подобен 
списък се изготвя и за работната група към НПР (според ПМС № 12). В крайна 
сметка Съветът е този, който разглежда и одобрява списъците с потенциалните 
партньори73. 

През ноември 2004 г. се разработва документ, който съдържа гореспоме-
натата методология и критерии за включване – „СОЦИАЛНО-ИКОНОМИЧЕСКО 
ПАРТНЬОРСТВО В БЪЛГАРИЯ – към Национален план за развитие, основан на социал-
но-икономически консенсус и обществена информираност“, разгледан по-нататък.

Партньорството на регионално ниво
Също през ноември 2004 г. се приема и Постановление № 317, което въвеж-

да принципа на партньорство в процеса на регионално развитие. Той от своя 
страна има отношение към планирането на използването на фондовете и включ-
ва разработването на редица документи, пряко свързани с програмирането за 
периода 2007–2013 г. В Съобщението COM(2004)492 и впоследствие в Регламент 
№ 1083/2006 в преамбюла е обърнато специално внимание на ролята на регио-
ните: „Партньорството следва да бъде засилено чрез предвиждане на условия за 
участие в него на различни видове партньори, по-специално на регионални и 
местни власти...“

Във връзка с регионалното развитие е разгледано и ПМС № 317 от 
24.11.2004 г., въвеждащо наредба, която определя „...условията и реда за прие-
мане, финансиране и изпълнение на стратегиите, плановете и програмата за 
регионално развитие“. Доколко приемането на постановлението е резултат от 
текста в съобщението, не е ясно, но то прави нормативната връзка между наци-
оналното и регионалното планиране и същевременно определя и параметрите 
на партньорството.

 В наредбата е записано, че „представители на юридически лица с несто-
панска цел, работещи в областта на регионалното развитие“, могат да участ-
ват при разработването и обсъждането на следните документи: 

● методически указания за изработване на Националната стратегия за реги-
онално развитие, областните стратегии, регионалните планове – като участници 

71 Параграф 10, чл. 10д. (1) „Механизмът за участие на партньори в процеса на подготовка 
на програмните документи за участие на Република България в Структурните фондове и Ко-
хезионния фонд на Европейския съюз...“ – ПМС № 12 от 19.01.2004 г. 

72 Дирекция „УСЕС“ в Министерство на финансите, създадена с ПМС № 173 от 28.02.2002 г. 
– понастоящем несъществуваща.

73 За детайлно разглеждане на промените вж. колона 2 на Приложение 2 – Хронология на 
промените на ПМС № 171 от 02.08.2002 г.
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в Националния експертен съвет по устройство на територията и регионална по-
литика (НЕСУТРП) към МРРБ

● Националната стратегия за регионално развитие и областните стратегии;

Принципът на партньорство при разработването на регионалните планове 
за развитие се прилага съобразно изискванията на „Правилник за организацията 
и дейността на регионалните съвети за развитие (ДВ, бр. 79 от 2004 г.)“, в него е 
записано: 

Чл. 6. (1) Председателят кани на заседанията на съвета да участват с пра-
во на съвещателен глас физически лица и представители на юридически лица, 
имащи отношение към регионалното развитие.

(2) Представителите на юридическите лица с право на съвещателен глас 
по ал. 1 се определят от техния ръководен орган.

(3) Физическите и юридическите лица по ал. 1 се канят от председателя на 
съвета за регионално развитие в зависимост от темите, планирани за обсъж-
дане на съответното заседание.74

Партньорството е определено „в съответствие с действащите национални 
правила и практики“75 и отново с почти идентични пожелателни формулировки 
като коментираните по-горе нормативни документи. Така разписана, наредбата 
не стимулира и не ангажира нито администрацията, нито НПО за прилагане на 
принципа на партньорство.

Чрез нея се определят различни подходи за включване на НПО в зависимост 
от това, дали става въпрос за националната стратегия, оперативната програма, 
регионалните или областните планове. Въпреки известната нееднородност, ко-
ято се внася с начините за участие, специално по отношение на разработването 
на оперативната програма се прилагат изискванията на ПМС № 12, т.е. следват се 
общите правила, зададени от него.

Чл. 32. (2) Националната оперативна програма се разработва от работ-
на група в състав, предложен от компетентната дирекция по ал. 1 и одобрен 
от Координационния съвет на Националния план за развитие.76 Дирекцията в 
МРРБ, отговорна за ОП „Регионално развитие“, трябва: 

● да приложи критериите и методологията, изготвени от Дирекция „УСЕС“ 
в Министерство на финансите за определяне на партньорите (към онзи момент 
няма данни такава да съществува);

74 Правилник за организацията и дейността на регионалните съвети за развитие – изда-
ден от Министерство на регионалното развитие и благоустройството (обн., ДВ., бр. 79 от 10 
септември 2004 г., изм., ДВ., бр. 16 от 18 февруари 2005 г.).

75 Article 10 Partnership, paragraph 1, page 26 – Proposal for a Council Regulation laying 
down general provisions on the European Regional Development Fund, the European Social Fund 
and the Cohesion Fund {SEC(2004)924} /* COM/2004/0492 final – AVC 2004/0163 */ – преводът на 
български е неофициален – б.а.

76 Чл. 32. (2) – ПМС № 317 от 24.11.2004 г.
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● да приложи чл. 10а (3), т. 3 от ПМС № 12 от 19.01.2004 г. – т.е. задължително 
да включи представител на НПО;

● да изготви списък на работната група и да го предложи за одобрение на 
Координационния съвет на Националния план за развитие.

С наличието на отделни подходи за включване и участие излишно е услож-
нено прилагането на принципа на партньорство. Имайки предвид и различните 
възможности, дадени от ПМС № 12 от 2004 г., ПМС № 171 и № 174 от 2002 г. и 
др., реално се получава една доста разнородна среда, в която всяка институция 
трябва да работи. Допълнителна трудност е, че дори в ПМС № 12 два основни 
проблема не са адресирани адекватно – механизмът за избор на партньори (в 
частност представители на НПО) и ясна регламентация, дали тези представители 
ще са с право на глас, или не. 

Механизъм за избор и включване на партньори  
в работните групи
Както вече бе споменато, в ПМС № 12 се предвижда отделен механизъм за 

определяне на партньорите, който изисква подготвянето на методология и кри-
терии за тяхното избиране. Разработването им е задача на Дирекция „УСЕС“ в 
Министерство на финансите. Наистина през 2004 г. е изготвен работен вариант 
на „СОЦИАЛНО-ИКОНОМИЧЕСКО ПАРТНЬОРСТВО В БЪЛГАРИЯ – към Национален 
план за развитие, основан на социално-икономически консенсус и обществе-
на информираност“, с който се прави опит за внасяне на яснота по това, как да 
се прилага принципът на партньорство в процеса на планиране на НПР и ОП. 
Групите партньори са описани ясно и дори се дават примери за добри практики, 
включително засягащи неправителствените организации – разработването на 
Националния план за развитие на земеделието и селските райони (НПРЗСР) по 
САПАРД и Комитета за наблюдение на програма САПАРД77. 

Дефинират се и два основни механизма за прилагане принципа на парт-
ньорство: 

1. Пряко участие в процеса на разработване и вземане на решения. 

2. Непряко въвеждане на голям брой социални и икономически партньори 
чрез разяснителна кампания. 

При прякото участие се препоръчва78:

● Информация и обратна връзка: партньорите са информирани за процеси-
те и постиженията на НПР и те следва да дадат коментари; 

77 Социално-икономическо партньорство в България – към Национален план за разви-
тие, основан на социално-икономически консенсус и обществена информираност, с. 7. 

78 Форма на работа с партньорите (РГ НПР). – Социално-икономическо партньорство в 
България – към Национален план за развитие, основан на социално-икономически консенсус 
и обществена информираност, с. 12. 
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● Споразумения и вземане на решения: партньорите одобряват анали-
зите, становищата, текстовете и т.н. и вземат решения за представянето им на 
Координационния съвет. 

● Аналитичен принос: предимно административните партньори доприна-
сят за аналитичната работа по НПР, като мобилизират техни експерти да оказват 
подкрепа на АИАП. 

Документът също така набелязва и следващи стъпки в подготовката за при-
лагане на партньорството, като: 

● разработване на окончателна версия на документа (Дирекция „УСЕС“) и 
одобряването му от Координационния съвет по НПР;

● вътрешно и междуведомствено съгласуване на списъци с партньори и из-
готвяне на писма към тях с покана за излъчване на представители; 

● одобрение на окончателен списък;

● разработване от Дирекция „УСЕС“ на програма за обучение и осведомява-
не на представителите на партньорите.

Последният елемент на документа включва пътна карта за партньорството79. 
В нея е посочено, че НПО като членове на работната група участват и в двата 
основни процеса при разработване на НПР: 

● информация и обратна връзка – становища, коментари, обсъждания;

● съгласие/решение.

Така разписаното в пътната карта означава, че НПО представителите в ра-
ботните групи би трябвало да имат право на глас при вземането на решения. Но 
в тази методология липсва ясно дефиниране на „обратна връзка“, какво значи 
и как следва да се реализира на практика. Тя се изчерпва до информиране за 
процесите и събиране на коментари, но не и до задължението на администраци-
ята да отразява приетите и неприетите предложения, както и мотивите към тях 
(важи предимно за отхвърлените).

В този документ липсва и самият механизъм, по който следва да се включат 
НПО. Критериите за тяхното идентифициране са достатъчно ясни, но начините, по 
които те трябва да бъдат избрани и поканени, не са регламентирани. Такъв про-
блем не съществува за социално-икономическите партньори, които са известни. 

Що се отнася до правото на глас на партньорите, макар и неуточнено в общ 
документ, в процеса на разработване на вътрешните правила на работните гру-
пи такова е дадено на всички партньори. Ръководителят на всяка работна група 
е предложил на Съвета за одобрение вътрешни правила за организация и ра-
бота, в който документ най-вероятно би трябвало да е описано кои членове с 
какъв статут са – с право на глас или наблюдатели. Информация относно тяхното 

79 Таблица 1. Пътна карта за партньорство. – Социално-икономическо партньорство в 
България – към Национален план за развитие, основан на социално-икономически консенсус 
и обществена информираност, с. 15. 
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съдържание ще бъде изготвена в отделен документ, тъй като е необходимо да се 
спази изискването им по закона за достъп до обществена информация. 

С това се изчерпва нормативната рамка, която определя партньорство-
то в процеса на планиране (подготовка) на използването на фондовете на 
Европейския съюз за периода 2007–2013 г. Но тъй като по време на този 
процес, продължил до края на 2007 г., се определят и структурите за един 
от следващите етапи в програмирането, а именно наблюдението, който има 
съществено отношение към принципа на партньорство, в тази глава е раз-
гледана и нормативната рамка, засягаща създаването и функционирането 
на Комитетите за наблюдение по ОП и НПР/НСРР.

Изисквания за прилагане принципа на партньорство  
в комитетите за наблюдение на НСРР и оперативните програми
През 2006 г. се разработват и критериите за сформиране на комитетите за 

наблюдение (КН) на НПР (вече Национална стратегическа референтна рамка – 
НСРР) и ОП. Тяхното функциониране реално не влияе върху подготовката на ОП 
и НПР, тъй като ролята им е да наблюдават изпълнението на вече одобрените от 
ЕК програмни документи. Въпреки това в анализа са разгледани и тези докумен-
ти, защото имат пряко отношение към прилагането на принципа на партньор-
ството за целия период на програмиране – 2007–2013 г., не само на национално, 
но и на регионално ниво. 

През 2006 г. с ПМС № 36 от месец февруари се приема „Наредба за управле-
нието, наблюдението, оценката, контрола за ефективното изпълнение и инфор-
мационното осигуряване на Националната оперативна програма за регионално 
развитие“. В нея се дефинира обхватът на състава на КН за ОПРР, включвайки 
браншови, екологични и други физически и юридически лица, имащи отношение 
към ОПРР80. Отново се дава определение какво значи принцип на партньорство, 
кои групи партньори се визират и кога се прилага – то обхваща процесите на под-
готовка, финансиране, изпълнение, наблюдение, оценка и контрол. Дефинициите 
са доста близо до разпоредбите на Регламент № 1083/2006. Наредбата въвежда 
и прилагането на принципа при управлението на ОП на ниво район, между упра-
вляващия орган (УО) и междинните звена (МЗ), от една страна, и регионалните съ-
вети за развитие (РСР) и съответните им административни дирекции, от друга81. 

Същата година Министерски съвет с ПМС № 182 от 21 юли създава коми-
тети за наблюдение към оперативните програми и НСРР. В състава на КН на 
НСРР неправителствени организации могат да участват само като наблюдате-

80 Чл. 14 от ПМС № 36 от 21.02.2006 г. за приемане на Наредба за управлението, наблюде-
нието, оценката, контрола за ефективното изпълнение и информационното осигуряване на 
Националната оперативна програма за регионално развитие (обн., ДВ, бр. 19 от 2006 г.).

81 Чл. 11. (1) и (3) от ПМС № 36 от 21.02.2006 г. за приемане на Наредба за управлението, на-
блюдението, оценката, контрола за ефективното изпълнение и информационното осигурява-
не на Националната оперативна програма за регионално развитие (обн., ДВ, бр. 19 от 2006 г.).
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ли82. Същото е и условието за участие на неправителствени организации в КН 
на оперативните програми – като наблюдатели83. Функцията на тези комитети е 
доста важна, тъй като в тях се „разглеждат и одобряват предложените от ръко-
водителя на управляващия орган ... критерии за избор на операции, ... в рамките 
на програмния период може да приема изменение на одобрените критерии след 
внасяне за разглеждане на мотивирано предложение от ръководителя на упра-
вляващия орган...“; „...изготвя предложения до управляващия орган на съответ-
ната оперативна програма за промени и преразглеждане на оперативната про-
грама“; „следи за действията, които се предприемат от управляващия орган и 
междинните звена на съответната оперативна програма, в съответствие със 
следните хоризонтални политики: устойчиво развитие (в т.ч. околна среда), 
равни възможности, конкуренция (в т.ч. държавни помощи) и обществени по-
ръчки...“, и др. Реално това са органи, в които се одобряват предложения за нови 
мерки за финансиране, пренасочване на средства от един приоритет към друг; 
те следят за работата на УО и МЗ, за изпълнението на заложените цели в програ-
мата и т.н. За разлика от работните групи за изготвяне на ОП и НСРР, където НПО 
участваха с право на глас при вземането на решения, тук това право им е отнето 
и е заменено с право на „съвещателен глас“.

Друг съществен елемент се съдържа в заключителните84 разпоредби на това 
постановление, където се указва, че в срок до един месец от определянето на 
поименния състав на КН се прави заседание на КН, на което освен одобряване 
на вътрешни правила и кодекс на поведение се одобрява и „механизъм за опре-
деляне и участие на представители на неправителствените организации в за-
седанията на комитетите“. Наблюдава се известна последователност спрямо 
работните групи, където също се изискваше създаването на механизъм за избор 
на НПО. Текстът в ПМС № 182 подсказва, че в периода 2004–2006 г. такъв механи-
зъм явно не е разработен. Още повече, че всеки КН ще разработва такъв, което 
може да доведе и до различно отношение към партньорите от НПО – липсва 
единен подход и процедура. Видно е също, че вече сформираните КН се заемат 
с тази задача. Тоест НПО де факто все още не са членове на комитета, когато 
условията за тяхното включване се определят, следователно те не са равнопо-
ставен участник. Изискването за отделен механизъм засяга единствено тях, но 
не и социално-икономическите партньори. В допълнение към правото им на „съ-
вещателен глас“ това води до дискриминация на НПО в КН. По-долу е отделено 
специално внимание на разработените механизми.

82 Чл. 3. (10) Постановление № 182 от 21.07.2006 г. за създаване на комитети за наблюде-
ние на Националната стратегическа референтна рамка и оперативните програми, съфинан-
сирани от Структурните фондове и Кохезионния фонд на Европейския съюз (обн., ДВ, бр. 62 
от 2006 г.).

83 Чл. 8. (10) Постановление № 182 от 21.07.2006 г. за създаване на комитети за наблюде-
ние на Националната стратегическа референтна рамка и оперативните програми, съфинан-
сирани от Структурните фондове и Кохезионния фонд на Европейския съюз (обн., ДВ, бр. 62 
от 2006 г.).

84 Пак там, параграф 4.
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Механизъм за избор на НПО представители  
в комитетите за наблюдение 
Механизми за избор на представители на НПО в КН съгласно параграф 4 от 

Заключителните разпоредби на ПМС № 182 от 21 юли 2006 г. са обществено дос-
тъпни за няколко ОП: НСРР, ОПАК85, ОП „Регионално развитие“86, ОП „Развитие на 
човешките ресурси“, ОП „Конкурентоспособност“ и ОП „Транспорт“87. 

Наличните механизми за избор на представители на неправителствени ор-
ганизации са доста сходни по своя бюрократичен и дискриминационен подход и 
почти не се различават. За краткост не са цитирани текстове от тях, но са дадени 
необходимите препратки.

Общи или сходни за механизмите са следните елементи:

● те определят области на дейност, според които ще се избират НПО (изкл. 
ОП „Конкуртентоспособност“ – общ текст);

● представителите участват със съвещателен глас;

● поставя се условие НПО да отговарят на законови изисквания (ЗЮЛНЦ) и да 
са с минимум 3 години опит/дейност, в някои случаи с минимум 5 години опит;

● поставя се условие НПО да работят по проекти/програми, финансирани 
от чужди донори;

● желаещите подават заявления към КН на ОП (секретариат или подкомитет);

● за всяка сфера на дейност одобрените кандидати избират един общ пред-
ставител помежду си;

● създава се механизъм за координация между НПО и представителя им в 
КН с цел обмен на информация. При ОПАК има изрично изискване НПО предста-
вителят да изпраща копие и до председателя на КН, в което да описва решенията 
на КН, изразените позиции на НПО представителя и получената информация по 
време на заседанията на КН (или разпространена допълнително);

● изискват се допълнителни документи, като автобиография, портфолио (по 
какви проекти работи НПО), актуално състояние, декларация за нечленуване 
в национално представени организации като КРИБ, КНСБ и др.; декларация, че 
НПО е действаща поне 3 години назад; копие от устава. 

Различия:

● при ОПАК, ОП „Конкурентоспособност“ и ОПРР НПО представителят се из-
бира за срок от една година; ОПТ и НСРР не упоменават срок; при ОПРЧР срокът 
е за периода на работа на КН;

85 Механизъм за участие на неправителствените организации в заседанията на КН на 
ОПАК –http://opac.government.bg/images/stories/docs/015_Mechanism%20NGOs.doc 

86 Правила за избор на неправителствени организации –
http://www.bgregio.eu/FCKeditor/UserFiles/File/PravilaNGO.doc 
87 Процедурни правила за участие на представители на неправителствения сектор в 

рамките на КН на ОПТ – http://www.optransport.bg/upload/docs/1_Rules_of_procedure_selection_
of_NGOs.pdf 
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● при ОПРР се иска и заверено копие от карта за идентификация по БУЛСТАТ, 
както и заверен препис от съдебното решение по регистрация.

Механизмите приличат повече на процедура за назначаване на работа, от-
колкото на покана за реализиране на принципа на партньорство в доброволна и 
неплатена структура като комитет за наблюдение. 

Основните слабости са няколко:

● НПО нямат право на глас – избират се като наблюдатели със съвещателен глас;

● НПО кандидатите трябва да се одобрят от КН;

● вече одобрените кандидати избират помежду си кой да ги представлява 
– в няколко случая чрез гласуване, в другите неясно как – вероятно чрез вътреш-
ни дискусии;

● изискват се ненужно голямо количество документи;

● изисква се опит на НПО между 3 и 5 години; 

● членството е ограничено за една година (изкл. ОПРЧР);

● механизмите не предвиждат титуляр и заместник;

● изискването да се рапортува до председателя на КН на ОПАК и ОПРЧР е 
дискриминационно, тъй като не се прилага за останалите членове на КН;

● механизмите са дискриминационни спрямо НПО в сравнение с избора на 
другите членове на КН;

● НПО имат ограничена възможност сами да изберат свой представител, ко-
гото администрацията да приеме като легитимен избор.

Механизмите, разработени от тези УО, са дискриминационни, излишно 
бюрократизирани и недемократични. Право да кандидатстват се дава само на 
отделни организации от дадена област, като администрацията сама преценява 
дали съответната организация може или не може да участва в КН въз основа на 
ненужно голямо количество документи. Принципно изборът на представител на 
НПО не трябва да е обвързан с конкретна организация, тъй като представител 
може да бъде всяко лице, стига да е легитимно избрано да представлява НПО от 
съответната област. Тази възможност въобще не е предвидена в механизмите, а 
предложената процедура е неадекватна – избраните от КН НПО да избират по-
между си кой да ги представлява. 

През 2007 г. излиза и последното постановление, което има отношение към 
темата за принципа на партньорство за разглеждания период до края на 2007 г. 
ПМС № 6 от 19 януари 2007 г. създава единен информационен портал за обща ин-
формация относно управлението на фондовете на Европейския съюз в България. 
В целите на този портал е записано: „насърчаване участието на гражданското 
общество в процеса по усвояване на средствата по СКФ на ЕС“; за реализира-
нето на тази цел чак през 2010 г. е създадена онлайн форма за регистрация на 
граждански организации в групата за обществен диалог към Съвета за коорди-
нация при управлението на средствата от Европейския съюз.



84

ПРЕДИЗВИКАТЕЛСТВАТА ПРЕД НОВОТО ПРОГРАМИРАНЕ НА ФОНДОВЕТЕ НА ЕС В БЪЛГАРИЯ

Изводи за условията за партньорство в уредбата  
на национално равнище в процеса на планиране и наблюдение 

Редно е да се отбележи, че в периода 2000–2004 г. българската нормативна 
рамка има едно основно предимство пред действащата тогава европейска рамка. 
Прилагането на принципа на партньорство с неправителствените организации 
е определено „като необходимо условие за разработване“ на стратегическите 
документи наравно със социално-икономическите партньори и „Съответните 
министри задължително съгласуват проектите на оперативни програми 
по чл. 2, т. 3 със заинтересуваните икономически и социални партньори, те-
риториални органи на изпълнителната власт, неправителствени организа-
ции и др. преди внасянето им в съвета“. Тези възможности пред НПО могат да 
се дължат както на прогресивно мислене от страна на българските институции, 
така и на свободата (наред с все по-ясните определения), която европейско-
то законодателство дава на страните членки сами да определят как най-добре 
да прилагат принципа. Същата тази свобода, донякъде залегнала по-късно и в 
Регламент № 1083/2006, обаче позволява постепенното ограничаване на НПО, 
въведено чрез промени в нормативната уредба за периода 2004–2007 г., разгле-
дани по-горе. Тъй като анализът е свързан с прилагането на принципа на парт-
ньорство при програмирането за периода 2007–2013 г., което физически обхва-
ща времето от 2004 до 2000 г., то изводите по-долу се отнасят за двете основни 
фази по това време: планиране – 2004–2007 г., и наблюдение – 2006–2007 г.

Планиране
В този период на подготовка и формиране на процесите и структурите в 

програмирането проблемите относно прилагането на принципа на партньор-
ство спрямо неправителствените организации могат да се разделят на четири 
групи:

● липса на единно изискване към администрацията за задължително включ-
ване на НПО представители във всички етапи и органи, имащи отношение по 
разработването и одобрението на програмните документи, включително и на 
регионално ниво;

● липса на ясна процедура за избор на НПО представители в работните гру-
пи, разработващи ОП и НПР, както и за регионалните планове и областните стра-
тегии; 

● липса на единна нормативна рамка относно статута на НПО представите-
лите – с право на глас или наблюдатели;

● липса на механизъм за обратна връзка – как подадените становища от 
страна на НПО и проведените консултации са били отразени по време на изгот-
вянето на плана или програмата преди тяхното внасяне или приемане (подобно 
на изискването на чл. 8 от Директивата за СЕО).
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Като генерален проблем следва да се отбележи липсата на разписани ясни 
правила, методи и практики как реално да се приложи принципът на партньор-
ство в работата.

Тези проблеми се дължат на различните виждания на администрацията 
за ролята на НПО, която взаимодейства88, осъществява89, съдейства90, обсъж-
да91 с неправителствените организации различни проблеми в държавата. Всички 
тези действия обаче рядко са регламентирани и разписани в процедури ясно и 
конкретно и най-вече обвързващо за администрацията.

Наблюдение
Партньорството с неправителствени организации в комитетите за наблю-

дение на оперативните програми и НСРР ще се реализира чрез включването 
им единствено като наблюдатели. Същевременно е липсвал и механизъм за оп-
ределянето и включването им в работата на КН. Необходимата методология и 
критерии така и не са били разработени нито по отношение на работните групи 
по планирането, нито по отношение на комитетите за наблюдение. Изготвените 
впоследствие механизми от отделните КН са дискриминационни към представи-
телите на НПО, защото ги правят неравнопоставени спрямо останалите участни-
ци по отношение на критериите за избора им, правото им на глас, мандатността 
им и бюрократичността на процедурите.

В края на приложението в таблица 3 са представени всички ПМС, които имат 
отношение към прилагане принципа на партньорството по време на планиране-
то на европейските средства в България, както и с тези, отнасящи се до създава-
нето на КН за наблюдение до края на 2007 г. 

Анализ на осъщественото партньорство  
в процеса на планиране и програмиране
В предишната част бяха представени основните документи, които регламен-

тират прилагането на принципа на партньорство при програмирането за пери-
ода 2007–2013 г. Накратко казано, на ниво Европейски съюз това са Регламент 
№ 1260/1999, Регламент № 1083/2006, Регламент № 1698/2005 и в частност 
Директива за СЕО (2001/42/ЕО). В България такива са ПМС № 171 и № 174 от 2002 г., 

88  ПМС № 240 от 08.09.2004 г. за приемане на Устройствен правилник на Изпълнителната 
агенция за насърчаване на малките и средните предприятия към министъра на икономиката 
(обн., ДВ, бр. 81 от 2004 г.). 

89 Чл. 4. (2) от ПМС № 216 от 12.10.2005 г. за приемане на Устройствен правилник на Минис-
терския съвет и на неговата администрация (обн., ДВ, бр. 84 от 2005 г.; изм., бр. 89 от 2005 г.; 
попр., бр. 92 от 2005 г.).

90 Чл. 103. 16 от ПМС № 216 от 12.10.2005 г. за приемане на Устройствен правилник на 
Министерския съвет и на неговата администрация (обн., ДВ, бр. 84 от 2005 г.; изм., бр. 89 от 
2005  г.; попр., бр. 92 от 2005 г.).

91 Раздел II, чл. 5 (1) 11 от ПМС № 206 от 27.09.2005 г. за приемане на Устройствен правил-
ник на Министерството на икономиката и енергетиката (обн., ДВ, бр. 78 от 2005 г.).
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ПМС № 12 от 2004 г., ПМС № 182 от 2006 г., както и няколко допълнителни постано-
вления. Разгледани бяха също наредби и вътрешни правилници, както и работна 
версия на методологията и критериите за избор на НПО представители.

Основните изводи дотук са, че в периода 2004–2007 г. неправителствените 
организации са имали възможност да участват с право на глас в работните гру-
пи, разработващи основните програмни документи – Национална стратегическа 
референтна рамка (НСРР) и оперативните програми (ОП), но в комитетите за на-
блюдение това право им е било отнето. Въпреки изискването за разработване на 
методология и критерии за избор и включване на партньорите още при създава-
нето на работните групи (2004–2005) едва на етапа на формиране на комитетите 
по наблюдение – 2006 г., са създадени механизми, които могат да бъдат опреде-
лени като дискриминационни. 

В настоящия раздел на това приложение ще се разгледа по какъв начин са 
приложени на практика европейските и българските нормативните изисквания 
и какви са резултатите. 

На базата на разгледаните до момента ПМС за периода 2000–2004 г. старти-
ра и реалният процес на програмиране на НПР и ОП с участието на партньорите. 
През 2004–2005 г. започнаха своята дейност работните групи по НПР и ОП, а през 
2006 г. бяха сформирани и комитетите за наблюдение. 

Процесът на планиране – сформиране на работните групи
През 2004 г., когато реално стартира работата по програмирането, много 

неправителствени организации (гражданският сектор) не бяха информирани 
за този процес. Първото представяне бе направено само за представители на 
индустриалните организации и избрани институти. Част от екологичните НПО 
поради спецификата на своята работа знаеха, че започва такъв процес. Но те 
не бяха поканени да участват в него от самото му начало. През юли 2004 г. беше 
проведен дебат на тема НПР в Софийска градска художествена галерия, където 
за пръв път природозащитни НПО имаха възможност да представят коментари и  
да поискат да бъдат включени в работните групи. 

През втората половина на 2004 и началото на 2005 г. започна сформирането 
на работните групи по оперативните програми. От Министерството на околна-
та среда и водите официално се обърнаха към екологичните организации92 (вж. 
Приложение 4, с. 118 от текста на ОП „Околна среда“), за да изберат свои предста-
вители в работната група на Оперативна програма „Околна среда“. Съществена 
роля изигра съществуващата и позната на МОСВ платформа за избор на НПО 
представители („Гражданско е-Представителство“), разработена от Блулинк. 
Тя е служила през годините при сформирането на различни съвети, групи, коми-

92 Поради специфичната ситуация в природозащитния сектор от години насам МОСВ из-
бра представители от двете коалиции, представляващи екологичните НПО. За едната е при-
ложен избор чрез процедурата на Блулинк, за другата е използвана процедура на Координа-
ционния съвет на Националната конференция на НПО „Витоша–2002“.
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тети и т.н. и министерството почти винаги я е използвало. В други институции тя 
е почти непозната. 

„Гражданско е-Представителство“ е интернет платформа за избори на 
представители на неправителствени организации (НПО) в различни работни 
групи и комисии към институции, занимаващи се с проблеми на устойчивото 
развитие и околната среда. Целта на електронната платформа „Гражданско 
е-Представителство“ е да подпомогне участието на обществеността в про-
цеса на вземане на решения чрез изграждане на прозрачна, достъпна и гъвкава 
интернет платформа за избори на представители на природозащитни орга-
низации в различни органи и институции.93 

В таблицата по-долу е представено в кои групи по какъв начин са включени 
представители на екологичните организации (е-НПО), както и какъв е общият 
брой НПО, включени в работните групи (информацията е актуална към 2007 г.). 
Под НПО в тази таблица са включени организациите от категория „в“ – всеки друг 
подходящ орган, представляващ гражданското общество, екологичните парт-
ньори, неправителствени организации и органи, отговорни за насърчаване ра-
венството между мъже и жени.

93  http://vote.bluelink.net/ 

 Работна група към
Начин на включване на 
екологичните НПО

Брой и сфера на работа на 
НПО от категория „с“ на 
Регламент № 1083/2006

НПР/НСРР

е-НПО поискаха участие, 
бе приложена процедурата 
на избор на е-НПО 
представители.

1 НПО – околна среда; 
1 НПО – местно 
самоуправление; 
2 НПО – малцинства и 
човешки права; 
1 НПО – хора с увреждания;
15 бизнес асоциации; 
10 института – демокрация, 
пазарна икономика, 
международни отношения 
и др.; 
4 университета и др.94

ОП „Околна среда“

е-НПО поискаха участие, 
бяха приложени 2 различни 
процедури за избор на 
е-НПО представители. 

2 НПО – околна среда; 
1 НПО – хора с увреждания;
бизнес асоциации и др.95

94 Приложение 8. Списък на участващи институции и партньори – Национална стратеги-
ческа референтна рамка – официална версия, с. 176, 12.8.

95 Оперативна програма „Околна среда“ – официална версия, с. 6, 118.

Таблица 1. Състав на РГ и начин на включване на НПО в нея
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ПРЕДИЗВИКАТЕЛСТВАТА ПРЕД НОВОТО ПРОГРАМИРАНЕ НА ФОНДОВЕТЕ НА ЕС В БЪЛГАРИЯ

ОП „Развитие на човешките 
ресурси“

Няма е-НПО 
представителство, е-НПО 
не са искали участие, не са 
поканени.

1 НПО – хора с увреждания;
6 бизнес асоциации96

ОП „Регионално развитие“

Няма е-НПО 
представителство, е-НПО 
не са искали участие, не са 
поканени.

1 НПО – местно 
самоуправление; 
6 бизнес асоциации (БАРДА, 
БТПП и др.)97

ОП „Транспорт“ Директна покана към 
определено е-НПО

1 НПО – околна среда; 
7 бизнес асоциации (БАРДА, 
БТПП и др.); 
1 университет98

ОП „Конкурентоспособност“

Няма е-НПО 
представителство, е-НПО 
участието бе отказано при 
неформални разговори с 
правителството. 

Бизнес асоциации, 
институти – пазарна 
икономика, университети 
и др.99 

ОП „Административен 
капацитет“

Няма е-НПО 
представителство, е-НПО не 
са искали участие, не са и 
поканени.

1 НПО – местно 
самоуправление; 
15 бизнес асоциации 
(БАРДА, БТПП и др.)100

Национален стратегически 
план за развитие на 
селските райони; Програма 
за развитие на селските 
райони*

МЗГ покани за участие 
конкретни е-НПО.

1 НПО – околна среда; 
над 6 бизнес асоциации; 
институти – земеделие; 
1 – алтернативен туризъм101

Национален стратегически 
план за рибарство и 
аквакултури; Оперативна 
програма за развитие на 
сектор „Рибарство“**

Работната група бе 
създадена късно, 
приложена бе процедурата 
на избор на е-НПО 
представители.

3 НПО – околна среда; 
3 бизнес асоциации; 
3 института – рибарство, 
аквакултури, океанология102

96 Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“ – официална версия, с. 7–8. 
97 Оперативна програма „Регионално развитие“ 2007–2013 – официална версия, с. 200–201.
98 Анекс № 10. Списък: РАБОТНА ГРУПА ЗА ПОДГОТОВКА НА СЕКТОРНА ОПЕРАТИВНА ПРО-

ГРАМА ТРАНСПОРТ 2007–2013 – официална версия. 
99 Анекс 2. Принцип на партньорство – Оперативна програма „Развитие на конкуренто-

способността на българската икономика “ – официална версия, с. 2–3. 
100 Приложение 1. Списък на участващи институции и партньори – Оперативна програ-

ма „Административен капацитет“ – http://www.opac.government.bg/images/stories/docs/015_
Annex_1.doc – официална версия. 

101 Анекс 1. Програма за развитие на селските райони – официална версия, с. 275–278. 
102 Оперативна програма за развитие на сектор „Рибарство“ – официална версия, с. 134–135.

* НСПРС и ПРСР се разработват въз основа на други регламенти (чл. 6 от Регламент на Съвета 
(EC) № 1698/2005 г. и чл. 2 от Закона за подпомагане на земеделските производители), но в случая 
са представени за допълване на информацията относно НПО участието. За ПРСР са създадени 7 
работни групи по ос 1, 2 – по ос 2, 1 – по ос 3, 1 – по ос 4. 

** НСПРА и ОПР се разработват въз основа на други регламенти, но в случая са представени за 
допълване на информацията относно НПО участието.
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ПРИЛОЖЕНИЕ 2: АНАЛИЗ НА СПАЗВАНЕТО НА НОРМАТИВНИТЕ ИЗИСКВАНИЯ В БЪЛГАРИЯ... 

Определянето обхвата на дейност на работните групи и включването на 
партньорите се основават на ПМС № 171 от 02.08.2002 г., изменено от ПМС № 12 
от 19.01.2004 г. През август 2004 г. с решение на Координационния съвет започва 
съставянето на работните групи. В същото време вече е представено и Съобщение 
492/2004 на ЕК, в което ясно са определени трите групи партньори в процеса на 
програмиране. Както стана ясно от анализа в първата глава, постановленията на 
МС не включват детайлно описание на категорията неправителствени организа-
ции, които могат да участват в работните групи. Не всички министерства използ-
ват и Съобщение 492/2004 на ЕК, за да идентифицират потенциалните участници. 
От резултатите в таблицата е ясно, че включването на партньори от категория 
„в“ – всеки друг подходящ орган, представляващ гражданското общество, еко-
логичните партньори, неправителствени организации и органи, отговорни за 
насърчаване равенството между мъже и жени – е било слабо в повечето случаи. 
По-детайлна информация е налична единствено за начина на включване на еко-
логичните организации, но не и за други НПО.

Тъй като администрацията нямаше достатъчно опит в подобни процеси и 
липсваше яснота относно методите и критериите за избор на партньори (НПО 
представители в частност), през 2005 г. в работните групи по някои ОП нямаше 
представители на НПО.

Детайлен анализ на състава на работните групи
В няколко работни групи липсват екологични организации, въпреки че спе-

цификите на оперативните програми предполагат екологични въздействия (ОП 
„Регионално развитие“, „Конкурентоспособност“). От общо 9 основни работни 
групи в едва 3 от тях има участие на НПО на хората с увреждания. Въпреки че ОП 
„Регионално развитие“ предвижда дейности, засягащи хората с увреждания, тех-
ни представители не са участвали в разработването им. Организации, работещи 
в областта на равенството между жени и мъже, не са включени в нито една работ-
на група. НПО, работещи с малцинства и маргинализирани групи, се срещат само 
в една работна група – НСРР. В една работна група (ОП „Конкурентоспособност“) 
въобще няма НПО, различни от бизнес структури. На представители на екологич-
ни организации през 2005 г. им е било отговорено неформално, че няма да бъдат 
включени, и впоследствие не са правени опити за участие от тяхна страна103.

В работната група към ОП „Развитие на човешките ресурси“ не е включена 
нито една неправителствена организация, работеща в социалната сфера, въпре-
ки че в официалната версия на ОП е отбелязано, че към 31 декември 2006 г. съ-
ществуват 867 частни доставчици на социални услуги. Също така няма поканени 
читалища, учителски организации, студентски организации и др., които реално 
също имат отношение към развитието на човешките ресурси. За сметка на това 
сред членовете има поне 6 бизнес асоциации. 

103 Лична кореспонденция на автора.
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Юридическите лица, представители на бизнеса, като асоциации, камари, па-
лати и др., са най-широко представените в работните групи – средно с поне 6 
или повече организации. В ОПАК те са 17 срещу само едно НПО, работещо в сфе-
рата на местното самоуправление. Представителите на гражданското общество 
рядко надвишават 1–2 НПО, а понякога дори липсват, какъвто е случаят с ОП 
„Конкурентоспособност“. 

Анализ на механизма за избор на НПО в работните групи
Както бе споменато по-горе, ПМС № 12 от януари 2004 г. (параграф 10, чл. 10д. 

(1)) изисква разработването от страна на Координационното звено (Дирекция 
„УСЕС“) методология и критерии за определянето на партньорите. Няма инфор-
мация работните групи да са сформирани въз основа на налична методология, 
още повече, че едва през ноември 2004 г. се „появява“ неин работен вариант, а 
работата им вече е започнала. По данни на участници104 в РГ НПР той не е бил 
разпространяван сред членовете ѝ , нито сред работещите в АИАП, които из-
готвят НПР. Това е превърнало процеса на избор и включване на партньорите в 
брейнсторм упражнение, проведено в различните институции. Поради тази при-
чина в разработването на някои ОП изначално не са включени представители 
на цели групи заинтересовани страни предимно от гражданския сектор – като 
например екологични НПО. Неясна е и съдбата на подготвяната от Дирекция 
„УСЕС“ окончателна версия на документа за партньорство, тъй като такава не е 
представена. 

На страниците на ОП „Конкурентоспособност“ обаче твърдят, че изборът на 
партньорите е станал според регламента: „Критериите и механизмите за опре-
деляне и привличане на партньорите, участващи в тези групи, са определени в 
Специализирано ръководство за партньорство, изготвено от управляващият 
орган на НСРР в Министерство на финансите.“105 Дори да се приеме, че е пол-
зван работният вариант на документа, то в тази оперативна програма са се спра-
вили най-зле в привличането на неправителствени организации, с изключение 
на бизнес асоциациите (вж. табл. 1).

Начините на избор на организациите трудно могат да се определят от пуб-
ликуваните документи. Най-детайлна информация има за екологичните органи-
зации, които самостоятелно са провели застъпническа кампания за включва-
нето им в работните групи. Те са се обърнали към съответния УО или минис-
терство с искане за стартиране на процедура за избор (ползвайки „Гражданско 
е-Представителство“). Такива са случаите с ОПОС, НПР. Използваният аргумент 
на екологичните организации за включване е Съобщение 492/2004 на ЕК. При ОП 
„Транспорт“ и ПРСР министерствата сами са стартирали процеса на избор. 

104 Лична кореспонденция на автора.
105 Анекс 2. Принцип на партньорство – Оперативна програма „Развитие на конкурентос-

пособността на българската икономика “ – официална версия, с. 1.
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106 Приложение 1. Предварителна оценка на НСРР на България за периода 2007–2013 г., 
с. 156–157, 12.1. 

107 Оперативна програма „Техническа помощ“ – официална версия, с. 4.

В крайна сметка изборът на партньорите почти при всички ОП е станал по 
вътрешни усмотрения на управляващите органи, като са използвани и законови 
изисквания, отнасящи се до структури като синдикати, представители на рабо-
тодатели, национално представителните организации на и за хора с увреждания 
(признати от Министерския съвет по реда на Закона за интеграция на хората с 
увреждания и т.н.), но не и за структури на гражданското общество. В повече-
то случаи всяко министерство вътрешно по един или друг начин е определило 
кое НПО да бъде поканено. Някои министерства сами са си избрали НПО, докато 
други са се обърнали към съответната общност (напр. екологичната) с искане за 
излъчване на представители. Някои министерства въобще не са поканили НПО. 
Самоинициативата на екологичните организации е била важен фактор за включ-
ването им в работни групи. Като добра практика трябва да се спомене и наличи-
ето на платформа за избор на техни представители, която гарантира представи-
телност и оставя НПО сами да изберат кой да ги представлява. 

В заключение, следният цитат от предварителната оценка на НСРР е доста 
показателен: „Относно партньорството социално-икономическите партньори 
активно са участвали в работните групи по НСРР и ОП. При все това точният 
механизъм за включване на партньорите в изпълнението, подготовката 
на списък с проекти и избора на проекти все още не е описан.“106 Механизмът 
все още не е описан, тъй като всъщност не е единен, а във всяка ОП съответ-
ният УО е прилагал собствените си разбирания по отношение на партньорите. 
Подготовката на визирания в цитата списък с проекти и изборът на проекти във 
всички ОП са дело на съответния УО и партньорите не са имали възможност да 
променят нещо в тях.

Информация относно ОП „Техническа помощ“ не е включена в таблицата, 
но за сведение в работната група са включени социалните и икономическите 
партньори (синдикати, работодатели), обаче няма данни за граждански НПО. 
Поканени са да участват без право на глас допълнителни експерти от други заин-
тересовани страни, но не е упоменато в каква сфера и защо без право на глас107.

Процесът на регионално планиране и връзката му  
с планирането на оперативните програми 
По време на работата на работните групи, а и малко преди това протича 

паралелен процес на регионално планиране. Неговата важност вече бе спо-
мената именно заради връзката му с разработването на Оперативна програма 
„Регионално развитие“. Самата ОП трябва да съответства на регионалните пла-
нове за развитие и да отчита целите и приоритетите на регионалната политика, 
представени в Националната стратегия. По отношение на НПО това би означава-
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ло, че ако НПО са участвали пълноценно и успешно в разработването на плано-
вете и стратегията, това в известна степен би трябвало да се отрази и на качест-
вото на ОП „Регионално развитие“.

Прилагането на принципа на партньорство на ниво региони (NUTS 2) и по-
специално при разработването на местните, регионалните планове и областни-
те стратегии за развитие е разгледано в отделен анализ. Тук накратко са съпоста-
вени някои от практиките с изискванията на ПМС № 317 от 24.11.2004 г., с което 
се приема Наредба за условията и реда за приемане, финансиране и изпълнение 
на стратегиите, плановете и програмата за регионално развитие и които бяха 
представени в първата част на това приложение.

Основните изисквания на ПМС № 317 по отношение на партньорството са 
следните: 

● „...представители на юридически лица с нестопанска цел, работещи в об-
ластта на регионалното развитие“, могат да участват при разработването и 
обсъждането на следните документи: 

– методически указания за изработване на Националната стратегия за регио-
нално развитие, областните стратегии, регионалните планове – като участни-
ци в Националния експертен съвет по устройство на територията и регионал-
на политика (НЕСУТРП) към МРРБ;

– Националната стратегия за регионално развитие и областните стратегии.

● Относно участието на НПО при разработването на регионалните планове 
наредба гласи: „Прилагането на принципа на партньорство при разработване-
то на регионалните планове за развитие се прилага съобразно изискванията 
на „Правилник за организацията и дейността на регионалните съвети за раз-
витие“ (ДВ, бр. 79 от 2004 г.)“, а именно: „Чл. 6. (1) Председателят кани на засе-
данията на съвета да участват с право на съвещателен глас физически лица и 
представители на юридически лица, имащи отношение към регионалното раз-
витие.“

Принципът на партньорство е прилаган доста различно както по отношение 
на разработваните документи, така и в различни региони на страната. Местните 
и регионалните документи (планове или програми) са разработвани почти без 
участие на НПО и принципът често е прилаган само формално. В някои случаи 
има противоречия между записаното в документите, че граждани, НПО и бизнес 
са участвали в процеса, и установеното в проведени впоследствие разговори с 
местни НПО. Нагласата на по-голямата част от местните власти е да привлекат 
партньорите по-скоро в обсъждането и реализацията на вече готовите докумен-
ти, отколкото в определянето на приоритетите. В много случаи разработващите 
екипи са били смесица между консултанти и членове на общинската админи-
страция.

Няма информация методическите указания за изработване на Националната 
стратегия за регионално развитие, областните стратегии, регионалните планове 
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да са разработвани с участие на НПО. Трябва да се отбележи, че указанията за 
разработване на общински планове за развитие са изготвени от НПО, именно 
Фондация за реформа в местното самоуправление (ФРМС), но за съжаление не 
става ясно дали разработването им е било обсъждано с други НПО. Други подоб-
ни методически указания са „Методически указания за актуализиране на дейст-
ващите стратегии и планове за регионално и местно развитие – 2009 година“ 
– одобрени от министъра на регионалното развитие и благоустройството със 
заповед № РД 02-14-844 от 20.05.2009 г. За тях също не става ясно дали са били 
разработени в партньорство.

Съпоставка с нормативните изисквания трудно може да се направи поради 
оскъдността на фактите относно прилагането на партньорството, които могат 
да се намерят в различните програмни документи. Тази оскъдност е „компен-
сирана“ с общи текстове за проведени широки консултации, но без детайлни 
уточнения къде, кога, как, кои са участниците и т.н. Това вероятно се дължи както 
на прилагането на законодателство в тази област, така и на нежелание или не-
разбиране от страна на администрацията как гражданското общество може да 
бъде включено пълноценно в разработването на тези документи. Проблемите 
на нормативите бяха дискутирани в първата част на това приложение, но като 
основна пречка може да се приеме наличието на няколко механизма за прила-
гане на принципа в зависимост от разработваните документи. Същевременно 
самите механизми повърхностно определят включването на НПО и почти винаги 
се предоставя на председателя на дадения съвет да ги покани, като те са с право 
на съвещателен глас.

С оглед на по-добро прилагане на принципа на партньорство е необходимо 
изготвянето и приемането на единен механизъм, който да се ползва с подкре-
пата както на НПО, така и на администрацията. Това би включвало разработка 
в нормативна база и методически указания на изисквания за прилагане на из-
питани форми за гражданско участие в процеса на планиране по места – задъл-
жителност на публични обсъждания на документите, преди да бъдат внесени за 
приемане (по подобие на общинските бюджети), задължителност на участие на 
представители на гражданското общество и бизнеса в работните групи за разра-
ботка на документите, препоръчване на ефективни форми за гражданско учас-
тие – обществени форуми, конференции на бъдещето, кръгли маси и др.

„Принципът на партньорство изисква партньорите да участват и да 
представят своите мнения и предложения по прозрачен начин още в началото 
на процеса на планиране и програмиране, както и в процеса на подготовката, 
финансирането, наблюдението и оценката. Този принцип включва механизми 
на консултация и участие на национално, регионално и местно равнище, които 
да осигурят участието на бизнеса и асоциации на работодателите, синдика-
тите, неправителствените организации.“108 Този текст е записан на втора стра-

108 Национална стратегия за регионално развитие на Република България за периода 
2005–2015 г. (обн., ДВ., бр. 42 от 17 май 2005 г.), с. 2.
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ница в Националната стратегия за регионално развитие, но към момента е доста 
труден за реализиране и прилагането му е изключение. Още повече, че свобо-
дата, дадена на страните членки от Регламент № 1083/2006 при организирането 
на партньорството „при необходимост“, която в България е съчетана с дългого-
дишно прилагания модел на свеждане на вече взетите решения до знанието на 
обикновения човек, довежда до невключване на представители на гражданско-
то общество в процеса на изготвяне както на регионални планове и областни 
стратегии, така и на някои от оперативните програми.

Регионалните планове и областни стратегии заедно с оперативните про-
грами и НПР подлежат на екологична оценка според Директива 2001/42/ЕО. 
Процесът на изготвянето ѝ е свързан с извършването на консултации и пуб-
лични обсъждания, които са основни техники при прилагането на принципа на 
партньорство. В следващата част е разгледано доколко са изпълнени изисквани-
ята на Директивата специално за ОП и НСРР (регионалните планове и областни 
стратегии не са разгледани).

Изпълнение на изискванията на Директивата за СЕО
В приложението относно нормативната уредба, бяха изброени изисквани-

ята, свързани с партньорството и екологичната оценка (ЕО) на планове и про-
грами, каквито са НСРР и оперативните програми. Самият процес на екологич-
на оценка цели още на етап разработване на документите да се оценят потен-
циалните въздействия върху околната среда и ако е необходимо и възможно, 
те да бъдат премахнати или смекчени. Самата екологична оценка не изключва 
последващо прилагане на процедурата по ОВОС, която се отнася за конкретни 
проекти. Процесът включва консултации със заинтересовани страни, като се 
дава възможност за коментари и обратна връзка. По този начин програмните 
документи биха могли да бъдат променени в зависимост от оценката, с което се 
реализира в известна степен и принципът на партньорство.

Почти всички ОП и НСРР подлежат на ЕО. Тук ще бъде показано до каква 
степен са проведени консултации, т.е. реализирано е партньорство. Процесът 
на ЕО беше извършен паралелно с предварителната (ex-ante) оценка, като това 
до голяма степен се дължеше на забавянето на регламента, но също и на заба-
вяне в България. Самите оценки бяха изготвени през 2006 г. Изискванията на 
Директивата за СЕО са разписани в Наредбата за условията и реда за извършва-
не на екологична оценка на планове и програми (обн., ДВ, бр. 57 от 02.07.2004 г., 
в сила от 01.07.2004 г., изм. и доп., бр. 3 от 10.01.2006 г.). 

За две оперативни програми е преценено, че не е необходимо извършването 
на екологична оценка. Това са ОП „Административен капацитет“ и ОП „Развитие 
на човешките ресурси“. За останалите е изготвена ЕО. 

Реално всички ЕО са проведени според изискванията на наредбата. Спазени 
са 14-дневните срокове за запознаване и изразяване на становище и са проведе-
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ни обществени консултации. Като основен елемент на обществените обсъжда-
ния са възприети разискванията в самите работни групи, тъй като там са концен-
трирани голям брой различни заинтересовани страни. Спорно е доколко хората, 
участващи в разработването на ОП, са най-адекватната група за консултиране, 
тъй като де факто те оценяват собствената си работа. Проектодокладите са пуб-
ликувани на интернет страниците на повечето министерства, осигурен е достъп 
до документите в самите сгради, насрочени са дати за обществени обсъждания. 
Формално са изпълнени изискванията, което само по себе си не е гаранция за ка-
чество на процеса и на резултатите от консултациите. Няма публикувана инфор-
мация какви предложения са постъпили и кои са били приети или не в процеса 
на обсъжданията. Механизмът за обратна връзка не е сработил при изготвяне 
на екологичните оценки, което поставя под съмнение доколко обществеността 
е участвала във вземането не решения и дали всъщност не е била параван за 
легитимация на процеса и изготвените документи. 

Изпълнение на изискванията при създаване  
на комитетите за наблюдение на ОП и НСРР
Изискванията за създаване на комитети за наблюдения произтичат от 

Регламент № 1083/2006 и са въведени чрез ПМС № 182 от 21.07.2006 г. Според 
постановлението представителите на неправителствените организации имат 
право само на съвещателен глас. Също така в няколко ОП има разработени про-
цедури за избор на НПО представители (съгласно параграф 4 от Заключителните 
разпоредби на ПМС № 182 от 21.07.2006 г.). Тези процедури не са били налични 
преди създаването на КН.

В официалната версия на Националната стратегическа референтна рамка са 
записани ясно трите групи партньори, чието участие в комитетите за наблюдение 
би трябвало да гарантира ефективно спазване на принципа на партньорство:

„За целите на комитетите за наблюдение на оперативните програми и за 
да се гарантира ефективното спазване на принципа за партньорство, могат 
да бъдат определени следните три групи партньори: 

● организации и съюзи на работодателите (включително стопански кама-
ри, търговски палати, бизнес асоциации и предприемачески сдружения);

● синдикати и други сдружения на работниците и служителите; 

● гражданското общество (включително неправителствени организации, 
академични общности, асоциации на потребителите, екологични и други те-
матични организации).“109

В това отношение НСРР твърди, че прилага изискванията на Регламент 
№ 1083/2006.

109 Национална стратегическа референтна рамка – официална версия, с. 128–129.
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Анализът на състава на КН в ОП и НСРР обаче разкрива практиката третата 
група – НПО, академични общности и т.н. – да не е равнопоставена по отноше-
ние на останалите две и дори понякога да е напълно игнорирана. Повечето ОП 
и НСРР са разработили механизми за избор на НПО, които са разгледани след 
съставите на комитетите.

Комитетът за наблюдение към Националната стратегическа референта рам-
ка е един от малкото, чийто състав не може да бъде намерен в интернет. Липсата 
на тази информация на официалния портал за Структурните фондове в България 
(поддържан от Министерски съвет) и непредоставянето му след искане, отпра-
вено към МС (чрез електронна поща110), потвърждава съществуващата затворе-
ност на администрацията и показва явно нежелание за прозрачност и сътрудни-
чество. Членовете на комитета са разработили механизъм за избор на неправи-
телствени организации.

В заповедта111 за създаване на КН на ОПОС от неправителствените орга-
низации единствено екологичните са със съвещателен глас (3 организации). 
Останалите организации, представители на бизнеса – БСК, КРИБ, БТПП и др., са 
членове с право на глас. В състава на комитета няма НПО от сфери като местно 
самоуправление, равенство между жени и мъже, маргинализирани, уязвими гру-
пи, права на човека, социални услуги и др. 

В КН на ОП „Транспорт“ представителите на НПО също са със съвещателен 
глас112. Петте организации са в следните сфери – екологична, социална, транс-
порт, образование и култура, регионално развитие (БАРДА). БАРДА е асоциация 
на агенциите за регионално развитие и бизнес центрове и по-скоро попада в 
категорията на НПО като КРИБ, БТПП, БСК, а не сред представителите на граж-
данското общество. В този комитет липсват НПО от сфери като местно самоупра-
вление, равенство между жени и мъже, маргинализирани, уязвими групи, права 
на човека, социални услуги и др. По програмата има разработен механизъм за 
избор на неправителствени организации, в който са упоменати от кои сфери 
следва да има представители на НПО.

ОПАК няма списък на сайта си към 27 август 2010 г. По програмата има раз-
работен механизъм за избор на неправителствени организации.

ОПТП също няма публикуван списък със състава на КН. На страницата на 
Министерство на финансите няма никаква информация относно тази програма, 
въпреки че МФ я управлява. На общия портал за Структурните фондове (www.
eufunds.bg) има някои документи, свързани с програмата, но липсва списък със 
състава на КН.

110 Запитване, отправено на 27.08.2010 г. по електронна поща към официалния адрес, да-
ден за обратна връзка: eufunds-public@government.bg

111 Заповед РД-553 02.06.2010 г. на министъра на околната среда.
112 Състав на Комитета за наблюдение на Оперативна програма „Транспорт“ към 

01.06.2010 г., http://www.optransport.bg/upload/docs/Sastav_na_KN_na_OPT.pdf 
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В Комитета за наблюдение на ОП „Конкурентоспособност“ спазват традици-
ята от работната група в състава си да не включват граждански НПО113. Сред 61 
членове на комитета (50 с право на глас) има представители на Съюза на слепите 
и на Съюза на инвалидите, като в случая дори споделят едно място. Единият е 
титуляр, а другият – негов заместник. В този комитет също липсват НПО от сфери 
като местно самоуправление, околна среда, равенство между жени и мъже, мар-
гинализирани, уязвими групи, права на човека, социални услуги и др. По програ-
мата има разработен механизъм за избор на неправителствени организации. 

В състава114 на КН на ОПРЧР са включени 6 представители на групи от НПО, 
работещи в сфери като: граждански права, образование, интеграция на ромите, 
обществено здраве, наука и изследвания, социални услуги. Те имат право само 
на съвещателен глас. НПО в сферите околна среда, равенство между мъже жени, 
местно самоуправление и др. не са представени в комитета. По програмата има 
разработен механизъм за избор на неправителствени организации, в който са 
упоменати от кои сфери следва да има представители на НПО.

Според списъка115 с контакти на членове на КН на ОП „Регионално развитие“ 
в него участва едно НПО, работещо в сферата на местното самоуправление. В 
този комитет също липсват НПО от сфери като околна среда, равенство между 
жени и мъже, маргинализирани, уязвими групи, права на човека, социални услу-
ги и др. По програмата има разработен механизъм за избор на неправителстве-
ни организации. НПО, работеща в сферата на местното самоуправление, не е из-
бирана по този механизъм и е била в КН преди одобряването му. Организацията 
участва във вземането на решения наравно с останалите членове на комитета.

В Комитета за наблюдение на Програмата за развитие на селските райони 
има един представител116 на екологичните организации (вкл. заместник). Към ко-
митета има няколко работни групи, като председателят на работна група Ос 2 е 
от екологична организация. На заседанията присъства винаги и заместникът, с 
който стават 3-ма участници. В този комитет всички117 членове (с изключение на 
представителя на ЕК) са с право на глас и това прави КН към ПРСР вторият подо-
бен случай. Освен екологични НПО има и една организация, работеща в областта 
на местното самоуправление, и с това се изчерпва участието на представителите 

113 Комитет за наблюдение на ОП „Развитие на конкурентоспособността на българската 
икономика“ (актуализация към 02.06.2010 г.) – http://www.opcompetitiveness.bg/bg/uploadfiles/
documents/articles/5/81mc_members_02062010.pdf 

114 Състав на Комитета за наблюдение на Оперативна програма „Развитие на човешките 
ресурси“ 2007–2013 г. – http://ophrd.government.bg/view_file.php/7906 

115 Комитет за наблюдение на Оперативна програма „Регионално развитие“ 2007–2013. 
Списък за контакти – http://www.bgregio.eu/FCKeditor/UserFiles/File/KN_CONTACT_LIST.doc 

116 Комитет за наблюдение на ПРСР – http://prsr.government.bg/Admin/upload/Media_
file_1266400843.pdf 

117 Правила за работата на Комитета за наблюдение на изпълнението на Програмата за 
развитие на селските райони за периода 2007–2013 г. – http://prsr.government.bg/Admin/upload/
Media_file_1266400770.doc 
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на гражданското общество. Организацията на работата по наблюдение на сред-
ствата за селските райони е с една стъпка напред по отношение на прилагането 
на принципа на партньорството спрямо останалите ОП. НПО имат право на глас 
и дори техен представител е председател на работна група. За съжаление в този 
комитет (както и във всички други) основният проблем е, че той е доминиран от 
представители на институциите, които рядко заемат някаква позиция – било то 
експертна, – ако нямат разрешение от началниците си.

На страницата118 на Оперативна програма за рибарство и аквакултури е 
публикуван списък на институциите, които участват в Комитета за наблюдение. 
Липсват имената на лицата и техни контакти. Все пак са описани и представите-
лите със съвещателен глас – „професионалните и търговски асоциации с пред-
ставители за всеки от подсекторите – риболовен флот, аквакултура и прера-
ботка“. Според публикуваната информация липсват представители на НПО. До 
2008 г. е имало поне един представител на екологична организация. 

От направения преглед на съставите на КН става ясно, че отново НПО до голя-
ма степен не са адекватно включени. Липсват представители от доста сфери, има-
щи пряко отношение към дейностите, заложени в ОП. Тоест реално не са изпъл-
нени изискванията за по-широко включване на НПО, заложени в регламентите и 
рекламирани в НСРР като приложени. Там, където има представителство, то е само 
с правото на съвещателен глас (с две изключения). Не всички КН са разработили 
механизми за избор на представители на НПО въпреки законовите изисквания.

Анализ на прилагането на механизма за избор  
на НПО в комитетите за наблюдение
По-горе вече бе коментирано, че текстът в ПМС № 182 подсказва, че в пе-

риода 2004–2006 г. механизмът за избор на НПО явно не е бил разработен, съ-
ответно не е бил и прилаган при сформирането и работата на РГ на ОП. Изводът 
е, че Дирекция „УСЕС“ през 2004 г. е направила неуспешен опит за създаването 
на такъв механизъм по отношение на работните групи (вменен ѝ с ПМС № 12 от 
19.01.2004 г.) и че този опит е завършил с работен, но не и с финален документ. В 
комитетите за наблюдение отново е необходимо да се захванат с тази задача. 

Ще припомня основните слабости, изведени от анализа на текстовете на 
тези механизми, когато ги има разработени от съответните комитети:

● НПО нямат право на глас – избират се като наблюдатели със съвещателен 
глас; 

● НПО кандидатите трябва да се одобрят от КН;

● вече одобрените кандидати избират помежду си кой да ги представлява 
– в няколко случая чрез гласуване, в другите неясно как – вероятно чрез вътреш-
ни дискусии;

118 Оперативна програма за рибарство и аквакултури – Комитет за наблюдение – http://
oprsr.government.bg/?page_id=4 
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119 Протокол от Второ официално заседание на КН на ОПРР, 15 май 2008 г., 13:30 ч., р. 5.

● изискват се ненужно голямо количество документи;

● изисква се опит на НПО между 3 и 5 години; 

● членството е ограничено за една година (изкл. ОПРЧР);

● механизмите не предвиждат титуляр и заместник;

● изискването да се рапортува до председателя на КН на ОПАК и ОПРЧР е 
дискриминационно, тъй като не се прилага за останалите членове на КН;

● механизмите са дискриминационни спрямо НПО в сравнение с избора на 
другите членове на КН;

● НПО имат ограничена възможност сами да избират свой представител, 
когото администрацията да приеме като легитимен избор.

Сферите, от които трябва да се определят НПО, критериите за подбор и на-
чинът им на включване са труден процес и вероятно има смисъл от механизъм 
за избор. Но разработените механизми са излишно бюрократични. Лишаването 
от право на глас, сведената до 1 година мандатност на представителите, лиша-
ването на НПО от правото сами да изберат кой да ги представлява, изрично-
то им одобряване от КН и др. говорят по-скоро за желание да бъде ограничена 
възможността за реално участие на НПО. Дори и тези НПО, които са допуснати, 
могат да бъдат подлагани на натиск (чрез процедурите) или просто сред одобре-
ните са и удобни НПО. Естествено, всеки КН има своя специфика, като в някои 
дори НПО могат да гласуват и/или дори да ръководят подкомитети, но това са 
единични изключения.

Утежнените процедури в ОПРР например са оправдани със следното изказ-
ване, направено през април 2008 г. на заседание на КН: „Според УО към настоя-
щия момент в България няма структура, която да координира дейността на 
НПО и към която УО на ОПРР да се обърне за провеждане на процедурата за под-
бор на представители на НПО в КН.“119 Това е невярно, поне що се отнася до еко-
логичните организации, които разполагат с такава процедура още от 2002 г. Тя се 
използва от редица институции и нерядко е давана за пример. При създаването 
на някои работни групи и комитети за наблюдение съответните министерства са 
я приложили.

УО следва да определи единствено броя на позициите в КН, които могат да 
бъдат заети от НПО представители. Дори областите, от които се избират НПО, 
са недостатъчни и дискриминационни. В нито един механизъм не са включени 
области като равенство между жени и мъже, човешки права (изкл. ОПРЧР), мар-
гинализирани и/или уязвими групи. Редно е НПО, работещи в тези области, също 
да членуват в КН. Необходимо е преразглеждане на сегашните „легитимни“ об-
ласти. 

В допълнение в НСРР по отношение на равните възможности и на недискри-
минацията е записано, че те ще бъдат гарантирани на всички етапи на програ-
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мирането и изпълнението на Националната стратегическа референтна рамка. 
„По време на планирането, изпълнението, мониторинга и оценката на всички 
предвидени дейности трябва се търси съветът на различните организации за 
равни възможности, включително неправителствения сектор и Комисията за 
защита от дискриминация.“120 Имайки предвид настоящите състави на комите-
тите за наблюдение, в които няма нито една НПО, работеща в сферата на равните 
възможности, текстът в НСРР си остава едно добро намерение и въвежда в за-
блуждение.

Друг неадекватен елемент в механизмите за избор е мандатът на НПО пред-
ставителите. При положение, че КН се събира 2 пъти в годината, НПО предста-
вителят в рамките на едногодишния си мандат едва ли може да добие реален 
поглед както върху функционирането на КН, така и върху развитието на ОП. 
Мандатът трябва да е свързан с периода на съществуване на КН и да предвижда 
смяна при определени обстоятелства. Подобно условие не съществува за нито 
един друг член на КН. 

Интересно задължение се вменява на НПО в някои от КН: „представители-
те и/или техните заместници, получили информация, предоставяна на участ-
ниците в КН, осведомяват писмено, с копие до председателя на КН, съответна-
та група организации, които са подали заявления, относно: 

● взетите решения от КН; 

● изразената от тях позиция по разглежданите въпроси. “121

Такова изискване не съществува към никой друг член на КН, дори към тези 
с право на глас. Поради тази причина то е дискриминационно. Председателят на 
КН има право да изключи НПО представителя, ако е „констатирано неизпълне-
ние“ на горните изисквания. Похвално е, че се търсят начини за обратна връзка 
между НПО и техните представители, но не е работа на администрацията да оп-
ределя с наредби или правила как това да става, при положение че към остана-
лите членове на КН не се прилагат такива изисквания. При НСРР и ОП „Транспорт“ 
НПО са оставени сами да разработят координационен механизъм помежду си.

Друг проблем на механизмите за избор е статутът на НПО като наблюдатели. 
Редно е да се напомни, че под НПО не се разбират представители на работода-
телите и бизнеса, които са с право на глас и не се избират според тези механи-
зми. Представителите на гражданското общество са дискриминирани, тъй като 
нямат право да гласуват в КН (с няколко изключения), въпреки че в процеса на 
разработване на ОП като част от работните групи те са гласували наравно с ос-
таналите. Във всички КН НПО представителите трябва да имат право на глас и да 
са равнопоставени с останалите участници. 

120 Национална стратегическа референтна рамка – официална версия, с. 94.
121 Чл. 7. Процедурни правила за участие на представители на неправителствения сектор 

в рамките на Комитета за наблюдение на Оперативна програма „Развитие на човешките ре-
сурси“ 2007–2013 г. – www.eufunds.bg/document/180
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В заключение, неправителствените организации от различните сфери биха 
могли да разработят собствени процедури за избор на общ представител, които 
да включват и проверка на изискваните от закона документи с цел избягване на 
нередовни организации. Излъченият представител трябва да бъде приет, а не 
одобряван от съответния комитет за наблюдение. Администрацията не следва 
да определя кой да представлява НПО от дадена област. Това е право на свобо-
ден избор.

В таблицата по-долу са представени данни относно броя на НПО, сферите, от 
които са избрани, начина на включването и статута им. 

Комитет за 
наблюдение 
към оперативна 
програма

Начин на 
включване на  
екологичните НПО 
(е-НПО)

Брой и сфера на 
работа на НПО от 
категория „с“ на 
Регламент  
№ 1083/2006

Статут в комитета/
тип право на глас

НПР/НСРР Няма информация - -

ОП „Околна среда“122

Приложени са  
2 различни  
процедури за избор 
на е-НПО представи-
тели (е-Представи-
телство).

3 НПО – околна сре-
да; 6 – бизнес асоци-
ации и др.

наблюдатели/ 
съвещателен глас
бизнес: членове/
гласува

ОП „Развитие  
на човешките 
ресурси“123

Няма е-НПО пред-
ставителство; съ-
ществува вътрешен 
за КН механизъм 
за включване на 
наблюдатели от 
неправителствените 
организации. 

6 НПО, работещи в 
сфери като: граж-
дански права, обра-
зование, интеграция 
на ромите, общест-
вено здраве, наука и 
изследвания, соци-
ални услуги

наблюдатели/съве-
щателен глас

ОП „Регионално 
развитие“124

Няма е-НПО пред-
ставителство; съ-
ществува вътрешен 
за КН механизъм 
за включване на 
наблюдатели от 
неправителствените 
организации. 

1 НПО – местно 
самоуправление; 7 
бизнес асоциации 
(БАРДА, БТПП и 
др.)125

наблюдатели/съве-
щателен глас  
(НПО в област местно 
управление е член 
с право на глас и е 
включена в КН преди 
одобряването на ме-
ханизма за избор)

Таблица 2. НПО представителство в комитетите  
за наблюдение за периода 2007–2013 г.

122 Заповед РД-553 02.06.2010 г. на министъра на околната среда.
123 Състав на Комитета за наблюдение на Оперативна програма „Развитие на човешките 

ресурси“ 2007–2013 г. http://ophrd.government.bg/view_file.php/7906
124 Комитет за наблюдение на Оперативна програма „Регионално развитие“ 2007–2013. 

Списък за контакти. http://www.bgregio.eu/FCKeditor/UserFiles/File/KN_CONTACT_LIST.doc
125 Оперативна програма „Регионално развитие“ 2007–2013 – официална версия, с. 200–201.

ПРИЛОЖЕНИЕ 2: АНАЛИЗ НА СПАЗВАНЕТО НА НОРМАТИВНИТЕ ИЗИСКВАНИЯ В БЪЛГАРИЯ... 



102

ОП „Транспорт“126

Съществува вътре-
шен за КН меха-
низъм за избор на 
НПО; приложена е 
процедура за избор 
на е-НПО (е-Пред-
ставителство).

1 НПО – околна сре-
да; 1 НПО – социал-
на сфера;  
1 НПО – транспорт;  
1 НПО – образова-
ние и култура;  
9 бизнес асоциации 
(КРИБ, БТПП и др.); 
БАРДА е в квотата 
за НПО

наблюдатели/съве-
щателен глас
бизнес: членове/
гласува

ОП „Конкуренто-
способност“127

Няма е-НПО пред-
ставителство; съ-
ществува вътрешен 
за КН механизъм 
за включване на 
наблюдатели от 
неправителствените 
организации.

1 НПО – Съюз на 
слепите и Съюз на 
инвалидите;  
6 бизнес асоциации 

членове/гласува – 
разполагат с едно 
място

ОП 
„Административен 
капацитет“

Няма публикуван 
състав на комитета. - -

Национален стра-
тегически план за 
развитие на селски-
те райони; Програма 
за развитие на сел-
ските райони128

Приложена е проце-
дурата на избор на 
НПО представители 
– сфера околна сре-
да (е-Представител-
ство).

1 НПО – околна сре-
да; 1 НПО – местно 
самоуправление; 
1 НПО – съюз на 
учените; 7 бизнес 
асоциации; институ-
ти – земеделие;  
3 университета

членове/гласува

Национален страте-
гически план за ри-
барство и аквакул-
тури; Оперативна 
програма за раз-
витие на сектор 
„Рибарство“

Приложена е проце-
дурата на избор на 
е-НПО представите-
ли (е-Представител-
ство).

3 НПО – околна 
среда;  
3 бизнес асоциации; 
3 института – рибар-
ство, аквакултури, 
океанология129

-

126 Състав на Комитета за наблюдение на Оперативна програма „Транспорт“ към 
01.06.2010  г. – http://www.optransport.bg/upload/docs/Sastav_na_KN_na_OPT.pdf 

127 Комитет за наблюдение на ОП „Развитие на конкурентоспособността на българската 
икономика“ (актуализация към 02.06.2010 г.) – http://www.opcompetitiveness.bg/bg/uploadfiles/
documents/articles/5/81mc_members_02062010.pdf

128 Комитет за наблюдение на ПРСР – http://prsr.government.bg/Admin/upload/Media_
file_1266400843.pdf 

129 Оперативна програма за развитие на сектор „Рибарство“ – официална версия, с. 134–135.
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Изводи относно прилагането на нормативните изисквания 
при сформирането и работата на комитетите за наблюдение 
Изводите от направения преглед са следните:

● Гражданските НПО почти не са представени в комитетите за наблюдение, 
а в някои въобще липсва представителност в комитетите на граждански органи-
зации от редица сфери.

● Тези НПО, които участват, почти винаги са само с право на съвещателен 
глас.

● Механизмите за избор на НПО са излишно бюрократизирани в случаите, 
когато такива механизми са разработени и публично достъпни за анализ.

● Напълно е нарушен духът на Регламент № 1083/2006 – „...държавата член-
ка създава широко и ефективно сдружение на всички подходящи органи в съот-
ветствие с националните правила и практики, като държи сметка за необхо-
димостта да повиши равенството между мъжете и жените, както и трайното 
развитие чрез интегриране на изискванията по отношение на защита и подо-
бряване на околната среда“.

● Създадените механизми за избор на НПО представители са дискрими-
национни, недемократични и ограничават пълноправното участие на НПО във 
всички етапи на програмирането.

Изводи и препоръки относно прилагането  
на европейските изисквания

Изводи и препоръки относно Регламент № 1083/2006
Формулирането на чл. 11 по начин, даващ право на страните членки да ор-

ганизират по целесъобразност – where appropriate – прилагането на принципа на 
партньорство, води след себе си множество различни процедури, които не ряд-
ко са дискриминационни спрямо НПО. Необходимо е еднозначното дефиниране 
на прилагането на принципа като задължително и равнопоставено, тъй като за 
периода 2007–2013 г. администрацията е оставена свободно да интерпретира 
понятието „целесъобразност“. Най-уместно би било ясните дефиниции да зале-
гнат в регламента за периода 2014–2020 г. Сегашната формулировка на катего-
риите партньори е удачна и не е нужно да се променя. Възможно е да се добави 
пояснителен текст с цел разширяване на сферите, от които трябва да се излъчват 
представители на НПО.

Изводи и препоръки относно директивата  
за стратегическа екологична оценка – Директива 2001/42/ЕО
Въпреки че реално са спазени формалните изисквания за провеждане на 

обществени консултации на екологичните оценки на ОП, резултатите от тях са 
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доста нееднозначни. При ОП „Транспорт“ и ОП „Околна среда“ са включени спи-
съци с големи инфраструктурни проекти, които неминуемо ще имат голямо вли-
яние върху околната среда. Тези проекти не са оценени с екологичните оценки 
въпреки настояванията на НПО това да бъде направено.

Във връзка с програмирането и прилагането на тази директива е препоръ-
чително:

● навременно стартиране на процедурите по ЕО паралелно с изготвянето 
на ОП и НСРР, за да може екологичният доклад, изразените становища и ре-
зултатите от трансгранични консултации да се вземат предвид по време на из-
готвянето на плана или програмата и преди тяхното приемане или внасяне 
в законодателна процедура;

● прилагането на ясен механизъм за идентифициране и привличане на за-
интересованите страни на най-ранен етап от изготвянето на ЕО – определянето 
на обхвата на ЕО; 

● лесен достъп до програмните документи и адекватно рекламиране на 
процедурата по ЕО с цел достигането на широк кръг заинтересовани лица;

● прилагането на ясен механизъм, който да отговори на въпроса: „как еко-
логичните съображения са били интегрирани в плана или програмата и как 
екологичният доклад, изготвен в съответствие с член 5, становищата, 
изразени в съответствие с член 6, и резултатите от проведените кон-
султации по силата на член 7 са били отчетени в съответствие с член 8, 
както и причините за избора на плана или програмата, така както са приети в 
светлината на други разумни разгледани алтернативи...“.

Изводи и препоръки относно прилагането  
на българската нормативна уредба

Изводи относно състава на работните групи и механизмите  
за избор на НПО към тях
Работните групи към ОП и НСРР са създадени съгласно нормативите изисква-

ния и е направен опит за привличане на по-широк кръг заинтересовани страни и 
по-специално НПО, граждански организации и т.н. Основен проблем при опреде-
ляне на съставите е липсата на методология и критерии за избор на НПО. Това до-
вежда до доста различно представителство на НПО в групите. Редица важни об-
ласти, като човешки права и демокрация, равенство между жени и мъже, уязвими 
групи и др., не са представени чрез НПО в работните групи. Някои министерства 
имат опит в работа с НПО и са се справили по-добре при идентифицирането и 
включването на такива организации. Положителен елемент е, че в работните гру-
пи всички членовете имат право на глас при вземането на решения.

По време на процеса на планиране механизми за избор на НПО в РГ не 
са били разработени от УО на РГ. Методологията и критериите за избор, кои-
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то е трябвало да са в тяхната основа, не са били навреме изготвени и предос-
тавени въпреки нормативно записаните задължения на Дирекция „УСЕС“ към 
Министерството на финансите.

Препоръки относно работните групи за периода 2014–2020 г.:

● разширяване обхвата на НПО, които могат да участват в работните групи;

● запазване равнопоставеността на всички членове;

● прилагането на ясен и единен механизъм за идентифициране и привлича-
не на заинтересованите страни, НПО в частност.

Изводи относно състава на комитетите за наблюдение към ОП  
и НСРР и механизмите за избор на НПО към тях 
Съставите на комитетите за наблюдение са сформирани въз основа на ПМС 

№ 182 (вече отменено), като неправителствените организации са представени 
доста нееднородно и недостатъчно. В повечето комитети НПО са една или две, 
а понякога дори изобщо не са включени. Статутът им е на наблюдатели с право 
единствено на съвещателен глас. Тази е и основната разлика спрямо работните 
групи. В някои комитети НПО са включени едва след одобряването и прилагане-
то на механизми за избор, като в някои случаи това е станало една-две години 
след учредяването на съответния комитет. 

В допълнение трябва да се каже, че приетите механизмите за избор са дис-
криминационни, бюрократизирани и реално ограничават възможностите на 
НПО да участват ефективно в етапите на подготовка, наблюдение, изпълнение 
и оценка на ОП.

Необходимо е:

● разработването на единен механизъм за избор на НПО в КН;

● разширяване обхвата на НПО, които могат да участват;

● прилагането на ясен и единен механизъм за идентифициране и привлича-
не на заинтересованите страни, НПО в частност;

● механизмът трябва да дава възможност НПО сами да избират кой да ги 
представлява и администрацията да няма възможност за влияние върху избора;

● НПО да бъдат равнопоставени на останалите участници в комитета и да 
могат да гласуват при вземането на решения;

● избягване на бюрократични изисквания и нелепи правила за рапортуване 
до председателя на КН.

Заключение
Предвид направения преглед на нормативните изисквания и прилагането 

им през първия за България програмен период 2007–2013 г. може да се твърди, 
че включването на партньорите в разработването, изпълнението, наблюдени-
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ето и оценката на оперативните програми и НПР е доста разнороден процес. 
Публичността относно тези процеси също е под въпрос, тъй като липсват базис-
ни елементи, каквито са списъците със състава на комитетите за наблюдение. 
Това до голяма степен е свързано с дългогодишната традиция на затвореност на 
администрацията в България, с липсата на капацитет за прилагане на принципа 
на партньорство било поради незнание, било поради нежелание. 

Създадените до 2007 г. нормативни изисквания към програмирането са да-
вали добра възможност за включване на партньори в процеса на разработване 
на стратегическите документи, като на моменти може да се каже, че са били по-
амбициозни от европейските изисквания (Регламент № 1260/1990), но впослед-
ствие са се изравнили (Регламент № 1083/2006). Изпълнението им, естествено, е 
станало най-вече според вътрешната преценка на съответната администрация. 
Докато социално-икономическите партньори са лесно разпознаваеми и трудно 
могат да бъдат заобиколени, тяхното включване е било лесно, то привличането 
на НПО – екологични, равни права, социални услуги и т.н., е ставало в крачка без 
ясна визия. Участието на една-две НПО в дадена работна група по никакъв начин 
не може да постигне изискванията за широка представителност на различни ин-
тереси, а липсата в някои РГ може да значи, че НПО са откровено неглижирани и 
смятани по-скоро за ненужни. 

Опитът на екологичните НПО доказва, че администрацията често се ограж-
да с удобни организации, имитирайки представителност и осигурявайки си без-
критични партньори за „пред чужденците“. През 2005 г. 2-мата представители на 
екологични организации в Комитета за наблюдение на предприсъединителната 
програма ИСПА са „сменени“ (по инициатива на Министерство на финансите) и 
на тяхно място са поканени представители на Българска търговско-промишлена 
палата, Камарата на строителите в България и фондация „Зелен Бургас“ (един-
ствената екологична организация) – организациите са посочени от МОСВ. 

Активните НПО от гражданския сектор често са доста критични по отноше-
ние на прилагани от правителството или местните власти политики, методи и 
практики в различни области. Имайки предвид и липсата на достатъчно адми-
нистративен капацитет, която се споменава в доклади на ЕК или на други инсти-
туции, включително и неправителствени, възможностите за дебат по важни за 
обществото теми и резултатите са от изключително значение. Те биха могли да 
се ползват не само за промяна на документите, но и за повишаването на адми-
нистративния капацитет чрез обмен на идеи и практики и чрез натрупване на 
умения за водене на диалог.

Осъществяването на реално партньорство е задължителен и за съжаление 
на някои изключително затворени институции – неизбежен елемент от пътя за до-
бро използване или „усвояване“ на европейските фондове. Предизвикателствата 
пред България са далеч по-големи от ниския процент на разплатени средства. 
Основното предизвикателство е осъществяването на добри проекти, които да 
допринасят за развитието на страната на базата на добри стратегии. Самите 
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стратегии не могат да продължават да бъдат вътрешноведомствени разработки, 
написани в бъдещо неопределено време без ясни цели, мерки и индикатори за 
постигнат ефект, различен от растежа на БВП. 

Партньорството изисква целенасочена работа на администрацията не само 
в областта на ограничаване правото на гласуване в комитетите за наблюдение, 
но и в четенето и разбирането на европейските регламенти, в осъзнаването на 
реалните ползи от вслушването в критиките и коментарите на организациите на 
гражданското общество. 

Наред с осигуряването на физическо представителство (включващо и ре-
сурсната му обезпеченост), още по-сериозна работа ще е необходима и за из-
граждането на действително ефективно взаимодействие между УО на ОП и пред-
ставителите на НПО. В частност тук влизат изграждането от страна на админи-
страцията на етично отношение и доверие към гражданското общество, преглед 
и преценка на силните страни на неговите организации и кооперативно сътруд-
ничество по отношение на тяхното използване при прегледа и евентуално при 
корекцията на дадена ОП. В по-широк план същото може да се каже и за остана-
лите „външни“ членове на даден КН, които не принадлежат към съответните УО 
и МЗ. В крайна сметка прилагането на принципа на партньорство не трябва да 
се свежда до просто формално легитимиране на процесите от страна на граж-
данското общество, без реалното му участие във формулирането и вземането на 
съответните решения.

ПМС, свързани с планирането

ПМС № 145  
от 27 юли 2000 г.

Във връзка с националния план за икономическо 
развитие се създават комисии за икономическо и 
социално сближаване на ниво район за планиране, на 
чиито заседания могат да се канят НПО и граждански 
сдружения.

ПМС № 33  
от 11 февруари 2002 г.

Създава се Съвет по европейска интеграция и 
Координационен съвет за подготовка на Република 
България за присъединяване към Европейския 
съюз; НПО могат да се канят на заседанията на 
координационния съвет.

ПМС № 174  
от 2 август 2002 г.

Въвеждат се изискванията на Регламент № 1260/1999 
относно Дирекция НПР в АИАП, която прилага 
„Принципа на партньорство“ с представители 
на бизнеса, професионалните съюзи, местната 
власт и неправителствените организации 
като необходимо условие за разработване на 
адекватен Национален план за развитие.

Таблица 3. ПМС, имащи отношение към прилагането на принципа  
на партньорство за периода 2000–2007 г. включително
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ПМС № 171  
от 2 август 2002 г. Въвежда се задължително съгласуване на ОП с НПО.

ПМС № 173  
от 2 август 2002 г.

Създава се Дирекция „УСЕС“ в Министерство на 
финансите.

ПМС № 12  
от 19 януари 2004 г.

Описва се как ще изглежда процесът на разработване 
на НПР и оперативните програми, как се формират 
работните групи, разработващи тези документи, 
кой и как създава механизъм за участие на 
партньорите в процеса на подготовка на програмните 
документи. Премахва се участието на НПО дори като 
наблюдатели в заседанията на Координационния 
съвет. НПО задължително участват в работните групи 
към ОП. Всяка работна група изработва вътрешни 
правила. Списъците със състава на РГ се одобряват от 
Координационния съвет.

ПМС № 317  
от 24 ноември 2004 г.

В правилник на МРРБ се описват няколко начина 
за прилагане на принципа в зависимост от 
разработваните документи. За НОППР се прилагат 
изискванията на ПМС № 12.

ПМС, свързани с комитетите за наблюдение

ПМС № 36  
от 21 февруари 2006 г.

Състав на КН на ОПРР; дефиниция на принципа на 
партньорството, съответстващ на Регламент  
№ 1083/2006; прилагането му между УО, МЗ и РСР.

ПМС № 182 от 21 юли 2006 г. 

Създаване на комитети за наблюдение на 
Националната стратегическа референтна рамка и 
оперативните програми. НПО са наблюдатели с право 
на съвещателен глас.

ПМС № 6 от 19 януари 2007 г. Насърчаване участието на гражданското общество в 
процеса по усвояване на средствата по СКФ на ЕС.
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ПРИЛОЖЕНИЕ 3: АНАЛИЗ НА НАЦИОНАЛНИЯ ПРОЦЕС НА РЕГИОНАЛНО ПЛАНИРАНЕ

ПРИЛОЖЕНИЕ 3: Анализ на националния процес 
на регионално планиране

Анализ на стратегическите документи  
за регионално развитие

Автори на обобщения доклад:  
Петко Ковачев, експерт регионално планиране ЮИРП 

Десислава Христова, координатор на проекта

Автори на анализите  
на отделните райони за планиране: 

Антоанета Цонева – ЮЗРП 
Васил Радойновски – СЗРП 

Донка Михайлова – СИРП 
Елена Колева – ЮЦРП 

Ива Таралежкова – СЦРП 
Петко Ковачев – ЮИРП 

Татяна Бекчиева – ЮЦРП

І. Увод
ІІ. Методология
ІІІ. Резултати 

1. Хронология и подход към разработване на стратегиче-
ските документи
2. Организационна рамка на процеса 
3. Съдържателно съотнасяне на приоритетите в стратеги-
ческите документи за развитие 
4. Гражданско участие в процеса на регионално планиране 

ІV. Заключение и препоръки

І. Увод
Целта на анализа на стратегическите документи за регионално развитие 

е да установи как е протекъл процесът на планиране за периода 2007–2013 г., 
какви са били предизвикателствата и работещите практики, какъв опит може да 
бъде пренесен в предстоящия процес на планиране, за да подпомогне всички 
заинтересовани страни.  Настоящият текст е формиран на базата на шест отдел-
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ни анализа на документи за местно и регионално развитие – общински планове, 
областни стратегии и регионални планове от шестте района за планиране по 
унифицирани списъци за проверка и обща методология, което позволи форму-
лирането на общовалидни изводи за състоянието на планирането в България. 

Конкретните задачи на анализа са да представи степента на съответствие 
между стратегическите документи на трите нива на планиране и връзката между 
регионалното планиране и програмирането на национално ниво, да анализира 
доколко процесът е бил отворен за гражданско участие и какъв тип е било това 
участие, както и да формулира препоръки за подобряване на качеството и ефек-
тивността на процеса в предстоящия планов период.

ІІ. Методология
Анализът на процеса на планиране на регионалното развитие е компонент 

от осъществяването на проект за изследване на програмирането и планиране-
то на настоящия планов период. На основата на преглед и оценка на стратеги-
ческите документи на ниво район за планиране (Регионален план за развитие 
– РПР), области (Областна стратегия за развитие – ОСР) и общини (Общински 
план за развитие – ОПР) се идентифицират основните характеристики на про-
цеса: концепция, начин на случване, участници, предизвикателства, практики и 
резултати. За целите на анализа са проучени всичките 6 РПР, 23 от 28-те ОСР и 
над 150 от 263-те ОПР (като съществуването на 2 ОПР не бе установено).
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АНАЛИЗ  
НА РЕГИОНАЛНОТО  

ПЛАНИРАНЕ В БЪЛГАРИЯ –  
шестте района  
за планиране

ПРЕПОРЪКИ

Общински планове за развитие

Областни стратегии

Регионални планове за развитие

Партньорство 
Гражданско 

участие
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ПРИЛОЖЕНИЕ 3: АНАЛИЗ НА НАЦИОНАЛНИЯ ПРОЦЕС НА РЕГИОНАЛНО ПЛАНИРАНЕ

Анализът на регионалното планиране е базиран на получените изводи от списък 
за проверка за всеки от шестте района за планиране, чиято цел е да се установи:

● как е протекъл процесът на регионално планиране: хронологична рамка и 
цялостен подход към разработване на процеса, време на създаване и автори;

● как е бил организиран процесът: организационна рамка и начин на разра-
ботване на отделните стратегически документи, координация и управление;

● синхронизиране на процеса на разработване на отделните стратегически 
документи – времево и съдържателно съответствие на документите по отделни-
те нива и възможностите за комуникация между тях;

● възможностите за гражданско участие като пресечна тема на целия про-
цес: доколко реално е имало възможности за гражданско участие в определяне 
на приоритетите за съответната община, област и район и при разработването 
на документите.

При анализа на отделните документи са използвани общи качествени и ко-
личествени индикатори. 

Проучването е осъществено на три етапа:

● Събиране и анализиране на първичната информация – по райони за пла-
ниране.

● Създаване на обобщен анализ на основата на изводите за шестте района 
за планиране.  

● Допълване и адаптиране на общия анализ със/към резултатите от остана-
лите проектни дейности и инкорпорирането му в крайния доклад на проекта.

Настоящият текст представлява резултатът от втория етап – обобщен ана-
лиз на 6-те района за планиране. Отговорите на поставените изследователски 
въпроси са търсени в четири основни насоки, които да представят спецификите 
на процеса на регионално планиране и основните изводи за състоянието на ре-
гионалното планиране в периода 2007–2013 г.:

● хронология;

● организационна рамка;

● съдържателно съответствие;

● участие и публичност.

III. Резултати

1. Хронология и подход на разработване  
на стратегическите документи

При разработването на стратегическите документи на отделните нива на 
регионално развитие липсва хронологично съобразяване между общинските 
планове, областните стратегии и регионалните планове, за да бъде възможно 
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спазването на подхода „отдолу нагоре“ и „отгоре надолу“. Ако се проследи хро-
нологично, първо са изготвени областните стратегии, след това – общинските 
планове, и най-накрая – регионалните планове за развитие. Не става ясно каква 
логика на разработване следват те и как се гарантира съвместяването на отдел-
ните документи. Периодът на разработване се отнася към 2004–2006 г., като пре-
обладаващата част от документите са изготвени през 2005 г. Констатирани са и 
забавяния в изготвянето на някои от документите – в края на 2006 г. 

Времевото синхронизиране на разработването на стратегическите доку-
менти, съчетано с ясна обвързаност между отделните нива на развитие, е пред-
поставка за по-добро управление и предвидимост в логиката на случване, как-
то и за ясно разпределение на задачите и отговорностите при организиране на 
процеса на планиране.  

Проучването на документите на различните нива на регионално планиране 
показва, че те са се разминали по време на изготвяне – например областните 
стратегии няма как да са отчели предложенията и препоръките на общинските 
планове, доколкото вторите са били изготвени и приети след изготвянето и при-
емането на първите. Този извод има отношение и към качеството на тези страте-
гически документи и проследяването на взаимовръзката между тях. 

Хронологията на процеса показва също, че регионалното планиране про-
тича паралелно с процеса на програмиране на национално ниво, което прави 
малко вероятно стратегическите документи за регионално развитие да могат 
да захранят разработването на Националната стратегическа референтна рам-
ка и отделни оперативни програми с регионално измерение и обхват. Липсват 
доказателства за реални препратки и взаимосвързаност между двата процеса. 
Хронологичното разминаване на разработването на документите е показател-
но за липсата на кохерентен подход и цялостна рамка, която да задава хода на 
процеса. Причината за тези несъответствия до известна степен се дължи на нор-
мативната уредба и липсата на разписани конкретни указания за начина на из-
готвяне на стратегически документи за регионално планиране. 

Хронологично несъответствие има и в един допълващ пласт на проце-
са на регионално развитие. Стратегическото развитие в средносрочен план 
(3–7 години), какъвто е времевият хоризонт на планирането за Кохезионния и 
Структурните фондове, предполага обвързване на заложените цели, приоритети 
и програмни дейности с наличен финансов ресурс, който да обезпечи изпълне-
нието на заложеното в документите за такъв период от време. Изпълнението на 
финансовите планове в стратегическите документи обаче се оказва невъзможно 
поради едногодишния начин на определяне на бюджетите за различните адми-
нистративни единици. Общините са зависими от централната власт при опре-
деляне и разпределяне на техните бюджети на годишна база. Това допълнител-
но затруднява процеса на стратегическо планиране, тъй като общините нямат 
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правомощия да превърнат заложеното в стратегическите документи в реална 
цел и програма за развитие поради липсата на обвързване на плановете с ре-
ален ресурс за изпълнението. Разчита се на трансфери и преразпределение от 
държавния бюджет след одобрение от страна на Министерство на финансите. 
Липсата на децентрализация на управлението, съчетано със сегашния подход на 
бюджетиране, не стимулира ефективно регионално планиране и възпрепятства 
превръщането на стратегическите цели в реални дейности по регионалното раз-
витие. Това изкривява ролята на тези документи, които служат по-скоро при кан-
дидатстване за финансиране от фондовете, отколкото като план за развитие.  

Подобен риск се очертава и при разминаването между хоризонта на ре-
гионалното планиране и политическия цикъл на местните и парламентарни-
те избори за определяне на кметове и назначаване на областни управители. 
Политизирането на планирането може да измести фокуса към проекти и програ-
ми, които не са основани на реалните потребности. Разминаването между поли-
тическия, бюджетния и стратегическия цикъл прави невъзможно формирането 
на местни и национални политики. Тяхното стиковане обаче е задължително, ако 
искаме да постигнем висока ефективност както на процеса на планиране, така и 
на изпълнението на целите и задачите, около които е постигнато съгласие при 
това планиране. 

Основен въпрос за организацията на предстоящия етап на планиране е 
дефинирането на начина, по който отделните процеси на национално ниво, от 
една страна, и на общинско, областно и регионално, от друга, да се стиковат и 
съвместят, за да се разработи цялостен цикъл на планиране и програмиране. За 
целта е необходимо не само да се намери най-добрата логика на планиране по 
принцип, но и тя да може да бъде практически приложена в сроковете, които са 
предвидени. Обвързването на различните процеси (стратегически, бюджетен и 
политически) и на отделните нива на планиране във времето, между отделните 
участници и документи, както и установяването на зависимости са необходи-
ми стъпки за по-добрата организация на процеса на планиране. Правилният 
подход и съвместяване ще допринесат за изготвяне на работещи документи, 
които да не са зависими от политическия цикъл и да са обвързани с бюджетно 
програмиране. Реалното обвързване на цели, програми и изпълнение следва 
да гарантира, че тези документи ще служат за развитие, а не само за усвояване 
на средствата от ЕС. 

Необходимо е да се промени и прецизира нормативната база за регионал-
ното развитие, така че да бъдат ясно определени  нивата на компетентност и 
задълженията, свързани с организирането на планирането на всяко териториал-
но административно ниво. Подобно регламентиране ще опрости и автоматизира 
някои от процедурите и ще гарантира отчитането на различните позиции и мне-
ния в съответните документи.

ПРИЛОЖЕНИЕ 3: АНАЛИЗ НА НАЦИОНАЛНИЯ ПРОЦЕС НА РЕГИОНАЛНО ПЛАНИРАНЕ
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2. Организационна рамка на процеса 

Организационната рамка на процеса на регионално планиране е структури-
рана в следните насоки:

● Кой отговаря за случването  на процеса?

● Кой координира процеса?

● Кои са авторите на стратегическите документи и каква отговорност носят 
за своя продукт?

● Кой отговаря за прозрачността на планирането и на изпълнението на съ-
ответния документ?

● Кой отговаря за мониторинга на изпълнението и за актуализацията на до-
кумента?

Анализът на стратегическите документи за регионално планиране се базира 
по-скоро на констатации за случилото се, отколкото на идентифицирана реална 
подготовка, организация и процес. Общ извод е, че в процеса на регионално 
планиране липсват ясно разписани етапи на протичане и организационна рамка, 
което не позволява да се проследи как точно е протекъл процесът и какво след-
ва след изготвянето на съответния документ. Това препятства и възможността 
да се идентифицира каква система и цялостен подход за регионално развитие 
генерират съвкупността от документи за регионално планиране. В настоящия 
момент става дума по-скоро за механичен сбор от различни документи без ко-
ординация и последователност.  

Формалното разпределение на задачи в организацията на процеса следва 
сходен модел:  отговорното лице за изготвянето на стратегическия документ е 
кметът или областният управител, като за оперативното ръководство на проце-
са са назначавани координатори от общинската администрация или са наемани 
външни консултанти. На основата на текстове от самите документи за регионал-
но развитие може да се смята, че координацията на процесите (вкл. публичност, 
гражданско участие, ефективност на резултата и т.н.) е протичала по различен 
начин в зависимост от инициативността на участниците и заинтересованите 
страни в различните населени места. Не може да се направи цялостна оценка за 
ефективността на процесите, но са налице примери (напр. общините Брезово, 
Хасково, Стара Загора) за интересни практики, от които може да се извлече по-
ложителен опит.

Интересен въпрос в организацията на разработването на плановете е въ-
просът с авторството и с начина на изготвяне. По отношение на авторството 
на около 1/3 от ОПР е посочено най-общо и абстрактно, че разработването на 
документите е дело на авторски колектив, „екип специалисти“ или консултанти. 
Споменава се и участието на партньори, участници в работни групи (като ин-
ституции) и т.н., но конкретните автори остават неназовани. Същевременно се 
наблюдават случаи на copy-paste на отделни документи, като дори са оставени  
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названия от предишните разработки. Авторството е показател за това, че при ре-
гионалното планиране за този програмен период липсва цялостно осъзнаване 
за важността на тези документи. Този процес е подценен и приет по-скоро като 
формалност, отколкото като инструмент за развитие. Документите са разработ-
вани като задължение, без да се отчете тяхната роля в планирането. 

Общ извод от анализа е, че организацията на процеса е по-скоро хаотична, 
без ясно проследими етапи, което дава своето отражение и при изпълнението 
на заложените стратегически цели в документите. Оказва се, че липсват графици 
относно начина на изпълнение и реално измерими индикатори. Сроковете на 
изпълнение на проектите не дават достатъчно информация, за да се проследи 
изпълнението. Поради дефицитите в организацията на процеса и изготвянето 
на стратегическите документи тези проблеми се мултиплицират и при монито-
ринга и актуализацията. Липсва информация и създадени необходими условия 
за начина на мониторинг и актуализиране на дадена стратегия. Това позволява 
произволна намеса и актуализация спрямо субективни фактори, а не с оглед на 
променени условия. Невъзможно е да се проследи логиката на това, как и кога 
се променят тези стратегически документи и кое го налага. 

Мониторингът на стратегическите документи е възложен на съответния ад-
министративен орган (кмет, областен управител, министър на финансите). В ня-
кои случаи (на областно ниво) има назначена група за мониторинг, която трябва 
да изготвя ежегодни доклади, които да бъдат представени пред съответния ре-
гионален съвет за развитие. Остава неясно обаче дали изводите от мониторинга 
се вземат предвид, как и дали се отразяват тези доклади в актуализацията на 
стратегическите документи и доколко това не е про форма.

Оказва се, че в резултат от процеса на планиране са разработени много-
бройни по количество стратегически документи, които няма как да гарантират 
изпълнение на заложените цели и приоритети за развитие. Анализът на орга-
низационната рамка показва, че липсва осъзната отговорност за изпълнение, 
мониторинг и актуализация на отделните планове. Това създава усещане за хао-
тичност и липса на механизми, които да гарантират прозрачност на случването 
на процеса. За да може следващият етап на планиране да се случи по-добре, е 
необходимо:

● Да бъде определена ясна организационна и времева рамка за протичане-
то на процеса.

● Процесът на планиране да бъде документиран с приложени доказателства 
за неговото протичане (напр. протоколи, становища и т.н.).

● Да се регламентира начин за мониторинг на изпълнението.

● Да се въведе аргументация и съответна процедура за актуализация на 
стратегическите документи.

● Да бъде създадена структура, която да следи за изпълнението на плано-
вете. 
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3. Съдържателно съотнасяне на приоритетите  
в стратегическите документи за развитие 

Съдържателното съотнасяне по нивата на регионално планиране е пока-
зател за това доколко отразяването на местните потребности в отделните до-
кументи е взето предвид и как отделните нива на планиране взаимодействат 
помежду си, за да оформят цялостен подход за регионално развитие, и това да 
бъде отчетено при националното програмиране. Регионалното планиране има 
за цел да изведе на национално ниво местните приоритети и специфики, които 
да бъдат отразени в Националната стратегическа референтна рамка и в опера-
тивните програми с регионален обхват. 

В анализираните документи е посочено, че те са разработени съобразно с 
изискванията на нормативните документи и методическите указания на МРРБ. 
Формално погледнато, това би следвало да осигурява обвързаност и съгласува-
ност на различните нива. Това съответствие обаче се оказва декларативно, тъй 
като трудно се откриват вътрешни препратки и взаимовръзка между различните 
нива на планиране. Не е възможно да се говори за системност и връзка между 
документите в отделните райони на планиране. Може да се говори за съдържа-
телно съотнасяне на ниво цитати или индикиране на сходни нужди и приорите-
ти в някои документи. Макар анализираните документи да съдържат текстове, в 
които такава връзка се декларира, това е трудно проследимо като свързаност и 
съотнасяне на съдържателно ниво. При прочита на стратегическите документи 
подобни съдържателни препратки рядко съществуват на тематично ниво (прио-
ритети) и почти никога – на проектно ниво. Липсата на подобна връзка на същ-
ностно ниво възпрепятства кохерентното протичане на процеса.

Тези неустановени или липсващи системни връзки са симптом за слабости 
не само в координацията, но и в качеството и методологията на разработването 
на документите. Причините за отсъствието на подобно съотнасяне могат да се 
търсят в хаотичния начин на разработване на стратегическите документи и в 
липсата на  умения и осъзнатост за нуждата от обвързаност между различните 
нива на планиране. 

Това обуславя необходимостта от допълнителни усилия за изграждане 
на специфични умения за изготвяне на работещи стратегически документи. 
Документите за стратегическо развитие представляват огромен източник на 
статистическа информация, която не е целесъобразно подбрана и фокусирана 
за целите на регионалното развитие. Приложените SWOT анализи в голямата си 
част също показват липса на ясен фокус и хаотичност на поставените цели, при-
оритети и задачи. Недостатъчният капацитет на различните участници в процеса 
предпоставя наличието на съществуващите проблеми и същностни несъответ-
ствия между различните нива. Необходимо е съсредоточаване на процеса на 
планиране в следващия период към краен и изпълним брой цели и приоритети, 
за да се осигури адекватно „срещане“ на местните потребности, приоритети и 
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специфики с общонационалните цели в ключови сектори на развитие. Ясното 
нормативно регламентиране на компетентността на различните участници на 
съответните нива в процеса на планиране може да подпомогне структурирането 
на процеса и да зададе модел на същностно съотнасяне.

4. Гражданско участие в процеса  
на регионално планиране

Обект на анализ при прегледа на документи за стратегическо развитие са и 
осъществените възможности за гражданско участие в регионалното планиране 
като необходима предпоставка за прозрачност и включване на заинтересовани-
те страни в процеса.  Основните въпроси на изследването относно гражданско-
то участие са следните:

● Дали и по какъв начин (процедурно) в процеса на регионално планиране 
се е осъществило гражданското участие?

● Ако е установено такова участие, дали и как то е допринесло за качеството 
на крайния резултат?

● Какъв опит може да се изведе за следващия период на планиране? 

Принципът на партньорство в процеса на регионално планиране се прилага 
под различни форми. Практиките, които са посочени в анализираните докумен-
ти, са разнообразни:

● участие в работни групи;

● консултации;

● анкети;

● срещи;

● обсъждания;

● информиране на гражданите чрез медиите.

Наблюдава се също и многообразие на участниците: бизнес (асоциации и 
отделни фирми), граждански организации от различните сектори, отделни граж-
дани и експерти, медии.

Това, което е трудно да се установи при анализа на документите, е качест-
вото на участието – доколко то е било формално включване за легитимиране на 
процеса (т.е. тип присъствие, декларативно консултиране) или е „принос“ (ре-
ално партньорството с цел изготвяне на по-добри стратегически документи). 
Оказва се, че в немалко случаи участието на партньорите е по-скоро деклара-
тивно и произволно, поставено в зависимост от инициативността и добрата воля 
на местните власти. По този начин гражданското участие е по-скоро нормативно 
задължение, което има потенциал да се състои при наличието на определени 
фактори на местно ниво – добронамереност на местната власт, капацитет на ор-
ганизациите и механизъм за консултации. 
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Поради липсата на документиране на процеса на гражданско участие труд-
но се проследяват начинът на включване, качеството на това участие, както и 
дали и доколко то е принос или присъствие. Необходимо е да се направи допъл-
нителен анализ  на дейността и възможностите на гражданските организации и 
асоциации, които са участвали в процесите (като модератори на процеса, кон-
султанти, експерти, автори). Подобен преглед ще покаже добри практики, които 
да послужат за следващия период на планиране. Анализът на стратегическите 
документи дава основание да се твърди, че участието на по-ниското ниво (общи-
на) е по-автентично и качествено. В някои общини (Ловеч, Хасково, Стара Загора 
и др.) са приложени интересни форми на участие (като анкети и кутия за мнения, 
дискусии по местните медии, включване в работни групи, електронна кутия за 
мнения и предложения, свободни интервюта сред гражданите, открит телефон), 
които заслужават анализ за включване в следващите процеси на планиране.

Проблемното случването на гражданското участие се предпоставя от лип-
сата на устойчиви отношения между гражданското общество и властта на раз-
личните нива на управление. Спецификите и обхватът на процеса на регионално 
развитие са лакмус за умението на различните заинтересовани страни да рабо-
тят в партньорство за разработване на стратегически документи, които да са 
определящи за насоката на развитие на съответното населено място, община и 
област. За целите на по-ефективното и качествено планиране е необходимо да 
се разработи унифициран алгоритъм за гражданско участие, който да се прилага 
на всички нива на планирането. Подобен подход би направил включването на 
гражданските организации независим от волята на властта процес. Включването 
на независими модератори в осъществяването на процеса на планиране би пре-
доставило възможност за ефективен принос към процеса на неинституционал-
ните играчи. 

ІV. Заключение и препоръки
Анализът на стратегическите документи за регионално развитие идентифи-

цира съществени дефицити в процеса на планиране: 

● Хронологично разминаване във времето между отделните процеси на 
планиране и невъзможността регионалното планиране да формулира общи на-
соки, които да се използват при програмирането на национално ниво.

● Липса на системност и обвързаност на отделните елементи и нива на пла-
ниране.

● Проблематичност при същностното съотнасяне на стратегическите доку-
менти и логическата обвързаност на отделните нива.

● Липса на умения и разбиране у различните участници в процеса за слож-
ността и обхватността на процеса на планиране.

● Липса на кохерентен подход и организация на процеса.
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● Гражданското участие в процеса е произволно и в зависимост от волята на 
отделните нива на управление.

● Правене на документи по задължение без насрещен ангажимент за изпъл-
нение и мониторинг на изпълнението, както и без административен и финансов 
ресурс.

● Липса на обвързване на стратегическото планиране с бюджетното про-
грамиране, което препятства ефективността и възможността за реално изпъл-
нение.

Посочените проблеми при регионалното планиране правят процеса не-
ефективен и лишават документите от обвързване с реалните потребности на 
съответната община или област. При изготвянето на стратегическите документи 
не е спазена логиката на разработване на документите „отгоре надолу“ и „отдолу 
нагоре“, за да могат тези процеси да се съвместят хронологично и организаци-
онно и да послужат като основа за регионално развитие. 

Идентифицираните предизвикателства и натрупаният опит следва да послу-
жат за формулиране на препоръки за по-ефективното организиране и структу-
риране на предстоящия процес на планиране. 

За преодоляване на някои от дефицитите в процеса освен засиленото учас-
тие на неинституционални и граждански структури, прозрачност и документи-
ране на процесите, въвеждането на независими модератори при регионално 
планиране би могло да подпомогне качеството и ефективността. Въвеждането 
на фигурата на външния модератор (а по-вероятно на екип от модератори) е 
възможност за повишаване ролята на партньорството и на гражданското учас-
тие в процеса на планиране. Подобно модериране от хора, които не са част от 
администрацията (но спазват правилата и не отменят административните орга-
ни в техните права и задължения), ще гарантира прозрачността и равнопоста-
веността на различните участници. За да е възможно прилагането на подобна 
практика, необходимо е модераторите да работят в екип, както и: 

● да са обучени в прилагането на единен подход и методология за целите 
на планирането;

● да бъдат избирани с публичен конкурс или по установен общоприет ме-
ханизъм;

● да не заместват институционалната отговорност на кмет, областен упра-
вител  в процеса; 

● да са независими, с добро експертно знание, с изчистен профил относно 
конфликт на интереси и зависимост. 

Организирането на процеса трябва да следва основните политически ре-
шения в областта на регионалното развитие, които да зададат цялостната фило-
софия, както и съотнасянето на процесите на планиране на национално ниво с 
тези на общинско/областно и регионално. Това ще направи възможно отделните 
нива да се стиковат и съвместят, за да се разработи цялостен цикъл на планира-
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не и програмиране, и съдържателно съотнасяне на процесите „отгоре надолу“ и 
„отдолу нагоре“. Така ще се гарантира цялостност на процеса и завършване ци-
къла на регионално планиране и програмиране. Процесът „отдолу нагоре“ зада-
ва местните цели и потребности. Подходът „отгоре надолу“ определя целите на 
национално ниво (например на цели сектори или подсектори), както и обвърза-
ността с различни европейски цели и стратегии (например националната пътна 
или екологична инфраструктура следва да се планира на национално ниво при 
зачитане мнението на общините и областите).
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Таблица 1. Констатации, потвърждаващи основните изводи от настоящия 
доклад или регистриращи отклонения от тях за отделните райони на планиране

ПРИЛОЖЕНИЕ 3: АНАЛИЗ НА НАЦИОНАЛНИЯ ПРОЦЕС НА РЕГИОНАЛНО ПЛАНИРАНЕ

ПРИЛОЖЕНИЕ  
към Регионален анализ по райони на планиране

Валидност и отклонения от констатациите в доклада

1. Хронология и подход към разработване на процеса 
Процесът е протичал в известна степен хаотично. Проучването на документите на различните 
нива на регионално планиране показват, че те са се разминали във времето – например областни-
те стратегии няма как да са отчели предложенията и препоръките на общинските планове, докол-
кото вторите са били изготвени и приети след изготвянето и приемането на първите. Този извод 
има отношение и към качеството на тези стратегически текстове и проследяването на взаимо-
връзката между тях. 

Хронологията на процеса също показва, че регионалното планиране протича паралелно с  проце-
са на програмиране на национално ниво, което прави малко вероятно стратегическите документи 
за регионално развитие да могат да захранят разработването на Националната стратегическа ре-
ферентна рамка (НСРР) и отделни оперативни програми с регионално измерение и обхват. Липсват 
доказателства за реални препратки и взаимосвързаност между двата процеса. Хронологичното 
разминаване на разработването на документите е показателно за липсата на кохерентен подход и 
цялостна рамка, която да задава хода на процеса. Причината за тези несъответствия до известна 
степен се дължи на нормативната уредба и на липсата на конкретни указания за начина на изгот-
вяне на стратегически документи за регионално планиране. 

Макар да има значителни референции към процеса на програмиране на европейските фондове, 
в документите за регионално развитие не се откриват доказателства за взаимодействие между 
двата процеса или за паралелно изготвяне. Това е един от основните пропуски, доколкото и двата 
процеса са протичали почти по едно и също време (2003–2006 и 2005–2007 г.). Същевременно се 
наблюдава разминаване и между отделните нива на регионално развитие – областните стратегии 
няма как да са отчели предложенията и препоръките на общинските планове, тъй като вторите са 
били изготвени и приети след изготвянето и приемането на първите.

Валидност за съответния  
район на планиране  
и конкретни примери

1. СЕВЕРОИЗТОЧЕН РАЙОН 
НА ПЛАНИРАНЕ (СИРП) 

Изводите са изцяло ва-
лидни за  Североизточния 
район за планиране: 

● всички общинските пла-
нове  за развитие са приети 
в периода май–ноември 
2005 г. (най-рано е приет 
Общинският план за раз-
витие на община Попово 
– април 2005 г., и на Разград 

Отклонения от  
констатациите за  
съответния раздел  
за района на планиране  
и примери 

1. СИРП

В голямата част от общин-
ските планове за развитие  
и областните стратегии  не е 
посочено времето за подго-
товка и приемане.

Специфика и добри  
практики за дадения  
район на планиране
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– през май 2005 г., а най-
късно – планът на Шумен, 
който е приет през ноември 
2005 г.);

● областните стратегии – 
през май 2005 г.;

● регионалният план за 
развитие – през ноември 
2005 г. 

Приемането на НСРР през 
април 2005 г. изключва 
възможността местните 
проблеми да бъдат отразе-
ни в него.

2. ЮГОЗАПАДЕН РАЙОН НА 
ПЛАНИРАНЕ (ЮЗРП)

Напълно валидни са кон-
статациите за Югозападния 
район за планиране. 
Общинските стратегии 
са приемани в периода 
март–декември 2005 г. 
Изключение прави 
Столична община, която е 
приела стратегията си през  
август 2007 г., много след 
предвидените от закона 
срокове. 

Областните стратегии са 
приемани през 2005 г. 
Регионалният план за раз-
витие е приет през декем-
ври 2005 г. Тази хронология 
на изготвяне на документи-
те обяснява защо трудно се 
проследяват  връзките на 
взаимодействие между раз-
личните нива за стратеги-
ческо планиране  в тяхната 
йерархична подчиненост.

3. СЕВЕРЕН ЦЕНТРАЛЕН 
РАЙОН ЗА ПЛАНИРАНЕ 
(СЦРП)

Повечето общински пла-
нове (77 %) са приети през 
2005 г. Няма данни за пери-
ода на разработване, освен 
в община Пордим, където 
са посочени началото на 

2. ЮЗРП

В някои от общинските 
стратегии за развитие не 
са посочвани годината на 
приемане и периодът на 
разработване, например в 
Златица, Етрополе, Дупница, 
Самоков, Своге, Сандански, 
Разлог, Якоруда. В областни-
те стратегии на Кюстендил и 
Перник не е посочен пери-
одът на изработване.

3. СЦРП 
Въпреки това в някои от 
областите прави впечатле-
ние известна обвързаност 
между общинските и об-
ластните планови докумен-
ти. Стратегиите на област 
Ловеч и на област Велико 
Търново вземат предвид 

ПРЕДИЗВИКАТЕЛСТВАТА ПРЕД НОВОТО ПРОГРАМИРАНЕ НА ФОНДОВЕТЕ НА ЕС В БЪЛГАРИЯ
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процеса и датата на прие-
мането. Никоя община не е 
спазила обаче поставения 
срок според указанията, а 
именно – март 2005 г.

4. СЕВЕРОЗАПАДЕН РАЙОН 
ЗА ПЛАНИРАНЕ (СЗРП)

Изводите са в голяма сте-
пен релевантни и за СЗРП. 
Почти всички документи са 
изготвени през 2005 г. Само 
общинският план на община 
Видин е с дата февруари 
2006 г., а този на община 
Ружинци и на община Враца 
няма дата. Макар и повечето 
документи да съдържат 
на заглавната си страница 
годината на изготвяне, 
липсват конкретни данни за 
точния период на работа. 
Това затруднява преценката 
на времевата съгласуваност 
между стратегическите 
документи за развитие. Най-
често липсва и информация 
за това, кога ОПР е приет 
от Общинския съвет. Само 
в ОПР на община Видин е 
цитирано решението на ОС 
за приемане на документа 
и е посочена съответната 
дата – февруари 2006 г. В 
Стратегията на област Враца 
също е посочена датата на 
приемането ѝ от Областния 
съвет за развитие – 
28.11.2005 г. ОПР на община 
Враца, поместен на офици-
алния сайт на общината, е в 
проект, липсва окончателно 
приетият текст.

общинските приоритети 
(обсъждане на областен 
съвет за развитие), споме-
нава се и съществуването 
на мерки, заложени в пред-
ходни секторни документи 
на местно ниво. Това по-
казва, че все пак е въпрос 
на организация и желание 
да се координират отдел-
ните нива разработвани 
документи, независимо от 
хронологията на тяхното 
разработване.

ПРИЛОЖЕНИЕ 3: АНАЛИЗ НА НАЦИОНАЛНИЯ ПРОЦЕС НА РЕГИОНАЛНО ПЛАНИРАНЕ
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Това предполага, че някои 
от документите са дора-
ботвани и съгласувани в 
движение и съобразно 
сроковете на изготвяне на 
стратегиите на по-горно 
ниво.

5. ЮЖЕН ЦЕНТРАЛЕН РАЙОН 
ЗА ПЛАНИРАНЕ (ЮЦРП)

Областните стратегии за 
развитие в ЮЦРП са приети 
през 2005 г. Общински пла-
нове за развитие на почти 
всички общини са приети 
през периода април–де-
кември 2005 г. с няколко 
изключения  (Хасково, 
Тополовград), които са 
приети в началото на 2006 г.

Регионалният план за 
развитие на ЮЦРП е приет 
през декември 2005 г. 

Тези факти потвърждават 
невъзможността общин-
ските планове за развитие, 
областните стратегии и 
регионалният план за раз-
витие да кореспондират 
помежду си. 

По-скоро целите и при-
оритетите на местните и 
регионалните документи 
за развитие кореспонди-
рат с тези на НСРР, който е 
приет през април 2005 г. и е 
ползван при разработката 
на плановете и стратегиите. 
Целите и приоритетите на 
плановите документи на 
общинско и областно ниво 
съответстват и на част от 
оперативните програми.

На много места се цитира 
логиката на регионалното 
планиране  – община–об-
ласт–регион, но на практи-
ка е трудно да се съгласим, 
че общински приоритети 
някъде са взети под внима-

5. ЮЦРП

В  ОСР на област 
Пазарджик, в доста близ-
ките до нея ОПР на община 
Пазарджик и на община 
Карлово има известни 
индикации за използване 
на текстовете на НСРР и ОП 
като отправна точка. При 
плана на община Карлово 
личи използването на 
няколко национални про-
грами, които са посочени и 
в цитираната литература – 
Национален план за разви-
тие, Национална стратегия 
за регионално развитие, 
Национална здравна стра-
тегия, Проект на ОПРР на 
МРРБ. Това е един от мал-
кото планове, в който има 
отделно перо в бюджета за 
съфинансиране на проекти 
на местни НПО, както и 
отделна графа за средства 
за прилагане на подхода 
„ЛИДЕР“. Община Брезово 
е положителен пример за 
въвличане на гражданите 
в процеса на планиране, 
което е уточнено чрез раз-
говори с участници в работ-
ните групи.  
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ние в областните стратегии. 
Един от многото примери е 
община Лъки, която още в 
своята визия има заложено 
развитието на миннодобив-
ната промишленост. В съот-
ветната областна стратегия 
на Пловдив обаче миннодо-
бивната промишленост не е 
заложена в стратегическата 
част. Много общински пла-
нове се открояват с нещо 
уникално, което е опреде-
лило визията на региона – 
вино и винен туризъм (об-
щина Родопи), най-модерни 
на Балканския полуостров 
технологии за ветеринарни 
продукти (община Пещера), 
територия на етническо 
разнообразие (община 
Куклен), които са трудно 
или почти неоткриваеми в 
съответните областни стра-
тегии като приоритети за 
развитие. 

6. ЮГОИЗТОЧЕН РАЙОН ЗА 
ПЛАНИРАНЕ (ЮИРП)

Почти всички ОПР са при-
ети през 2006 г. – след ОСР 
и РПР. По-вероятно е обаче 
изготвянето им да е вървя-
ло паралелно във времето 
(без непременно да са били 
стиковани навсякъде), а 
приемането им във времето 
да се разминава поради 
различни причини от мес-
тен характер. Някои ОПР 
директно сочат (общините 
Тунджа, Елхово и др.), че са 
използвали при разработ-
ването си съответната ОСР, 
а в някои случаи – и РПР. 
По-нататък в текстовете не 
се откриват доказателства 
за  подобни връзки. По-
скоро се очаква в процеса 
на реализация на ОПР да се 
постигне стиковане, като са 
визирани възможностите за 
финансиране. 

ПРИЛОЖЕНИЕ 3: АНАЛИЗ НА НАЦИОНАЛНИЯ ПРОЦЕС НА РЕГИОНАЛНО ПЛАНИРАНЕ
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2. Организационна рамка на процеса 
Анализът на стратегическите документи за регионално планиране говори по-скоро за констата-
ции на случилото се, отколкото за реална подготовка, организация и процес. Общ извод от ра-
ботата на експертите е, че в процеса на регионално планиране липсват ясно очертани етапи и 
организационна рамка, което не позволява да се проследи как точно е протекъл процесът и какво 
следва след изготвянето на съответния документ. Това препятства и възможността съвкупност-
та на отделните документи за регионално планиране да генерира система и цялостен подход за 
регионално развитие. В настоящия момент става дума по-скоро за механичен сбор от различни 
документи без координация и последователност.  

Формалното разпределение на задачи в организацията на процеса следва подобен модел:  от-
говорното лице за изготвянето на стратегическия документ е кметът или областният управител 
в сътрудничество, като за оперативното ръководство на процеса са назначавани координатори 
от общинската администрация или са наемани външни консултанти. Като общ извод от анализа 
се налага впечатлението, че организацията на процеса е по-скоро хаотична, без ясно проследи-
ми етапи, което има своето отражение и при изпълнението на заложените стратегически цели в 
документите. Оказва се, че липсват графици относно начина на изпълнение и реално измерими 
индикатори. Сроковете на изпълнение на проектите не дават достатъчно информация, за да се 
проследи изпълнението. Поради дефицитите в организацията на процеса и изготвянето на стра-
тегическите документи тези проблеми се мултиплицират и при мониторинга и актуализацията. 
Липсва информация, както и условия за провеждане на мониторинг и актуализиране на дадена 
стратегия. Това позволява произволна намеса и актуализация според субективни фактори, а не с 
оглед на променени условия. 

Валидност за съответния  
район на планиране  
и конкретни примери

1. СИРП 

Изводите са валидни за 
Североизточния район 
за планиране. Конкретни 
примери биха могли да се 
дадат с почти всички доку-
менти, като: 

● Общинските  планове за 
развитие на Варна, Разград, 
Търговище, Бяла,  Попово, 
Две могили; 

● Областната стратегия за 
развитие на област Добрич.

Отклонения от  
констатациите за  
съответния раздел  
за района на планиране  
и примери 

1. СИРП

В плана на община Цар 
Калоян и на община 
Лозница подробно е посо-
чен екипът от специалисти, 
изработили документите  
по тематични сектори – 
Мехмед Джафер, Искра 
Михайлова, Анета Дончева, 
Владислав Георгиев, Алън 
Тюфекчи, проф. дикн Ангел 
Мирчев. Интересно е, че за 
водещи  в подготовката на 
плановете и на Лозница, и 
на Цар Калоян са посочени 
кметът  на  община Лозница 
и неговият екип.  

1. СИРП

В известна степен яснота 
за процеса на планиране 
има при подготовката на 
Регионалния план за разви-
тие на Североизточния ра-
йон за развитие за периода 
2007–2013 г. Разработените 
варианти на проекта на 
плана са били разгледа-
ни на три съвещания на 
Регионалния съвет за раз-
витие на Североизточния 
район за планиране, като 
в окончателния проект са 
отразени  постъпили целе-
съобразни предложения.

Два месеца преди приема-
нето му проектите на плана 
и на екологичната оценка са 

Специфика и добри  
практики за дадения район 
на планиране
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качени на официалния сайт 
на Областна администрация 
– Варна.

С писма  на Областна 
администрация – Варна, 
копия на проекта на плана 
с Индикативна финан-
сова таблица към него и 
част „Екологична оценка“ 
са изпратени на CD до 
областните управители, 
членове на РСР на СИРП, с 
препоръка да бъдат пре-
доставени за запознаване 
и изразяване на становища 
на широк кръг заинтересо-
вани лица и организации. 
Същевременно всички 
членове на РСР на СИРП са 
уведомени писмено за въз-
можността да се запознаят с 
проекта на плана на интер-
нет страницата на Областна 
администрация – Варна, и 
да изразят предварителни 
становища.

На   обсъждане на плана на 
20.10.2005 г. са поканени за 
участие  представители на 
органите на централната и 
местната власт, социално-
икономическите  партньо-
ри, академични институции, 
юридически лица с нес-
топанска цел, работещи в 
областта на регионалното 
развитие, малките и средни 
предприятия, опазването 
на околната среда, устой-
чивото развитие и равните 
възможности и др. Видно 
от анкетните листи и от 
протокола на заседанието, 
в залата са присъствали 130 
представители на различни 
институции, ведомства, 
организации, научни инсти-
тути и др. от СИРП.

С писмо от ноември 2005 г. 
на Областна администрация 
– Варна, копие от протокола 
за проведеното заседание 
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и списък на присъстващите 
са изпратени до членовете 
на РСР на СИРП. Гласуван  е 
срок за представяне на мне-
ния, становища, препоръки, 
допълнения към представе-
ния проект на РПР на СИРП 
2007–2013 г.

2. ЮЗРП 

Изводите за организацион-
ната рамка на процеса са 
валидни в голяма степен  
за Югозападния район на 
планиране. От текста на 
прегледаните документи не 
може да се проследи про-
цесът на подготовката им и 
ангажираните към изготвя-
нето им граждански струк-
тури, институции, организа-
ции, общински служители и 
консултанти. 

Следва да се отбележи, че 
в Методическите указания 
за разработване на общин-
ските планове за развитие 
на МРРБ от юли 2004 г. 
няма изрични указания за 
документиране на процеса 
на създаване на страте-
гическите документи. От 
изследваните общини само 
в  Горна Малина е посоче-
но, че кметът е ръководил 
процеса по изготвяне на 
общинския план за разви-
тие начело на екип от спе-
циалисти. 

Срещат се стандартни фор-
мулировки, като тази:  

„Екипът от специалисти, 
изработил Плана за разви-
тие на община Елин Пелин, 
се състои от висококва-
лифицирани експерти в 
областта на планирането и 
програмирането на регио-
налната политика, селското 
стопанство, базисната и 
социалната инфраструкту-
ра, европейските предпри-
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съединителни инструменти 
и структурните политики и 
фондове, околната среда, 
културата и образованието, 
паметниците на културата. 
Те имат опит в разработва-
нето както на подобни пла-
нове, така и на национални 
планови и стратегически 
документи. Всеки един от 
тях в своя профил се съо-
бразява с регулациите и 
тенденциите за развитие на 
политиките на Европейския 
съюз.“

3. СЦРП

Изводите са валидни в го-
ляма степен и за Северния 
централен район за плани-
ране. Тук в 54% от общин-
ските планове се посочва, 
че авторите на документите 
са консултанти. Само в 1 
от 13 документа (община 
Летница) не се споменава 
авторство. За останалите 
38% от общинските планове 
се твърди, че са разрабо-
тени от общински специа-
листи (в някои случаи – об-
щински съветници). На ниво 
област най-често се работи 
с екип от специалисти, 
които ползват консултант-
ски услуги. В област Ловеч 
това е Областна група за 
стратегическо планиране 
с три работни групи, като 
са използвани експерти на 
сдружение „Болкан Асист“; 
в област Велико Търново 
– екип при областния уп-
равител на област Велико 
Търново с консултанти от 
Националния център за 
териториално развитие – 
ЕАД София. На ниво планов 
регион е работено от екип 
и консултант, за които няма 
данни в документа.
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4. СЗРП

Констатациите отговарят на 
установеното при анализа 
в СЗРП. Редица от разгледа-
ните документи са изготве-
ни с консултантско съдей-
ствие. Това явно е оказало 
въздействие върху процеса 
на работа, както при орга-
низацията (сформиране на 
работни групи, модерирани 
дискусии и пр.), така и в 
някои случаи на привлича-
не на гражданско участие. 
Това обаче е по-скоро по 
подразбиране.

На практика във всички раз-
гледани документи липсва 
информация за протичане-
то на процеса на планира-
не. Явно необходимостта 
от добра организация на 
работата и наложителното 
участие на всички заинтере-
совани страни в този про-
цес се подценяват. Това до 
голяма степен се отразява 
на качеството на докумен-
тите, като същевременно 
се омаловажава ролята на 
социално-икономическите 
партньори в процеса на 
планиране. 

5. ЮЦРП

Констатациите в доклада 
се потвърждават и в ЮЦРП, 
където в 32 от всички ОПР 
(47%) се споменава, че са 
разработени от ръковод-
ството на общината, от 
общински специалисти, 
общински съветници и 
граждани.

В някои документи напри-
мер на общините Марица, 
Перущица, Садово, Батак 
и др. се споменава, че със 
заповед на кмета са фор-
мирани работни групи, но 

5. ЮЦРП 

Към община Стара Загора е 
имало сформирани работни 
групи, които са работели 
много активно на експертно 
ниво. В работните групи 
са участвали експерти 
от различни области от 
Търговско-промишлената 
плата и от Тракийския 
университет и като цяло 
сегашната администрация 
и ръководство са доволни 
от постигнатия резултат и 
намират плана за актуален 
и добър.
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никъде не е отбелязано 
прякото му участие.

Още от пръв прочит на 
документите прави впечат-
ление разликата в начина 
на съставяне на документа, 
когато е посочено участие-
то на консултантска фирма 
и когато няма такова, особе-
но факта с почти еднаквите 
формулировки във въве-
денията, за приоритетите 
и определянето на визията 
в ОПР, работени от една и 
съща консултантска фирма.

6. ЮИРП 

Изводите са валидни и за 
ЮИРП. В някои от докумен-
тите за развитие се говори 
за създадени работни гру-
пи, но не са дадени техните 
състави и подробности за 
ангажиментите и свършено-
то от тях.

Проблемите с актуализа-
цията и мониторинга са 
повсеместни. При монито-
ринга преобладават годиш-
ни доклади (обикновено 
задължение на кмета или 
на областния управител), 
а актуализацията е пред-
ставена като възможност, 
която би могла да се случи 
при определени – крайно 
общо определени фактори, 
но във всеки случай при су-
бективно решение. Никъде 
например няма твърд ан-
гажимент за актуализация 
след изминаването на опре-
делен срок. Индикаторите 
също са крайно общи, без 
конкретно измерими цели 
(например брой, процент и 
т.н.) и няма никакви насоки 
кои са базовите стойности, 
спрямо които те ще се от-
читат. (По подразбиране 
това биха могли да бъдат 
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съответните стойност/
данни от аналитичната част 
например.)

Въпросът с консултанти-
те също е значим. ОПР 
Несебър и ОПР Созопол 
изглеждат много еднакви 
по формални белези – все 
едно са правени от един 
екип, което е довело до 
едни и същи слабости.

3. Съдържателно съотнасяне на приоритетите
Общият извод е, че подобно съдържателно съотнасяне се наблюдава много рядко. Това съответ-
ствие се оказва декларативно, тъй като трудно се откриват вътрешни препратки и взаимовръзка 
между различните нива на планиране. Не е възможно да се говори за системност и връзка между 
документите в отделните райони на планиране. Може да се говори за подобно съдържателно съ-
отнасяне на ниво цитати или индикиране на подобни съответствия в някои документи. Макар ана-
лизираните документи да съдържат текстове, в които такава връзка се декларира, това е трудно 
проследимо като свързаност и съотнасяне между различните документи. При прочита на страте-
гическите документи подобни съдържателни препратки са трудно установими на тематично ниво 
(приоритети) и почти никога – на проектно ниво. Липсата на подобна връзка на същностно ниво 
възпрепятства кохерентното протичане на процеса.

Валидност за съответния  
район на планиране  
и конкретни примери

1. СИРП

Изводът е валиден за ра-
йона.

Най-остра е липсата на 
съответствие на проектно 
ниво. В почти всички об-
щински планове е записано, 
че Общинският план за 
развитие е разработен в 
съответствие с Областната 
стратегия  за развитие и с 
Националната стратегия 
за регионално развитие.  
Във всички общински пла-
нове има кореспонденция 
с приоритетите на НСРР, 

Отклонения от  
констатациите за  
съответния раздел  
за района на планиране  
и примери 

1. СИРП

Като цяло визиите и стра-
тегическите цели са в съ-
ответствие. В плановете на 
Добрич, Разград и Шумен 
са налице и съответни тек-
стове, които потвърждават 
това.  И в тези планови 
документи обаче се наблю-
дава липса на съответствие 
на проектно ниво.

1. СИРП 

Добър пример  е 
Общинският план за раз-
витие на община Разград, 
в който всеки от приорите-
тите на общината е съотне-
сен към точно определен 
приоритет на НСРР, като 
конкретно е пояснена връз-
ката, а някъде – и очаквани-
те ефекти.

Специфика и добри  
практики за дадения 
район на планиране
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свързани с „Развитие и 
модернизация на инфра-
структурата“ (приоритет 2), 
„Подобряване на привле-
кателността и качеството 
на живот“ (приоритет 3), 
„Укрепване на институци-
оналния капацитет“ (при-
оритет 6). Останалите три 
приоритета от НСРР при-
състват в някаква степен 
в плановете на общините.  
В най-малка степен прио-
ритетите на общинските 
планове кореспондират 
с приоритет 5 на НСРР 
– „Развитие на сътрудни-
чеството за европейско и 
териториално сближаване“, 
„Задълбочаване на парт-
ньорството и добросъ-
седството за постигане на 
развитие“. 

Референции към 
Регионалния план за разви-
тие няма и това е напълно 
обяснимо. Основната част 
от общинските планове за 
развитие са приети преди 
регионалния план за раз-
витие, който е разработен в 
периода септември–ноем-
ври 2005 г. и е приет през 
ноември 2005 г.

2. ЮЗРП

Абсолютно валидно за 
Югозападния район за пла-
ниране. Наименованията 
на различни документи 
– областни стратегии, ре-
гионални планове, НСРР, 
задължително се цитират 
във въведенията на общин-
ските стратегии, но не се 
правят директни отпратки 
към тях, които да се  използ-
ват в изложението за раз-
криване на взаимовръзката 
между определени визии и 
приоритети за развитие на 
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територията на областта/
региона. 

За всички прегледани об-
щински планове за разви-
тие е валидно следното: 

● Не се посочва  как фор-
мулираните приоритети 
и специфичните цели на 
общинската стратегия 
кореспондират например  
с  целите и приоритетите, 
формулирани в областната 
стратегия за развитие  и 
регионалния план за раз-
витие. 

● В общинските страте-
гии не се изяснява как се 
постигат целите от по-ви-
сок порядък – областни, 
регионални, национални.  
Например няма яснота по 
това, как приоритетите 
и специфичните цели на 
общинския план отговарят 
на приоритети и целите, 
формулирани в областната 
стратегия и регионалния 
план за развитие. 

Не се открива съответствие 
в приоритетите на НСРР, 
областната стратегия за 
развитие, регионалния план 
и общинските планове за 
развитие през поставените 
цели на различните нива.  

По отношение на връз-
ката между общинските 
стратегии и НССР – такава 
се открива единствено 
при цитиране на името на 
стратегията във въведени-
ето на всички общинските 
стратегии и в общия случай 
се използва статистическа 
информация за съответ-
ната община или регион, 
съдържаща се в НССР. 
Разработване на конкретни 
проекти или политики, об-
вързани директно с  форму-
лирани в  НССР приоритети, 
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почти не се наблюдава в 
документите.   

На съдържателно ниво:

● Определени са приори-
тетите и целите в страте-
гическите документи, но 
основните очаквани резул-
тати след осъществяване на  
целите са мъгляво и общо 
описани. 

● Липсва и ясна връзка с 
условията на конкретната 
територия при определя-
не на цели и приоритети. 
Отсъства  описание на ин-
струментите за реализация-
та на предвидените мерки в 
документите на различните 
нива. 

Впечатление прави, че 
принадлежността на дадена 
община към определен 
район за целенасочено въз-
действие (ключов елемент 
от политиката за постигане 
на по-балансирано раз-
витие чрез намаляване на 
съществуващите различия и 
повишаване на териториал-
ната интеграция) не намира 
отражение в общинските 
стратегии, дори не се спо-
менава в тях.  

● Не са дефинирани въз-
можностите, които различ-
ните териториални нива 
(национално, регионално, 
областно и общинско)  
предоставят за развитието, 
и как реализирането на 
политики (на съответните 
равнища) ще способства  за 
постигане на  заложените 
цели за  развитието на 
региона.

● Не се постига съгласу-
ваност между приоритети, 
цели и мерки със структу-
роопределящи политики, 
инструменти и действия на 
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международно, национално 
и регионално ниво.

● При определяне на 
стратегически цели и при-
оритети на регионално, 
областно и общинско ниво 
не са отчетени или много 
рядко се вземат предвид 
предвижданията на съот-
ветните секторни национал-
ни стратегии за развитие 
за съответния период,  
както  и общите интереси 
със съседни общини по 
отношение реализацията на 
стратегически цели, засяга-
щи икономическото, соци-
алното, инфраструктурното 
развитие и опазването на 
околната среда.

3. СЦРП 

В уводната част на всички 
анализирани общински 
планове за развитие се 
споменават  документите: 
НСРР 2005–2015 г., План за 
развитие на СЦРП 2007–
2013 г. и областни стратегии 
за развитие на съответните 
области 2005–2015 г.

При по-задълбочен прочит 
на съдържанието на ОПР не 
се откриват повече връзки 
на общинските планове с 
НСРР. В уводната част и на 
двата областни документа 
(област Велико Търново и 
област Ловеч) има стандар-
тен текст, който маркира, 
че те съответстват с НСРР. 
В самите документи обаче 
няма конкретни препратки 
и не може да се съди, че 
това съответствие същест-
вува. По-видима е връзката 
им с Регионалния план за 
развитие и съществуващата 
„обвързаност между об-
щинските планове“.

3. СЦРП

Има известни индикации за 
обвързаност на докумен-
тите на общинско с тези на 
областно ниво. Стратегията 
на област Ловеч например е 
съгласувана на регионален 
съвет за развитие на СЦРП. 
В нея ясно личи участието 
на общините и взаимната 
обвързаност с техните пла-
нове и приоритети. В ОСР 
на област Велико Търново 
се споменава и за мерки, 
заложени в предходни се-
кторни документи на мест-
но ниво, като „Концепция 
за устойчиво развитие на 
стария град“ (В. Търново) и 
„Програма за развитие на 
туризма в община Елена“.
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4. СЗРП

Констатациите съвпадат 
с резултатите от анализа 
на плановите документи в 
СЗРП.

В ОПР съществуват рефе-
ренции към областните 
планове за развитие и 
стратегията за развитие на 
региона. Навсякъде има 
общ текст (едно до две 
изречения), където се казва, 
че ОПР съответства на тези 
документи. Конкретни пре-
пратки не са открити. Във 
врачанската ОСР в увода 
са цитирани национални 
стратегии, като Стратегия за 
насърчаване на развитието 
на малки и средни предпри-
ятия 2002–2006 г., Стратегия 
за насърчаване на ин-
вестициите 2004–2010 г., 
Национална стратегия за 
околна среда 2005–2014 г. 
Национална стратегия за 
продължаващо професи-
онално обучение 2005–
2010 г., Национална здравна 
стратегия 2004–2010 г.

5. ЮЦРП 

В редки случай се устано-
вява съдържателно съотна-
сяне между документите в 
различните райони. В голя-
ма степен визията, целите и 
приоритетите на местните 
и регионални документи са 
копирани от НСРР, която е 
приета през април 2005 г. и 
е била на разположение на 
териториалните общности 
при разработката на плано-
вете и стратегиите. Целите и 
приоритетите на плановите 
документи на общинско и 
областно ниво съответстват 
и на част от оперативните 
програми.

5. ЮЦРП

В ОПР на община 
Карлово има приложение 
Национален план за разви-
тие на секторни стратегии, 
подробно описание на 
рамката на Структурните 
фондове, използван е 
проектът на ОП на МРРБ и 
много секторни стратегии 
(стратегия за развитие на 
човешките ресурси, здрав-
на и т.н.).

5. ЮЦРП

ОПР на Хисар е пример за 
много подробно разрабо-
тена индикативна таблица 
с предвидени проекти и 
дейности с посочени фи-
нансови източници. 

В ОПР на община Марица 
също има много подробна 
индикативна финансова 
таблица с приоритетни 
мерки и проекти с посочени 
финансови инструменти 
на ЕС.

Прави впечатление, че 
там, както и в няколко 
други ОПР (Павел Баня, 
Пазарджик) са посочени 
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различни министерства с 
предполагаеми техни про-
грами за финансов инстру-
мент, но не се цитират име-
на на оперативните програ-
ми, което е предпоставка да 
се направи изводът, че едва 
ли при разработката е из-
ползвана НСРР, а по-скоро е 
имало запознаване с пред-
присъединителната про-
грама на България, която се 
цитира често. Като основен 
източник за подбор на при-
оритети са ползвани ОСР.

6. ЮИРП

Изводът е валиден за реги-
она с някои малки изключе-
ния. Изглежда, че е имало 
някакви оперативни кому-
никации между общините и 
областите, но доколко те са 
били реалистично изгладе-
ни и стиковани при финали-
зираните текстове, е трудно 
да се установи. Тук важи и 
проблемът за не-постъпа-
телното (ОПР – ОСР – РПР) 
създаване на документи за 
развитие.

6. ЮИРП

В някои ОПР и ОСР има 
индикации и за опити за 
съотнасяне, но не може да 
се проследи доколко това 
е така.
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4. Гражданско участие
Гражданското участие не може да се определи еднозначно и да се установи категорично какъв е 
бил начинът на това участие: дали е било само като „включване“ (т.е. за формално легитимиране 
на процеса – тип присъствие, декларативно консултиране), или като „принос“ (доколко е имало 
смисъл от партньорството за изготвянето на по-добри стратегически документи). Декларира се 
многообразие на участниците: бизнес (асоциации и отделни фирми), граждански организации от 
различните сектори, отделни граждани и експерти, медии.

Оказва се, че в немалко случаи участието на партньорите е декларативно и произволно, поставе-
но в зависимост от инициативността и добрата воля на местните власти. По този начин граждан-
ското участие е по-скоро нормативно задължение, което има потенциал да се реализира при на-
личието на определени фактори на местно ниво – добронамереност на местната власт, капацитет 
на организациите и механизъм за консултации. 

Валидност за съответния  
район на планиране  
и конкретни примери

1. СИРП 

Изводът е валиден за ра-
йона. 

В плана за развитие на 
община Търговище  частта 
за партньорство буквално е 
преписана от методическо-
то ръководство, като частта 
за участието на гражданите 
в приемането на плана е 
оставена в бъдещо време 
и пожелателна форма, а 
в индикативната таблица 
„НПО“-секторът като цяло 
е отговорник за редица 
мерки наред с „държава“ и 
„бизнес“.

Отклонения от  
констатациите за  
съответния раздел  
за района на планиране  
и примери 

1. СИРП

Съществуват планови до-
кументи, в които изобщо 
отсъства идеята за граж-
данско участие.  В общин-
ските планове за развитие 
на Варна, Върбица, Бяла, 
Балчик и Девня липсва 
каквато и да било инфор-
мация за участието на 
гражданските организации 
в процеса.

В плана на община Две 
могили се посочва, че осно-
вен ангажимент към подго-
товката му има общинската 
администрация със съ-
действието на Общинския 
съвет и „местни физически 
и юридически лица“, без да 
става ясно кои са те и как са 
участвали.   

1. СИРП 

Според информация от 
плана на община Добрич в 
разработката му са участ-
вали 186 души,    разпреде-
лени в 8 работни групи по 
експертност и интереси: от 
общински съвет, общинска 
администрация, бизнес и 
браншови организации, 
структури на гражданско-
то общество, експерти от 
държавни учреждения, 
обществено признати лица. 
В процеса на обсъждане 
на плана са проведени 
поредица от работни срещи 
по групи и е сформирана 
обединена работна група от 
ръководителите на групи за 
обсъждане и координиране 
на действията по разработ-
ването на плана. Планът е 
широко обсъждан с граж-
данството на Добрич чрез 
медийни изяви и общоград-
ска конференция.

Специфика и добри  
практики за дадения район 
на планиране
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2. ЮЗРП

Напълно валидни са изво-
дите за Югозападния район 
за планиране. 

В стратегическите докумен-
ти се срещат много общи 
формулировки. В общин-
ския план за развитие 
на Ихтиман например се 
споменава, че е направено  
допитване до определени 
граждански групи и непра-
вителствени организации 
и местния бизнес, без да се 
упоменават никакви под-
робности за мащабите на 
допитването, за въпросите, 
които са поставени, за ре-
зултатите от допитването. 

Във всички анализирани 
общински планове за раз-
витие липсват приложени 
графици на консултации 
и имената на участниците 
в тях. 

2. ЮЗРП 

Областният план на 
Кюстендил е изпълнен под 
ръководството на област-
ния управител Любомир 
Дермански и работна 
група с председател Иван 
Каракашки – заместник 
областен управител. Освен 
експертите от областната 
администрация, в разра-
ботването на стратегията 
активно участие са взели 
специалисти и заинте-
ресовани лица от област 
Кюстендил, представители 
на централните ведомства 
за региона и др.

Има приложен списък на 
участниците в разработване 
на областната стратегия. 

При разработване на 
Регионалния план за раз-
витие – Югозападен район, 
като партньори са посо-
чени:

● Национално сдружение 
на общините в Република 
България 

● Сдружение на югозапад-
ните общини

● регионални структури на 
Българската търговско-про-
мишлена палата

● Българска стопанска 
камара

● КНСБ

● КТ „Подкрепа“

● Агенции за регионално 
развитие 

● „Пирински туристически 
форум“

● Дирекции на 
Националните паркове 
„Рила“ и „Пирин“

● Природните паркове 
„Витоша“, „Рилски манастир“,  
„Врачански Балкан“.
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3. СЦРП 

Изводът е валиден и за 
СЦРП. В голяма част (61,5%) 
от общинските планове се 
споменава участието на 
местни партньори в про-
цеса на разработване. В 
повечето случаи обаче то е 
формално маркирано, без 
да се конкретизира механи-
змът. В 23% от случаите това 
е по-скоро консултиране 
пост фактум, обсъждане на 
готови варианти на елемен-
тите на плана. В голяма част 
от плановете (38,5%) няма 
информация за участие на 
НПО в разработването, но 
се предвижда взаимодейст-
вието да се осъществи в 
процеса на реализацията 
на плана.

На ниво регион за планира-
не според предварителната 
оценка: „При изготвянето 
на Плана за развитие на 
СЦРП екипът е работил в 
сътрудничество с пред-
ставители на областните 
администрации и заинте-
ресовани социално-иконо-
мически партньори съглас-
но изискванията на ЗРР и 
Методическите указания за 
разработване на регионал-
ните планове за развитие.“ 
В представената схематична 
процедура обаче не става 
ясно конкретното участие 
на партньорите в процеса, 
освен в крайното обсъжда-
не на формулираните прио-
ритети и на готовия проект 
на плана.

Нагласата на по-голямата 
част от местните власти е 
да привлекат партньорите 
по-скоро в обсъждането и 
реализацията на вече гото-
вите документи, отколкото в 
определянето на приорите-
тите. На областно ниво 50% 

3. СЦРП 

В стратегията на област 
Ловеч се посочват конкрет-
ни НПО като партньори 
както в разработването, 
така и в изпълнението на 
мерките. Това води до изво-
да, че участието на непра-
вителствените партньори 
в процеса не е формално, а 
представлява съществена 
част от него. Освен това 
личи активното участие на 
представители на общините 
от областта и споделянето 
на приоритетите от техни-
те планови документи. За 
област Велико Търново не 
може да се направи подо-
бен извод, тъй като липсват 
данни в документа.

3. СЦРП 

Прави впечатление, че в 
30% от плановете на общи-
ните (Габрово, В. Търново, 
Ловеч и Левски) се конкре-
тизира ангажиментът на 
местните неправителствени 
партньори и общности в 
разработката на документа, 
което говори за досто-
верност на участието им в 
процеса. В един от тях (на 
община Левски) е описано 
дори участието на малките 
населени места от общи-
ната.
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от стратегиите показват 
участие на партньорите във 
формулирането на прио-
ритети и цели за развитие 
предимно под влиянието на 
текущи проекти и практики 
за участие.

4. СЗРП 

Направените констатации 
съвпадат с направените 
изводи за процеса на пла-
ниране в СЗРП. 

В някои от стратегиите се 
споменават местни парт-
ньори. Липсва конкретна 
информация как те са били 
ангажирани.

5. ЮЦРП

Констатациите в доклада 
са абсолютно валидни за 
Южния централен район.

В някои от документите се 
споменава наличието на 
гражданско участие под 
различни форми – обсъжда-
ния, допитвания, дискусии, 
включване на представи-
тели на НПО в работните 
групи и др., но никъде 
няма информация какви са 
резултатите от тези консул-
тации.

Отбелязването в докумен-
тите, че в разработването 
им са включени всички 
заинтересованите стра-
ни – организации, фирми, 
държавни ведомства, по-

4.  СЗРП 

Споменават се в увода. 
Например в област Видин 
„...бе сформирана Областна 
група по стратегическо 
планиране, включваща 
представители на:

● Областна администрация 
Видин;

● Териториално статисти-
ческо бюро;

● Търговско-промишлена 
палата Видин;

● Агенция за регионално 
развитие и Бизнес център 
Видин;

● Сдружение „Свободен 
младежки център – Видин“;

● Бизнес клуб – Видин.“

5. ЮЦРП 

Единствено в ОСР–Хасково 
се посочва, че в подготовка-
та на документа са участва-
ли представители на непра-
вителствените организации 
РСО „Марица“ и Сдружение 
за възстановяване и раз-
витие.

5. ЮЦРП

В 17 от плановете (25%) се 
споменават различни мето-
ди, чрез който се е търсело 
мнението на гражданите, 
например:

● обществени обсъжда-
ния – Асеновград, Брезово, 
Раковски;

● дискусии по местните 
медии – Калояново;

● включване на предста-
вители на НПО в работните 
групи – Куклен, Велинград, 
Брацигово;

● анкети и кутия за мне-
ния – Марица, Гълъбово, 
Николаево;

● електронна кутия за мне-
ния и предложения, анкети, 
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требители на услуги, непра-
вителствени организации 
и експерти, според нас в 
голяма степен е клиширано.

6. ЮИРП

Констатациите са валидни и 
за ЮИРП. 

Изцяло липсват списъци 
или протоколи, които да 
удостоверят гражданско-
то участие. Почти всички 
МРДР отбелязват такова 
участие, но няма доказа-
телства доколко – ако е 
имало такова участие – то 
е допринесло за подобря-
ване на съответния доку-
мент. Преобладават общи 
твърдения („експерти от 
различни области и стотици 
инициативни специалисти и 
граждани...“; „над 150 специ-
алисти“ – ОСП Ямбол; „голям 
брой местни експерти“ – 
ОПР Твърдица).

6. ЮИРП

Загатнато е добро сътруд-
ничество в ОПР–Карнобат 
(описани РГ, но без конк-
ретика), ОПР–Приморско 
(точен брой на участвалите 
граждани, изброени инсти-
туции,  но пак без по-кон-
кретни списъци).

свободни интервюта сред 
гражданите, открит телефон 
– Пловдив, Стара Загора.

6. ЮИРП

Има някои декларирани 
„добри“ практики, но не би 
могло да се провери, до-
колкото липсват приложени 
списъци на участниците. 
Особено фрапираща е ОСР 
на област Бургас, в която 
няма никакви индикации 
както за авторите ѝ, така и 
за участниците в изготвя-
нето ѝ – институционални и 
обществени.

Ограничително звучи ОПР 
Несебър: „Принципът на 
партньорство“ е приложен 
при всички етапи на разра-
ботване на плана. Активни 
участници са общинската 
администрация, де-кон-
центрираните държавни 
служби на територията на 
общината и консултанти 
от Националния център по 
териториално развитие.“

 Допълнителни коментари: 
1. SWOT анализите са интересен елемент, който не разгледахме в проекта, но изглежда, 

че по места не ги правят добре. Оттам тръгват и прекалено многото приоритети, цели и под-
цели. Това е тема за размисъл за общия доклад.

2. Работата на определени екипи/фирми „на конвейр“ може да се установи на национал-
но ниво, защото те са работили из различните региони, например СМР Консултинг, „екипа на 
ДПС“, на Свищовската академия и т.н. Проектът да излезе с предложения за нещо като „етичен 
кодекс“ на занимаващите се с подобна дейност.

ПРИЛОЖЕНИЕ 3: АНАЛИЗ НА НАЦИОНАЛНИЯ ПРОЦЕС НА РЕГИОНАЛНО ПЛАНИРАНЕ



144

ПРИЛОЖЕНИЕ 4: Обобщения от проведените 
фокус групи и интервюта

Приложение 4.1. Планиране на регионалното развитие

Обобщение на групови дискусии, проведени  
през септември–октомври 2010 г. с участници в процеса

Автори: 
Светлана Аврамова, социолог

Ива Таралежкова, модератор и експерт по проекта
Васил Радойновски,  модератор и експерт по проекта

Ася Кавръкова, ръководител на проекта
Десислава Христова, координатор на проекта

Институт „Отворено общество“ – София
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Резюме на основните резултати
Приповдигнато или с откровен интерес позитивно настроените към плани-

ране на развитието го възприемат  като смислен инструмент за постигане на 
цели, а технологията на процеса– като „борба на приоритети“, „сътрудничество 
и договаряне на взаимноизгодни решения“, координирани „упорити последова-
телни стъпки“ от страна на заинтересовани активни субекти. 

Много от взелите участие в 
планирането го определят като 
предизвикателство, за чието 
преодоляване те са положили 
изключителни усилия и труд, и 
(в резултат на това) го оценяват 
като „по-скоро успешно“. 

Във времето процесът е 
протекъл като 

учене  ентусиазъм  
объркване  разочарование 

Когато се говори конкрет-
но за извършеното по време 
на участието на всеки в проце-
са, вместо факти преобладават 
критични оценки. Няма после-
дователен разказ за протичане 
на планирането. С уговорката, 
която направиха участници 
в дискусиите, че „навсякъде 
е различно“, повтарящите се 
мнения в изказванията очер-
тават слабостите на типичния 
процес:

Резюме на основните резултати
Въведение 
Основни резултати 

І. Процесът на планиране за периода 2007–2013 г.
ІІ. Гражданското участие
ІІІ. Препоръки за новия процес на планиране
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● Възлагане отгоре

● Недорегламентираност 

● Неподготвеност

● Непоследователност

● Необвързаност

● Неосигуреност

● Псевдогражданско участие

● Сopy – paste

● Безнаказаност

● Демотивация

Задачата е зададена отгоре (и възприета като външна), съответно изпълнена 
„несериозно“, „набързо“, „формално“, като „отбиване на номер“, като „имитация“. 

Организатор на Общинския план за развитие (ОПР) е предимно община-
та. Обикновено със заповед на кмета се определят работни групи, например „по 
приоритети“, често с участието и на външни експерти.

Определянето на приоритети на общинско равнище най-често се прави от 
експерти от местната администрация и/или от външни консултанти, без активно 
участие на общинските съветници, което вероятно е резултат от липса на поли-
тически решения по въпроса и на по-високо равнище.

Планирането е осъществявано по различно време – паралелно с областни-
те стратегии, преди или след тях. 

Няма цялостност и последователност – процесът е бил хаотичен, работело 
се е „на парче“. 

Допълнително тези несъответствия се задълбочават от липсата на обвърза-
ност с общинските бюджети, които се изготвят и приемат ежегодно и не са съо-
бразени с изпълнението на ОПР. В тях се отразяват проблемите към момента, а 
не в по-далечна перспектива. Това е масов подход и при изготвянето на планове-
те – ОПР са ориентирани към моментните проблеми или са написани формално, 
с клишета, за да се отчете дейност. Особено във втория вариант няма връзка 
между план и бюджет. 

Областните администрации получават общинските планове и трябва „да 
свържат много папки“, което би било непосилна задача, ако много от тях не са 
направени с „сopy – paste“. 

Като основен проблем на регионалното планиране се посочва липсата на 
реален субект на планиране на регионално равнище, поради което регионал-
ните планове за развитие „увисват във въздуха“, но и за общинските има съмне-
ния, че не се проследяват и дори не се четат. 

Актуализация на ОПР и областни стратегии е правена изключително от гледна 
точка на компонентите за кандидатстване с проекти по оперативните програми. 
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Не се санкционират (положително или отрицателно) нито планирането, нито 
не/изпълнението на плана. 

Дискусиите не дават ясен отговор как точно се съставя регионалният план 
за развитие като междинно звено на базата на националната рамка и ОПР. 

В много случаи не са проучени разностранните местни потребности, въз-
можности и ресурси.

На обсъжданията обикновено са присъствали социално-икономическите 
партньори и понякога представители на подбрани НПО по усмотрение на орга-
низаторите. Впечатлението на много от реално участващите в процеса е, че про-
цедурата е провеждана формално. Отиграна практика е да се представи готов 
материал за кратко обсъждане, без да се усложнява с проблематизиране.

Не се прилагат адекватни техники за съвместяване на противоположни ин-
тереси и постигане на компромисни решения за избор на приоритети в рамки-
те на по-общите за страната.

Не се съдейства за това всички обективно заинтересовани, но неинформи-
рани и неподготвени групи да се включат в определяне на приоритетите и плани-
рането. Така в най-добрия случай участват само силните на деня и консултантите, 
а в другия – приоритетите и плановете направо се пишат от служителите.

Има случаи, в които се заявяват последователно извървени стъпки по пътя 
„отдолу нагоре“  за открояване на потребности и приоритети чрез действително 
участие на заинтересованите страни. Съществен извод от дискусиите е, че про-
блемът не се изчерпва с формалното гражданско участие или с липсата му 
изобщо. Твърди се, че там, където заинтересованите страни (вкл. НПО и граж-
дани) са били активни и планът е отразил консенсуса им (а това се е случвало 
според изказалите се във всеки регион), крайният ефект е разочарование на 
участниците от пропуски на всеки следващ етап. Накрая приетите ОПР не се 
зачитат или не се изпълняват най-малкото поради ресурсно неосигуряване.

Предполага се, че достатъчен мотив за участие на заинтересованите стра-
ни е да прокарат своите идеи или да защитят  интересите си, но няма гаранция, 
че веднъж формулирани и записани в планов документ, те ще се реализи-
рат. Пропуска се дори осведомяването им за резултата от тяхното участие. 

Ресурсната обезпеченост се посочва като основен стимул за участие. 

Сред малкото примери за добри практики, посочени от участниците, е ра-
ботата по актуалната Стратегията за развитие на социалните услуги по проект на 
УНИЦЕФ, в която НПО според тях „за първи път участват активно, защото получа-
ват обезпечаване“.

Няма рязка граница между мненията на участниците от администрация и от 
НПО. Освен съвместната им работа в периода на планиране, една от основните 
причини е преминаването на служители от публичните структури в граждански 
и обратно – граждански представители заемат постове в администрациите.

ПРИЛОЖЕНИЕ 4: ОБОБЩЕНИЯ ОТ ПРОВЕДЕНИТЕ ФОКУС ГРУПИ И ИНТЕРВЮТА
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Все пак взаимно отправените критики между местна администрация и граж-
дански организации не са изненадващи, както и на двете структури към цен-
тралната администрация и подготвените нормативни документи.

Представители на администрацията или на местното самоуправление твър-
дят, че диалог е имало, НПО секторът е канен, но не е проявил активност или е 
нямал необходимия капацитет. Участието на НПО е трябвало да се осигури “за 
масовка“, без да се разчита особено на тях. 

Някои участниците съзират проблем в “състезателността“ и препоръчват да 
бъде изцяло заменена с точни предписания, указания, разпределение на отго-
ворности (и съответни стимули) по отделните нива. 

Заявяват, че докато няма информация за финансовия механизъм  на евро-
пейско и на национално ниво, решенията по общини ще са твърде рискови.

Има немалко участници, удовлетворени от положените усилия и постиже-
ния, от добре свършената от тях работа по начин, който им се струва правилен 
при наличните условия и възможности. Те най-вероятно ще тиражират опита си 
и през следващия планов период.

Част от активно участвалите в процеса на планиране, изразяват неудовлет-
ворение от качеството на нормативните документи, от липсата на подготовка, от 
кратките срокове, размитите отговорности, лошата организация, формализма, 
бюрократичните спънки, както и от липсата на признание за свършената от тях 
работа. „Ние свършихме работата, дойдоха консултантите, взеха си хонорара и 
си отидоха.“ Тези участници накратко оценяват процеса като неорганизиран и 
неуспешен. Важно е да се отбележи, че само един представител (на застъпни-
ческа организация) подчерта, че в процеса на планиране една НПО може да 
участва и без специална покана.

Неучаствалите активно или епизодично участвалите НПО-представители 
са останали с чувството, че са „употребени за пълнеж“, или са недоволни от това, 
че изобщо не са ги поканили, както и от липсата на прозрачност, на резултати, 
на механизми за контрол и санкциониране на лошите практики, а също и от пре-
допределеността  на членовете на обществените съвети. Обвиняват управлява-
щите в безпринципни предпочитания за работа с (често едни и същи) „удобни“ 
за тях НПО. Настояват държавата да инвестира в НПО в качеството им на парт-
ньори.

Сред малкото неучаствали в планирането, но присъствали на дискусиите, 
има експерти, обучавани или работили известно време на Запад, с обещаващ 
потенциал за участие в предстоящото планиране. Те подчертават необходи-
мостта от политически дебат, интензивна комуникация сред институциите, 
фокусиране, проблематизация, мислене в по-далечна перспектива, иници-
ативни групи и групи за натиск...

Други НПО са очевидно неподготвени за ефективно отстояване на интере-
сите на представлявани от тях групи. Споделеното от малкото присъстващи на 
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дискусиите, които не са участвали в планирането, не показва нито капацитет 
за ефективно участие преди, нито особена заинтересованост към процеса 
в бъдеще. Очакването те да предложат интересни идеи или конкретни препо-
ръки за следващия планов период (особено от представители на застъпнически 
НПО) не се оправда – препоръките им не надскочиха общи пожелания като: „Да 
започне интеграцията на младите хора на пазара на труда“ или „Повече внима-
ние към хората с увреждания“.

Изобилстват препоръки както от администрацията, така и от НПО за подси-
гурена ефективност, разбирана преди всичко като следствие (от само себе си) 
на перфектно регулиране – повече и по-подробна регламентация, насоки, про-
цедури и механизми, тиражиране на добри практики. Тази нагласа е преоблада-
ваща и сред апелиращите за децентрализация. Единици са тези, според които са 
необходими принципи, рамка и схематична, а не детайлна регламентация.

Въведение
Като част от дейностите по проект „Анализ и оценка на прилагането на парт-

ньорство в програмирането на плановия период 2007–2013 г.“, се проведоха гру-
пови дискусии в шестте района на планиране с представители на публичната 
администрация, неправителствени организации и бизнеса, участвали в плани-
рането на регионалното развитие.

Акцентът на дискусиите се постави върху планирането на регионалното раз-
витие. Целта беше участниците да се запознаят с проекта, да споделят впечатле-
нията си от хода на планирането по места, от постигнатото и пропуснатото, да 
дадат и обсъдят  предложения за подобрение на процедурите.

Срещите се проведоха в периода 27 септември – 7 октомври 2010 г. после-
дователно в областните градове Пловдив, Бургас, Благоевград, Варна, Русе и 
Плевен, във всеки от който бяха поканени участници в процеса на планиране от 
територията на съответния регион. Освен организаторите и водещите, в дискуси-
ите участваха общо 65 лица, вкл. 7 представители на областна администрация, 10 
– на общинската, и 48 представители на неправителствени организации (НПО).

Основните въпроси за дискутиране бяха:

1. Планирането на настоящия планов период

● Кой организираше?

● Кой участваше?

● Кой помагаше?

● Как бяха определени приоритетите?

● Кой с кого и какво съгласуваше?

● Кое стоеше на преден план: „развитието“ или „усвояването“?

● Изчерпателна ли е регламентацията?
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2. Гражданското участие

● Наложително или задължително?

● „Присъствие“ или „принос“?

● Кой трябва да го осигури?

● От кого зависи то да е ползотворно?

3. Препоръки за новия процес на планиране

● Към централните власти (нормативна регламентация).

● Към регионалните власти.

● Към местните власти.

● Към гражданското общество и неговите организации.

Профил на участниците в планирането

Присъстващите на дискусиите представители на НПО са участвали по разли-
чен начин в процеса на планиране – предимно като консултанти, като експерти 
от администрацията (тогава),  като представители на НПО или като индивидуал-
ни членове на работни групи, като участници или водещи на обсъждания.

Сред тях е имало: бивши административни общински служители (заместник-
кмет на община); член на управителния съвет на БТПП, на регионални подразде-
ления на институции (РЗК) и др.; участници в пилотни разработки и прилагане 
на чужд опит и ноу-хау, фасилитатори и медиатори в работа с групи на различни 
равнища. Сред тях е имало автори и/или участници в разработването на местни, 
регионални и централни документи за развитие. 

Основни резултати
За много общини са разработвани стратегии и планове за местно икономи-

ческо развитие преди 2007 г. (изцяло или предимно от външни консултанти)130.

Процедурите за планиране на икономическото и на регионалното развитие 
на общинско равнище не се различават по същество. Следва да се напомни, че 
тогава още не се говореше за „усвояване“, а за „осигуряване“ на източници за 
финансиране в съответния план.

„Когато правехме ОПР, не знаехме още за европарите и бяхме ентусиазирани.“ 

С централизираното програмиране на средствата от СКФ се задейства прак-
тиката общините да планират дейности според допустимите за финансиране по 
оперативните програми (ОП). 

130 Например само по програма „Активни услуги на пазара на труда“, съфинансирана от 
СБ, до май 2007 г. са сключени 259 договора с фирми, образователни и граждански организа-
ции за предоставяне на услугата „Планиране на местното икономическо развитие“ (ПМИР) на 
отделни общини и райони.
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„Общините участват, където има проекти, а не там, където са действи-
телните проблеми.“

І. Процесът на планиране за периода 2007–2013 г.

С въвеждането в темата на дискусията присъстващите бяха приканени да 
формулират на базата на собствения си опит чрез асоциации какво е планира-
нето за всеки от тях. 

Повечето от тези първи кратки изказвания са сравнително положителни 
или неутрални констатации: полезно; ново, непознато и интересно начало; ново 
училище; надграждане на знания; уникален университет; надежда; многообеща-
ващ процес, очакване за промяна, сериозно усилие; практически опит; ключ към 
успеха и пр.

Подготвените и позитивно настроените към планиране на развитието го 
определят като смислен инструмент за постигане на цели. Те описват техноло-
гията на процеса като „борба на приоритети“, „сътрудничество и договаряне на 
взаимноизгодни решения“, координирани „упорити последователни стъпки“ от 
страна на заинтересовани активни субекти. 

Част от взелите тогава участие в планирането го определят като предизви-
кателство, за чието преодоляването са положили изключителни усилия и труд, и 
(в резултат на това) оценяват процеса като „по-скоро успешен“. 

Дори за запознатите с фирмено или централно планиране това планиране 
се е оказало „ново начало“, „надграждане на знания“, практическо обучение и съ-
ответно натрупване на ценен опит. 

За някои процесът се е развил във времето като:

учене  ентусиазъм  объркване  разочарование 

След преминаване към конкретни наблюдения или към извършеното от все-
ки в процеса, вместо факти и разказ за случилото се вече преобладават критич-
ните оценки. 

С уговорката, която направиха представители на местната администрация, 
че „навсякъде е различно“, повтарящите се мнения в изказванията очертават 
слабостите на типичния процес:

● Възлагане отгоре

● Недорегламентираност

● Неподготвеност 

● Непоследователност

● Необвързаност

● Псевдогражданско участие

● Сopy – paste
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● Неосигуреност

● Безнаказаност

● Демотивация 

„Дълбоко чужд ни е този процес.“

„Не биха планирали, ако не беше задължително.“

Участвалите в планирането по места по-скоро са търсели и изчаквали ин-
формация и насоки от централно равнище, отколкото да проучат и организират 
действително широко обсъждане и вземане на най-адекватни на мастните по-
требности решения.

„Приоритетите се налучкваха според националните, за да се получи напас-
ване.“ 

Някои предварително са „уцелили“ приоритетите като по-добре запознати 
с принципните изисквания и с местните проблеми. В други ОПР изобщо не са 
изведени приоритети.

„Липсва задълбочен политически дебат – те трябва да определят приори-
тетите, а не експертите. В общинските съвети плановете минават съв-
сем формално. Дори не се четат на места.“ 

Общ извод на участниците в дискусията е, че регионалното развитие не 
може да се планира на общинско равнище, а на регионалното – няма реален 
субект на планиране.

„Областните управи са малки и с други функции – децентрализиран кон-
трол на законосъобразни действия.“ 

Ролята на областната администрация в планирането е да оказва методиче-
ска помощ за областната стратегия, ОПР и актуализациите им. В разработките 
са участвали  експерти от областните съвети и консултанти. Според някои мне-
ния половината от областните администрации „не знаеха за какво става дума и 
не ги интересуваше“. Служители от областната управа не одобряват сегашната 
регламентация на отговорностите – смятат, че са натоварени с несвойствени за-
дължения в процеса за сметка на общинските служители, което според тях не е в 
съответствие с по-високата им компетентност.

„Във Франция  най-напред има комисия на областно ниво. Може ли отдолу да 
дадат акъл на областта?“

На общинарите често им липсват познания, но са наясно с местните про-
блеми, докато в областните администрации има обучени и с актуални знания 
служители, но те нямат особена връзка с хората и практически опит. И едните, и 
другите се позовават на пропуски на по-високо равнище.

На практика процесът се организира предимно на общинско равнище. 
Казват, че поне 50% зависи от кмета.

„Това, което зависеше от нас, е направено.“
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Ето например как:

● Със заповед на кмета – 4 работни групи с участие на представители на граж-
дански организации. (Поименно – кого къде да ползват – малък град – знаят се.) 

● Обсъждания във фокус групи. 

● SWОT анализа – сами.

● Планирането – с малка обществена поръчка – от външни експерти.

За разлика от представителите на НПО никой от представителите на адми-
нистрациите не спомена, че основната работа е извършена от консултанти. 
Изброените от тях случаи са:

● само общински служители/експерти;

● общински служители и консултанти;

● с участие и на граждански организации (често казионни);

● с „широко участие“, вкл. граждани.

„Идваха едни консултанти и нищо. Планирането е много работа, а при тях 
е повече хартия.“

Съставът на групите или екипите е различен по места:

● Някъде дейността се разпределя предимно между общинските експерти. 
Административни и НПО-представители имат наблюдение за общини, които из-
цяло сами са изготвили местните планове при добро разпределение на работа-
та и координация между работни групи по приоритети. 

● Други са възлагали на външни експерти отделни дейности по разработ-
ването (или доработването) на плановите документи. Някъде са започнали сами 
и впоследствие са използвали външни експерти. 

„Накрая дойдоха консултантите да спасяват положението.“

● В много общини плановете са разработени почти изцяло от консултанти, 
с добре организирано участие на заинтересовани страни или набързо, без да 
познават спецификата и без партньорство. Има случаи общински план на една 
(голяма) община да е направен от консултантска фирма в друга община. 

Със или без участие на заинтересованите страни експертите в работните 
групи са определили приоритетите и са написали ОПР. Следват по една-две ак-
туализации годишно.

На обсъжданията обикновено са присъствали социално-икономическите 
партньори и понякога – представители на подбрани НПО по усмотрение на ор-
ганизаторите. Впечатлението на много от реално участващите в процеса е, че 
процедурата е провеждана формално, за „отбиване на номер“. Отиграна прак-
тика е да се представи готов материал за кратко обсъждане, без да се усложнява 
задачата с проблематизиране.

Според общински служители идеята да се планира en gros по-скоро е идва-
ла от консултантите от/или гражданските организации. Стремежът е бил в плана 
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да се включи всичко възможно, „за да може да пишем проектите после“. И план, 
и актуализация се правят така, че да се осигури максимална широта за кандидат-
стване с разнообразни проекти и максимална величина на необходимите сред-
ства.

„Казваха: „Планирайте повече, за да получите (поне) малко“.“

Планирали са например повече инфраструктурни обекти, отколкото могат 
да съфинансират. Особено малките общини, без ресурси. 

„Всеки записва нещо – да го има, но как ще се финансира – не е ясно.“

„Като говореха „само по 1–2 инфраструктурни проекта“, си казахме – тол-
кова пари ще има – защо да се ограничаваме?!“

И обратно – формално заложеното в плана „за всеки случай“ е позволило 
очевидно разхищение на публични средства, като са съфинансирани необос-
новани проекти. При това графикът на изпълнение на ОПР до голяма степен е 
зависел от реда на обявяване на мерките по оперативните програми. 

„Направили училище като слънце, а половината е празно. Затова е имало 
пари – затова са кандидатствали.“

Планирането се мисли като задача, поставена свише и чието изпълнение 
трябва да е санкционирано пак „отгоре“:

„Беше по принуда – трябваше да има план, за да има достъп до европари-
те.“

„Общините не са виновни – никой не проверява дали имат такива приори-
тети, или не.“

Съществена е разликата в подготвеността за работа в процеса. 

Представители на местни администрации са обучавани за управление и 
използване на еврофондовете от местни и чуждестранни консултанти (вкл. в 
Европа) по различни тогава действащи програми131.  

Има компетентни медиатори и фасилитатори сред работещите в компании и 
граждански организации, запознати с ноу-хау и техники за провеждане на про-
цес на вземане на решение, вкл. за развитието на общности. Прилагат гъвкаво 
познания по подхода ЛИДЕР, умения от участие в МИГ и пр.

Повечето от ангажираните в плановия процес обаче са се чувствали твърде 
несигурни поради дефицит на информация, специализирани знания и умения. 
За тези, които са се занимавали се с фирмено планиране, ОПР също е бил ново 
предизвикателство.

„Напосоки стреляхме.“

„Нямахме никаква подготовка, информация и умения за активно участие.“

131 За 2 години (2007–2008)  се падат средно по 11 дни обучение по прилагане на СКФ на 1 
служител от местна администрация, ангажиран в работа по еврофондовете по данни от пред-
ставително изследване през 2009 г. по проект на МФ.
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„Нямаше визия, цялостна рамка на ОПР – къде сме, на коя стъпка сме. ...“

„Нямаше знания, нямаше кой да ни учи.“

„Нямаше прозрачност.“

Преобладава мнението, че процесът на планиране е затруднен от недоста-
тъчната и незадоволителна работа по изграждането на капацитет на потенциал-
но заинтересованите страни, за да се подготвят за участие, както и от недоста-
тъчния капацитет на гражданските организации и на администрацията още на 
етап за събиране и представяне на информация.

И едните, и другите са се учели в процеса на работа и приемат за естест-
вено да се допускат грешки, когато правят нещо за първи път. Не се забелязва 
обаче амбиция да приложат наученото и опита си така, че да променят нещата 
в следващия планов период – заявяват, че зависи от условията, които ще им се 
предоставят.

Не само администрациите, но и експертите от НПО са очаквали конкретни, 
точни и ясни указания. Основно в процеса са ползвани два документа – Закон за 
регионалното развитие (ЗРР) и Методическите указания на МРРБ/ ФРМС.

Посочените слабости, свързани с документацията, които са затруднили 
участниците в процеса, са: 

● необвързаност между ЗРР и НСРР; промените в ЗРР;

● несъответствие между административно-териториалната структура и 
структурата на  властта – липса на реален субект за регионално планиране; 

● непредвидени ресурси и механизми за изпълнение на постановеното в 
документите;

● недобра координация между институциите и разнопосочни сигнали; 

● промени в насоките за центровете на планиране – село, община, район от 
няколко общини, област, регион, промяна в границите на регион и др.;

● прекалено много нормативни документи;

● несъответствия в самите документите;

● регламенти, които не работят и не се ползват;

● липса на механизъм за съгласуване на плановите документи;

● липса на механизъм за обвързване на ОПР с други планови документи;

● липса на механизъм за съгласуване на плановете отдолу нагоре – не са 
отразени коментарите на участвалите на по-ниско териториално равнище;

● липса на насоки за изпълнението на ОПР.

Добре запознатите с документите се фокусират повече върху непълноти и 
разминавания в тях. Други се позовават на сложността да ги използват. 

„Невъзможно е проследяването на многото планови документи, дори на 
едно ниво – един документ с толкова много препратки...“

ПРИЛОЖЕНИЕ 4: ОБОБЩЕНИЯ ОТ ПРОВЕДЕНИТЕ ФОКУС ГРУПИ И ИНТЕРВЮТА



156

ПРЕДИЗВИКАТЕЛСТВАТА ПРЕД НОВОТО ПРОГРАМИРАНЕ НА ФОНДОВЕТЕ НА ЕС В БЪЛГАРИЯ

И не са се задълбочили в използването им.

На оперативно равнище процесът се определя като хаотичен. Изброяват 
се слабости като:

● липса на методология за изготвяне на ежегодните програми за реализа-
ция;

● работа „на парче“, разпокъсаност, лоша организация и липса на координа-
ция, кампанийност;

● непоследователност и липса на синхрон „по вертикала“;

● принципна разлика между функциите и задълженията на областната ад-
министрация и местното самоуправление.

От администрацията се изисква да събира и поддържа информация за мест-
ната ситуация, на базата на която със собствени сили или с помощта на консул-
танти да се разработват плановете. Същевременно твърде често от тях се из-
искват различни справки в най-различни формати от различни висшестоящи 
институции. Затруднява ги и „неотзивчивостта“ на централните институции да 
им предоставят данни. Твърдят, че допълнителна пречка е отсъствието на ясна 
процедура за обмен на информация, но очевидно се съмняват и в ползата от 
усилията си.

„Администрацията трябва да дава безумно много справки. Трябва изчисте-
на процедура.“

„Като няма пари, за какво да го правим?!“

ОПР са писани преди, след и паралелно с областни стратегии. За регионал-
ното планиране „отговаря“ отдел в Областната управа. Работилите в областната 
администрация твърдят, че върху тях е паднала основната отговорност за реги-
оналното планиране с активното участие на областните/обществените съвети за 
развитие. Пред експертите е стояла трудната задача да съгласуват ОПР от съот-
ветната област със стратегията и регионалния план. 

„Плановете бяха написани. (Като мониторираща видях много „copy-paste“.)“

„Трябваше да се вържем ...“

„На регионално ниво едни планове изобщо увиснаха във въздуха.“

Мнението за комисиите към регионалните съвети е, че работят добре тези, 
чиято дейност е регламентирана – напр. дейността на Комисията по заетостта – 
благодарение на Закона за насърчаване на заетостта.

Областни стратегии (както и ОПР в много общини) не просто са написани от 
експертите в края на процедурата, а в това се е състояла цялата процедура. Tова 
се приема като естествено следствие на процеса на национално равнище. 

На национално ниво според участниците е като на местно – неуправляемост 
на многото приоритети и подприоритети. Стратегии и планове на всички равни-
ща са писани с „copy–paste“, вкл. от документи на стари и нови страни членки. 
Местни приоритети не отразяват реалните потребности или изобщо не са изве-
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дени. Като следствие плановете са „без облик и цвят“. После се възпроизвеж-
дат, като се променят само цифрите. Мултиплицират се стари идеи.

Областна стратегия, ОПР, бюджет, програма за строителство се разработват 
„на парче“ за различен период, не са добре субординирани или обвързани по 
друг начин.

Освен взаимна обвързаност на плановете на различните равнища „отдолу 
нагоре“ според участниците на много места такава липсва и между работещите 
по въпроса на общинско равнище. Ежегодните общински бюджети решават про-
блемите на деня и не се съотнасят с ОПР и тяхното изпълнение.

Участниците допускат, че стратегиите и плановете не се следят и дори не 
се четат. Обясняват си пренебрегването на заложеното в тях с отвлечеността и 
нереалността му, от една страна, и с липсата на предвидени санкции за неизпъл-
нение и на заложени индикатори за изпълнение, от друга.

Процесът е затруднен от отсъствието на синхрон между планиращите пара-
лелно, а не заедно, или на приемственост между планиращите едни след други. 
Едни са анализирали, други са екстраполирали и планирали. Смятат, че често 
няма обвързаност между стратегия и план, между анализ, предвиждане и реше-
ние (каквото всъщност е планът), между план, бюджет и програма, между наме-
рения и възможности.

На дискусиите не се коментираха теми като злоупотреби и корупция на-
пример, вероятно поради банализирането им, но е показателна реакцията по 
въпроса, дали целта на ОПР е била развитие, или усвояване. Отговорът беше: 
„Присвояване!“

Като реакция на някои обобщения по време на дискусията участници под-
чертаваха, че трябва да се отчетат разлики по места („Навсякъде е различно“).

В малки общини, според някои консултанти, пътят е извървян с тяхна помощ 
„като по учебник“. Общинари твърдят, че са направили необходимото и са по-
стигнали действително диалог.

„Вярвахме, увлякохме, запалихме много хора...“

„Казаха се неща от НПО, бизнеса, Областния съвет, побратимени общини...“

Областни служители обаче оценяват по-високо дейността на областната ад-
министрация и членовете на Обществения съвет, като подчертават по-високата 
експертиза и по-ефективните взаимодействия с гражданските организации, от-
колкото в общините.

ІІ. Гражданско участие

„В закона участието на гражданските представители е пожелателно.“

„Има информация – няма комуникация.“

НПО представители отправиха сериозни критики към без/участието на об-
щински съветници, създаващи впечатление на „аморфна индиферентна маса, 
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олицетворяваща обща безотговорност“. При това добавиха, че изобщо конта-
ктът между НПО и Общински съвет е много труден. 

Необходимо е да се различат възможните начини за участие на граждан-
ството и съответно да се диференцират очакванията. Най-малкото – да се раз-
граничи ролята на платения консултант от активния доброволец. И по-точно – на 
избраните органи на местна власт, социално-икономическите партньори (синди-
кални, съсловни и бизнес сдружения), поканените за партньорство НПО с опре-
делена експертиза, без оглед на представляваните социални групи, индивидуал-
но поканените в работни групи експерти от НПО, представителни за определено 
равнище застъпнически организации, самоорганизирали се инициативни групи 
граждани и групи за натиск и др. Докато от някои се очаква „да кажеш как искаш 
да изглежда твоето населено място“, от други се изисква да приложат знания, 
умения, добри практики, за да допринесат за създаването на механизъм, по кой-
то гражданското участие да стане възможно и ефикасно, да модерират процеса 
на съвместно вземане на решения и да отстояват решенията пред управляващи-
те на всички равнища. 

Небалансирано участие
Противоречиви са наблюденията за гражданското участие на различните 

равнища. 

„На общинско равнище канеха от гражданството.“

„Има непреодолимо сближаване между община и национално представени 
социални организации.“

Или:

„Случват се добре нещата в областната администрация с гражданския 
сектор, но в общинската – не върви добре...“

Наблюдава се естествен стремеж на организаторите да улеснят едно обсъж-
дане не чрез осигуряване на компетентен фасилитатор, а като поканят изрично 
посочените в закона – социално-икономически партньори, „псевдограждански“, 
„приближени“ или „удобни“ за сътрудничество НПО, по възможност изявени и 
опитни вече в работата по проекти и програми. Така граждански каузи, застъп-
нически НПО, представляващи реално или потенциално засегнати групи хора, 
остават встрани от процеса поради нехайство или преднамерено, за да не ус-
ложнят деловото протичане на една или друга среща.

„Липсата на конкретен механизъм не е случайна. Така си осигуряват неучас-
тието на нежеланите.“

„Задължително е участието на социално-икономически партньори, които, 
когато им е изгодно, стават граждански сектор.“

„Имаше една НПО, яхнала министерството по политическа линия.“

„...от страна на гражданския сектор участват от НСО, което си е пак об-
щинско...“
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„Повечето НПО за услуги са зависими от общините.“

„Механизъм за включване, механизъм за изключване.“

Участието на НПО в преобладаващия случай се решава от администрациите 
по тяхно усмотрение, „според манталитета на властите“ на всички равнища. Вземат 
се предвид не кого и доколко представляват, а „произхода и връзките им“.

Представители на малки НПО в малки населени места, които действително 
извършват дейности в обществена полза, видими за местното население и под-
крепяни от него, практически не са търсени във връзка с ОПР. Липсата на инте-
рес към тях от страна на властите се обяснява с това, че не се занимават с писане 
на проекти. Фокусирането върху европарите ориентира властите към контакти с 
участници, вещи в кандидатстването по програми за финансиране. 

Участието е небалансирано и по дейности и етапи на планирането:

„Където има участие, е в началото – в аналитичната част, но за цели и 
приоритети – вече не.“

„Общината не ме канят в началото, а накрая – в обсъждане, при което нищо 
не може да се направи.“

„Когато е за работа – канят всички. Когато е за партньорство – само приб-
лижени до властта.“

„При официализирането – тогава се канят много НПО – диференцирано – 
бизнес, социални, еколози скачащи...“

„На окончателния етап никой не ни покани.“

Активизиране на местните общности най-общо не се е състояло поради ред 
причини, сред които като основни се посочват:

● липса на интерес сред гражданството132;

● формално участие на граждански организации – „използваха ни за пъл-
неж“;

● липса на алгоритъм за планиране – „стъпки, по които трябва да минем“;

● липса на предвидени за целта средства – „нежеланието да се задели ре-
сурс не значи, че няма“;

● кратки срокове – „скоростно претупване на планирането в последния мо-
мент“.

Отзивите на местната администрация за гражданското участие в процеса 
се поместват между твърденията: “НПО-секторът е канен“ и „Силно гражданско 
участие имаше при нас. Хората бяха активни“. Някои не просто признават, а са 
с нагласата, че широкото гражданско участие е пожелание без съдържание и е 
естествено да се изпълни формално.

132 Според представително за местната администрация  в страната изследване, проведе-
но през 2009 г., 65% от служителите се позовават на незаинтересованост от страна на гражда-
ните в тяхната община, а 73% – на  слаби неправителствени организации. 



„Трябваше да има обществени обсъждания за масовка.“

Ограниченото гражданско участие те обясняват с липса на достатъчно 
активност от страна на НПО и/или със съзнателен подбор от тяхна страна. 
Решението, кого да поканят, често е съобразено с това, на кои от тях може да се 
разчита, с кои може по-лесно да се разберат: 

„Нямаше време да обясня на всички НПО какво правим. Има силни НПО, не 
целим единствено тях, но как да обясня за 5 минути на пенсионерски орга-
низации.“

По думите на гражданските представители е имало множество обществени 
обсъждания, но не и в етапа на определяне на приоритети и целеполагане. 

От областната администрация обясняват, че участието на НПО е полезно в 
обсъжданията, но „като опре до механизъм и финансиране, се губи смисълът“.

Някои представители на граждански организации заявяват, че са положи-
ли големи усилия във връзка с предварителните проучвания за планирането. 
Събирали са информация по документи, чрез емпирични проучвания и групови 
дискусии за генериране на идеи или обсъждания за постигане на консенсус за 
приоритети.

„Проблем е методиката за събиране на информация.“

„Бяха въвлечени всички общности, но информацията не беше добра и дос-
татъчна.“

„Обработката на информацията е проблем.“

„Хората хвърлят мечтите си, но желанията да се случи на територията 
на техните селища се оказаха нереални.“

„Нашият ОПР си беше написан много добре, но смяната на властта пос ле...“

От изказванията проличава ентусиазъм, но и известна половинчатост, неу-
мение или липса на условия, при които добре започнатото да се доведе до успе-
шен завършек. На много места са проведени консултации, срещи, по един или 
друг начин е събрана информация за местните потребности и интереси, но са 
възникнали следните трудности:

● липса на капацитет да се обработи, обобщи и анализира информацията;

● липса на ресурс (време, средства, подготвени модератори) да се премине 
от изразяване на потребности до съвместно изработване на възможното 
взаимно приемливо решение.

Оказва се, че дори там, където се е случило да се активизират гражданите за 
участие в процеса,  те са се натъкнали на редица трудности, последващи неуре-
дици и не могат да се похвалят с успешни резултати.

„Минахме през всички стъпки – анкети, фокус групи, интервюта с кметове.“

„Местната общност беше въвлечена. събираха се хора с опит, култура и 
бяха чути...“
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„Скъсахме се да работим!“

Позната практика е привлечените за участие в даден момент (граждани, 
експерти и др.) да не получат обратна връзка за последвалия ход и развитие 
по темата. Нееднократно по-активни участници в процеса са установили (без 
обратна връзка), че направените изводи и съвместни решения на общинско 
равнище изобщо не са разглеждани и взети предвид от други планиращи 
хоризонтални и вертикални структури. Веднъж срещнали незачитане, те лесно 
се отказват да отстояват решенията си.

ІІІ. Препоръки за новия процес на планиране

● Децентрализация („въпреки че политическата власт няма интерес да го 
направи“). Да се създаде реален субект на регионално развитие, осигурен фи-
нансово с регионални ОП. Да се направят бързи структурни промени в тери-
ториално-административното деление (вкл. в рамките на един регион) и да се 
предвиди механизъм за планиране на регионално равнище.

● Промяна в пътя на парите.

● Да се преодолее общопожелателният характер на ЗРР по отношение на 
гражданското участие.

● По-детайлно да се дефинират административните отговорности и дей-
ности в планирането по равнища.

● Да се регламентират подробно и ясно редът и стъпките за съгласуване на 
плановете „отдолу нагоре“ и обратно.

● Приоритетите да са само един-два.

● Първо да се определят реалните нужди, после да се правят стратегии и 
планове.

● Повече регламентация за отговорностите на публичната администрация.

● Ресурсно обезпечаване на процеса на планиране, за да се гарантира по-
широко включване и консултиране с гражданите в планирането на всички рав-
нища.

● Вменяване на функции по планирането на общинските съветници.

● Обвързаност на ОПР и общинския бюджет чрез въвеждане на едногодиш-
на програма за изпълнение на плана.

● Стратегия за своевременно осведомяване и комуникация. 

● Обучение и подготовка на ключови за процеса участници както от адми-
нистрацията, така и от НПО и партньорите.

● Реалистично зададен обем/обхват на дейности (както за процеса на пла-
ниране, така и в плановете). 

● Да се регламентира организирано и компетентно фасилитиране на деба-
та между всички заинтересовани страни. Не само да се контролира, но и да се 
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тиражират добри практики, за да се прилага успешният опит: форумът, подходът 
ЛИДЕР, социалната стратегия, платформата за избори на БЛУЛИНК, обществени-
ят съвет за партньорство, общественият съвет за сътрудничество, Холандският 
модел на участие.

● Да се достигне до национален консенсус за стандартни индикатори за 
подбор и включване на НПО и партньори.

● Да се пренесе като модел Стратегията за социални услуги (на УНИЦЕФ) и 
за регионалните програми.

Как гражданският сектор да си осигури реален принос?
● Привличане и мотивиране на по-широко гражданско участие и контрол на 

всеки етап от планирането и изпълнението.

● Да се организира гражданско наблюдение по време на всички етапи на 
процеса на планиране и в процеса на изпълнение.

● Властите да информират и да поддържат комуникация с гражданските 
сдружения.

● Администрацията да приеме идеята за разширяване на дейността й чрез 
НПО.

● Структурирано и фокусирано участие на гражданското общество в плани-
рането в условия на широки дискусии по региони.

● Консолидация на НПО. 

● Анализ на участие – чрез „карти за участие“ и по места.

● Да се въведат критерии за представителство и категории НПО. 

● Проактивно търсене на гражданско участие от властите и управлението. 
Инициативата да идва от публичната администрация.

● Да се регламентират достъпът и редът за участие на НПО. 

● Да се номинират участници (да не са едни и същи – сега  областните съве-
ти използват стари списъци).

● Бизнесът и синдикатите да представляват социално-икономическите парт-
ньори, без да дублират прокарването на интересите си чрез свои НПО.

● Да се инвестира в партньорство, а не само в обучение. Има капацитет, но 
той трябва да се използва.

● Достъп за представителство на всички сектори на икономиката.

● Местната администрация да получава своевременно информация за ре-
гламентите 

● Месец  преди да се вземе решение, проектът да се публикува за обсъж-
дане.

● Да има „Публичен регистър на проектите“. 

ПРЕДИЗВИКАТЕЛСТВАТА ПРЕД НОВОТО ПРОГРАМИРАНЕ НА ФОНДОВЕТЕ НА ЕС В БЪЛГАРИЯ



163

● Прозрачно публично финансиране. 

● Съвместно обучение на администрацията и гражданските организации.

● Административен орган да обяви механизъм за избор на представители 
на гражданските организации

● Да се направи оценка на капацитета на гражданските организации.

● НПО да систематизират информацията и да я представят по подходящ на-
чин пред своите целеви групи. 

● НПО да лобират за интересите си и да ги отстояват по различни линии.

● НПО да подобрят капацитета си. 

● Властта да създаде предпоставки за участие и механизъм за проследяване 
резултатите от участието, както и да мотивира гражданското участие с атрактив-
ни подходи. 

● В процеса на планиране да се предвиди всичко, което може да се случи, за 
да се избегне, ако трябва.

● НПО да се включат профилирано, с тематично участие, експертно. Още 
при стартирането си дискусиите да могат да очертаят пътя нататък. Да се диску-
тира мотивирано – с оглед на бъдещи ползи.

Приложение 4.2. Резюме на основните резултати  
от проведените полу-структурирани интервюта  
за анализ на програмирането

Концентрирането на програмирането, както и управлението на оператив-
ните програми в една институция няма да доведат автоматично до добри резул-
тати, ако и в нея продължи практиката „едната дирекция да не знае какво прави 
другата“. По-скоро е необходимо да се разбере защо комуникацията между учас-
тниците е недостатъчно ефективна и при какви условия може да се подобри. 
Според респондентите предпоставките не опират само до пространствено ре-
шение и разписване на нормативни актове.

Интервютата са изпълнени с критики към програмирането: 

● Централизация 

● Регионализация pro forma

● Pro forma гражданско участие 

● Несъгласувани, необосновани/несподелени приоритети

● Разминаване между приоритети и оперативни програми за осъществява-
нето им

● Общо усещане за дефицит на комуникация и прозрачност

● Неподготвеност на администрация, бенефициенти, гражданство
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● Механичен пренос на структура и съдържание от европейските в българ-
ските документи

● Необвързани стратегически и програмни документи 

● Несубординирани нормативни документи

● Необезпечен ресурс за координация на процеса (политически, властови, 
финансов)

● Непоследователност в процеса (стратегическо и оперативно планиране)

Повечето са насочени към йерархичните равнища над и под самите интер-
вюирани или към етапите на процеса до и след тяхното участие и отговорност. 
Според част от тях проблемът не е в програмните и плановите документи, а в 
прилагането им. По един или друг начин участвалите в работни групи по ОП 
също са склонни да обяснят грешките и слабите резултати по-скоро с начина 
на управление и не/изпълнение на програмите, отколкото с пропуски в самото 
програмиране, без да надценяват качеството му. Според ангажираните с анали-
зите и стратегическата рамка по-големият проблем е в последвалото разрабо-
тване на механизми, процедури и контрол по ОП. Същевременно обаче осъз-
наването на значението на програмирането като необходима подготовка както 
на документално ниво, така и на ниво бенефициенти, организационна рамка 
и дизайн прозира зад изказаните мнение при водените разговори и дадените 
препоръки. 

Най-общо основните послания на интервютата могат да бъдат обобще-
ни в следните точки: 

● Схемата за управление на еврофондовете в България е заложена в пред-
присъединителния период (ПМС № 171 от 2002 г.). 

Център на работата по стратегическите документи е Министерството на фи-
нансите (МФ). Основните участници са Дирекция УСЕС и Дирекция НПР в АИАП 
към МФ, както и работни групи към заместник-министри в ресорните министер-
ства – УО на ОП.

● Връзката между програмирането на помощта и регионалното развитие е 
замислена да се осъществи по линията на местното планиране. Налице са ог-
ромен обем общински и регионални планове за развитие, областни и секторни 
стратегии, предимно наложени и формално изработени. Обобщаването им се е 
оказало количествено непосилна задача, а качеството им не е дало достатъчно 
добра основа за синтезиране на национални приоритети за 7-годишен период. 
Министерствата не са отразили регионалните специфики и потребности в се-
кторните си програми. Регионалните структури не са постигнали нищо повече 
от механичен сбор от отраслови планове за региона. Приносът на регионалното 
планиране към процеса на програмиране се оценява като незначителен. В една 
или друга степен в процеса са участвали още „задължително“ социално-иконо-
мическите партньори – бизнес асоциации, синдикати и сдруженията на общи-
ните.
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● Не всички министерства са със статут на УО, но практически всички са 
включени в управлението на фондовете напр. МОМН, МЗ, МК чрез ОПРЧР, по ко-
ято УО е МТСП).

● Основната дейност по програмирането на структурната помощ започва 
през 2005 г. и  приключва в края на 2007 г. с одобрение от страна на ЕК на пред-
ставените програмни документи. 

● Основни програмни документи са НСРР и ОП, разработвани успоредно в 
Агенцията за икономически анализи и прогнози и в работните групи по минис-
терства. 

● Методиката за разработване на оперативните програми е написана от 
експерти на АИАП през 2005 г.

● Националното програмиране е осъществено основно на база условия, 
произтичащи от преговорните глави, от стратегически и нормативни европей-
ски и национални документи.

● Задачите пред разработващите стратегическата рамка се описват като  из-
работване  на първо място на SWOT анализ, въз основа на който се определят 
областите за финансиране в даден сектор.

● Процесът на напасване и написване на програмните документи е запо-
чнал с работа по НПР, който е имал за цел да определи стратегическата визия 
за развитието на страната и да послужи като отправна точка за определяне на 
основните приоритети при програмирането. Смисълът на приемането на наци-
онална стратегическа рамка (изискана от ЕК по-късно) е да се изработи сравни-
телно кратък документ с акцент върху намеренията на страните за използването 
на структурните инструменти. 

● Някои намерения междувременно са били обсъждани със службите на ЕК 
и са зависели от одобрението им. Одобрение не е получено за разходи в нере-
формирани сфери (например за болничната мрежа без предварителна яснота 
къде, колко и какви болници да останат).

● На практика приоритетите в НСРР са организирани по аналогия с ре-
гламентите за европейските фондове. Разработването на отделните ОП по-на-
татък също се основава на съответните за дадената област европейски стратеги-
чески документи. Различните министерства са заимствали опит (вкл. чрез copy/
paste) от различни европейски страни. Местното творчество в този смисъл се 
определя като минимално.

● Някои от предварителните условия и изисквания са пренесени от евро-
пейските в националните документи без анализ на възможностите и на начина 
за осъществяването им в предвидените срокове (например за сметищата).

● В НСРР е направено известно разпределение на парите между приорите-
тите на държавата. Общата сума на помощта е била известна – почти 4% от БВП. 
Предстояло е тази сума да се разпредели между петте ОП.  
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● Решението за две допълнителни програми – за административен капаци-
тет (ОПАК)  и за техническа помощ (ТП), е взето по решение на КС през 2006 г., 
след кореспонденция и препоръка на ЕК (като закъсняла реакция) след сигна-
ли за сериозни проблеми, съпътствали прилагането на предприсъединителните 
фондове.

● В рамките на определената им сума всяка работна група в министерства-
та е разписвала съответната ОП. Участници в тях дават примери за редица раз-
минавания в този процес поради внезапни промени в обявяваните политики, 
неосведоменост и неразясняване от страна на администрацията (например за 
изоставащи райони и райони „мотори“ на развитието).

● Не е останало време за оглед и съгласуване, за обща и добре аргументира-
на позиция пред ЕК. Писането на оперативните програми се е проточило твърде 
дълго и е приключило с предаването на написаното в последния момент за одо-
брение от ЕК в края на 2007 г. Така една година от периода е загубена в писане на 
програми, вместо вече да се приемат проекти за изпълнение. 

● За приоритетите на развитие и за разработването на референтната рам-
ка са прилагани дискусионни формати, като форум подхода със заинтересова-
ните от решаването на определен въпрос. Но такава практика е епизодична и се 
свързва с две негативни наблюдения – първо, отсъствие на интерес от страна 
на политиците, и второ – приоритетите в крайните варианти на документите съ-
ществено са се разминавали с обсъжданите по време на форума.

● И досега фокусирането е върху „усвояването“ на средствата от Структурни-
те фондове и от Кохезионния фонд, което не е равнозначно на постигане на цели-
те и не гарантира развитие.  

● Процесът на управлението на средствата от тези фондове според прове-
дените интервюта се определя като подценен, което има сериозни последствия 
за възможностите на използване на средствата по предназначение.

● Политиците не са разбрали важността на процеса според организаторите 
му и не са допринесли със своевременни политически решения за осъществя-
ване на последователност, добра координация между институциите и сътруд-
ничество. От гледна точка на националния координатор това е „политическата 
свобода“, при която е протекло програмирането до края 2007 г., след което по-
литическите решения са излезли на преден план.

● Дешифрирането на европейските приоритети и защитата на национални-
те пред ЕК са протекли проблематично. 

● Много или малко приоритети и ОП, на териториален или на секторен 
принцип – общото е, че и по двете теми се възприема утешителното разбиране, 
че като сме бедни, каквото и където и да се направи – все ще е от полза. Рамката 
е била широка, потребностите – всестранни, ресурсът – огромен.

● От една страна, управлението на програмите е централизирано не само 
поради недостатъчен капацитет на местните структури, но и поради недоверие 
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и страх от злоупотреби от страна на местните „феодали“. От друга – представи-
тел на „местните“ определя секторното управление по министерства тогава като 
„процес на  феодализация“, поради която от МФ не са могли да осъществят ефи-
касна координация въпреки положените за това усилия. Самите координиращи 
заявяват, че няма  механизъм, по който от тяхното административно равнище да 
може да се изисква от назначените по партийна линия заместник-министри.

● Като един от основните недостатъци на преден план излизат пропуски, 
свързани с подготовката в най-широк смисъл. Конкретно за недостатъчно под-
готвена се определя част от публичната администрация и като крайно неподгот-
вени – бенефициентите на помощта.

● Публичната администрация (вкл. „мини-евро-бюрокрацията“) е обвиня-
вана в капсулираност и високомерие, в некомпетентност, мудни действия, не-
оказване на подкрепа към целевите групи, незаинтересованост от качествено и 
бързо обслужване на бенефициентите.

● Повечето интервюирани не дават ясни препоръки как да се получи  пре-
сечната точка между подхода „отдолу нагоре“ и подхода „отгоре надолу“, между 
местното планиране и националното програмиране, между секторната и тери-
ториалната схема на управление,  между сближаването на районите в страната 
и сближаването на страната с Европа, между стимулирането на конкурентоспо-
собността на бизнеса и развитието на социалната сфера, между финансирането 
„със замах“ в големи национални проекти и многобройните нерешени проблеми 
на изоставащите райони и уязвимите групи хора. 

● Гражданското участие в процеса се изразява най-общо в следните наблю-
дения:

Законосъобразно са участвали национално-представителни  – партньори – 
синдикати, браншови, бизнес и работодателски асоциации. 

В някои РГ по ключови за институцията политики са привличани хора от  –
гражданския сектор, като решението за механизма на покана и начина на 
избор е предоставено на съответния ръководител на работна група; съста-
вът на така формираните работни групи по-късно е използван за създаване 
на комитетите за наблюдение. 

В повечето случаи обаче  – не се е водил активен диалог.

Доколкото са отстоявани граждански позиции, повечето от тях  – не са от-
разени във финалните документи. 

След приключване на участието си НПО  – не са получавали обратна 
връзка за хода на програмирането.

Съществените решения –  за управлението на процеса, за приоритетите, 
бенефициентите и разпределението на финансирането са взети без така на-
реченото широко гражданско участие.

Както на централно, така и на местно равнище гражданско участие в  –
процеса е било формално. С тази оценка са съгласни и от администрация-
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та. Но обяснението според тях се намира предимно в неподготвеността на 
НПО-сектора и в отсъствието на култура на дебат изобщо. 

Повечето от участниците по административна линия признават, че по  –
всяка от темите би било полезно да работят или поне да се консултират с 
граждански организации със съответния специфичен профил. 

От гледна точка на НПО-сектора в основата на формалното му включване  –
или изключване по усмотрение на управляващите процеса е отсъствието 
на ясна регламентация и механизъм за гражданско участие, без да отри-
чат, че голяма част от тях не са били подготвени за програмирането. 

● Пред предстоящото програмиране като предизвикателство отново ще 
стоят следните негативни нагласи:

взаимно недоверие на всички равнища и подозрителност между инсти- –
туциите и целевите групи, както и между самите институции, което пряко се 
въплъщава в стремеж към повече и все по-подробна регламентация;

ниска култура на дебат, на търпимост за изслушване, на зачитане на мне- –
нието, потребностите и интереса на другия;

липса на универсален/уеднаквен механизъм за избор на представители  –
на НПО, което е пречка и пред работата на администрацията и пред ефек-
тивното представителство на гражданските интереси в този процес; 

разочарование, загуба на интерес и отлив на обществена подкрепа по- –
ради непрозрачност, недобра комуникация и обратна връзка;

необходимост да се насочат ресурси към създаване на работещи форма- –
ти за координиране и съвместяване на възможно повече гледни точки;

необходимост от обществен консенсус за приоритетните цели, чието из- –
пълнение ще е ключово за социално-икономическото развитие на страната 
през следващите седем години.
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Участие на гражданите в планирането  
и програмирането 
Институт „Отворено общество“ – София провежда регулярно представител-

но проучване по метода омнибус. Омнибус е количествено представително про-
учване сред пълнолетното население на страната по случаен принцип на двусте-
пенна извадка по области и населено място, при което се включват въпроси по 
различни теми. Този метод се прилага за регистриране на обществените нагласи 
по обществени, политически и икономически въпроси. В рамките на проведения 
омнибус през март 2010 г. са включени основни въпроси, които касаят участието 
на гражданите в процесите на програмиране и регионално планиране. Целта на 
този блок въпроси бе да се провери количествено какви са нагласите сред об-
ществото по отношение на основните приоритети за развитие, проблемите пред 
използването на средствата от фондовете на ЕС, мотивацията и възможностите 
за гражданско участие. 

Фиг. 1. Общественото мнение за приоритетите на развитие

Здравоопазвоне

Заетост

Инфраструктура

Земеделие

Социални услуги
Образование

Опазване на околната среда

Устойчиво развитие

Алтернативен туризъм
Закрила на децата

Сезонен туризъм

Подкрепа на уязвими групи

Конкурентоспособност
Друго

Не мога да преценя

41%

50%

35%

23%

19%
17%

12%

12%

11%
10%

8%

7%

4%
1%

9%

Кои трябва да са приоритетите на развитие на вашето населено място?
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Трите основни приоритета за развитие, които гражданите припознават като 
важни са справянето с безработицата, проблемите със здравеопазването и из-
граждането на инфраструктура. Тези отговори очертават и основните липси на 
държавна намеса. Безработицата е хоризонтален проблем на развитие на човеш-
кия капитал, конкурентоспособността и социалната политика. Здравеопазването 
е сектор, в който поради липсата на ефективно влияние на ЕС, националните 
реформи са частични и неефективни. Инфраструктурата е залог за развитие на 
отделните региони на страната и осигуряване на достъпност и по-добро качест-
во на услугите. Последващите сектори от значение за развитие са земеделие, 
социални услуги, образование и околна среда.

Като най-сериозни проблеми пред оползотворяването на Структурните и 
Кохезионния фонд в България се посочват корупцията, бюрокрацията и липсата 
на умения за планиране и разработване на добри проекти. Корупцията се посоч-
ва от 1/3 от гражданите. На второ място е бюрокрацията, посочена от всеки чет-
върти. Бюрокрацията, прекомерните изисквания за отчетност и забавянето на 
плащанията са актуалните проблеми пред гражданите. Двойно повече граждани 
съзират като проблем несъобразяването с местните потребности в сравнение 
с тези, които го отдават на централизираното определяне на целите. На преден 
план излизат и дефицити у потенциалните бенефициенти – малко добри идеи за 
проекти, неумение за разработването им по места, необходимост от съфинанси-
ране.

Фиг. 2. Проблеми пред изполването на фондовете на ЕС в България

ПРЕДИЗВИКАТЕЛСТВАТА ПРЕД НОВОТО ПРОГРАМИРАНЕ НА ФОНДОВЕТЕ НА ЕС В БЪЛГАРИЯ

Кои са най-сериозните проблеми, свързани с европейското  
финансиране в България?

%

Не мога да преценя 36

Централизираното определяне на целите 4,6

Централизираното управление на средствата 5,3

Липсата на визия за развитие по региони 6,9

Липсата на координация между местните проекти  
в рамките на даден регион 9,2

Несъобразяването с действителните потребности 
на хората по места 9,4

Забавянията в плащанията по програмите 9,4

Прекалено сложната и трудоемка отчетност 9,4

Малкото добри идеи за проекти 9,7

Необходимостта от собствени средства  
за започването на работа по проект 13,5

Липсата на умения за разработване на добри проекти 15,6

Неумението на местните власти да планират развитието 17,5

Бюрокрацията 25,5

Корупцията 31
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Фиг. 4. Предпочитания сред населението за разпределение на средствата

Фиг. 3. Акцент на сближаването

Очакващите лично да получат финансиране от еврофондовете са 4% от пъл-
нолетните граждани в страната.

ПРИЛОЖЕНИЕ 5: ОБЩЕСТВЕНОТО МНЕНИЕ ЗА ПРИЛАГАНЕТО НА СКФ НА ЕС В БЪЛГАРИЯ

За какво се използват най-вече според Вас  
еврофондовете в България?

11,8%

32%
38,2%

Подпомагане на райони, социални групи, предприятия и т.н., които имат потенциал за развитие

Не знам

Кое е по-важно?

15%

27,2%

57,8%

Да се осигури приоритетно финансиране в общини и региони, в които има голямо изоставане

Да се осигури приоритетно финансиране за по-напреднали общини и региони,  
които разполагат с по-голям потенциал за развитие

Не мога да преценя

18%

Обогатяване на управляващите и близки до тях фирми и организации

Развитие на сравнително по-неравностойни райони, социални групи, дребни предприятия
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Фиг. 5. Недоверие и подозрения

Гражданско не/участие
Отчетено е, че 8,4% от гражданите са участвали по някакъв начин в опреде-

лянето на приоритетите за развитие на своето населено място или община и по 
около 2% – на областно или на регионално/национално равнище.

Над половината от участвалите (или 4,5% от всички запитани) заявяват, че 
са го направили в качеството си на граждани и по собствена инициатива, след 
като са научили от медийни публикации. Другата половина са представители на 
институции – поравно граждански организации и служебно ангажираните от об-
щинската и държавната администрация. По-малко са представители на бизнеса, 
на бизнес асоциации и синдикати. С най-малък дял са се заявили представители 
на областни администрации и независими експерти. Освен по самоинициатива 
или като служебен ангажимент участието на останалите обикновено е по силата 
на покана от общинската администрация или от кмета.

Активността на 2/3 от заявилите участие се е състояла на етапа на обсъжда-
не на потребностите и приоритетите за развитие на общината/населеното мяс-
то, а на 1/3 – на по-късен етап – при изпълнение на общинските планове, вкл. 
оценка на резултатите. 

ПРЕДИЗВИКАТЕЛСТВАТА ПРЕД НОВОТО ПРОГРАМИРАНЕ НА ФОНДОВЕТЕ НА ЕС В БЪЛГАРИЯ

Лесен ли е достъпът до еврофинансиране  
за кандидатстващите по оперативните програми?

19,4%

35,5% 8,7%

Да, за тези, които имат достатъчно финансови средства за да осигурят необходимия собствен принос

6,8%

Да, за тези, които имат разработени добри идеи

Не, заради голямата бюрокрация в България

Не, защото правилата не са ясни

Не мога да преценя

Не, защото правилата са направени така, че да облагодетелстват определени играчи

10,9%

18,8%
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Фиг. 6. Мотиви за участие и неучастие

Фиг. 7. Фактори за неучастие

Така или иначе, над 90% от пълнолетното население в страната изобщо не 
е участвало в процеса на вземане на решение по въпросите, в каква посока да 
се развива общността или общината, кое е най-важното за нейното развитие и с 
какви ресурси може да се постигне. Какви са причините голямото мнозинство да 
остане извън този процес? 

Почти половината от гражданите не желаят да участват, но останалите веро-
ятно биха били по-активни, ако ги информират за събитието и ги поканят.

Апатията и недоверието са основен мотив на тези, които категорично от-
казват и в бъдеще да участват в процесите на вземане на решения за местното 
развитие. 

ПРИЛОЖЕНИЕ 5: ОБЩЕСТВЕНОТО МНЕНИЕ ЗА ПРИЛАГАНЕТО НА СКФ НА ЕС В БЪЛГАРИЯ

По какви причини не сте участвали досега?

15,7%
3,7%

44,3%

36,3%

Не знам как мога да участвам

Не искам да участвам

По друга причина

Не са ме канили да участвам

Какво Ви кара да се въздържате от участие?

27,6%

14,1%

53,1%

Това е работа за експерти Друго

5,2%

Няма смисъл, не вярвам, че мога да променя нещо Нямам свободно време
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Готовност за участие
Всъщност около 1/4 от запитаните не са участвали досега, но определено 

са склонни да обсъждат и решават съвместно въпросите за развитието на общ-
ността, а още толкова се колебаят и вероятно биха могли да се активизират.

Фиг. 8. Желание за участие в бъдеще

Фиг. 9. Предпочитани форми на участие

Като допълнение към количественото изследване, в рамките на проучване 
на нагласите на бизнеса към икономическото развитие на България, на служи-
тели на случайно избрани фирми от регистъра на БУЛСТАТ са зададени въпро-

ПРЕДИЗВИКАТЕЛСТВАТА ПРЕД НОВОТО ПРОГРАМИРАНЕ НА ФОНДОВЕТЕ НА ЕС В БЪЛГАРИЯ

В бъдеще бихте ли участвали в определянето на важните въпроси  
за развитието на Вашето населено място?

41,7%

25,1%
25,6%

Не, категорично Не зная

7,6%

Да, вече съм участвал и бих участвал отново Не съм участвал досега, но бих участвал

В работна група 28,2

С присъствие на място –  напр.  
публична дискусия в общината

38,6

В интервю като сегашното 54,4

В редовни срещи 22

В Интернет допитване 20,8

С попълване на анкетна карта, изпратена по пощата 9,1

Друго 2,2

По какъв начин бихте дали мнението си за приоритетите 
на развитие на населеното място?

%
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Фиг. 10. Участвал ли е представител на Вашата фирма през последните  
5 години в обсъждане на приоритетите за развитие (на Вашия град, община, 
област или друго равнище)?

си относно участието  на бизнеса в процесите на планиране и програмиране. 
Изследването е представително за фирмите в областните градове на страната. 
Проведено е от екип на Институт „Отворено общество“ – София в периода ок-
томври–ноември  2010 г. 

Представители на 150 фирми (7% от всички взели участие в изследването) 
са отговорили, че нямат интерес да участват в процеса на планиране на местно-
то развитие. Около половината от посочените мотиви за неучастие могат да се 
обобщят с това, че отговорилите не вярват, че мнението им ще повлияе по няка-
къв начин на решения, които се вземат от управляващите: 

…безсмислено – резултатите от тези форуми нямат връзка с приетите 
управленски решения;

…поради липса на адекватни решения; 

…властта се интересува само от себе си;

…всичко е планирано предварително на по-високо ниво;

…не мисля, че някой се интересува от нашето мнение; 

…не смятам, че предложенията ни ще бъдат взети предвид;

…няма да променим нищо;

…от нас нищо не зависи;

…определено не виждам смисъл от това.

Част от респондентите са убедени, че нищо не зависи от тях поради това, 
че фирмите им са малки и „нямат влияние“, че от значение е мнението само на 
едрия бизнес, а някои са добавили „личните контакти с властимащите“.

ПРИЛОЖЕНИЕ 5: ОБЩЕСТВЕНОТО МНЕНИЕ ЗА ПРИЛАГАНЕТО НА СКФ НА ЕС В БЪЛГАРИЯ

Да, на регионално

7%

Да, на общинско равнище 14%

Да, на национално 6%

Да, на европейско 4%

Не знае 25%

Не, никой от фирмата не е участвал 54%

Да, на областно равнище

10%0% 20% 30% 40% 50% 60%

6%
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Определено по-малък е относителният дял на тези, които заявяват, че не се 
интересуват, че нямат време за губене, че нищо няма да спечелят за фирмата си 
от подобно участие или че дейността, която развиват, „няма пряко отношение 
към местното развитие“.

Над половината от фирмите заявяват, че техен представител не е участвал 
в процесите на определяне на приоритетите за развитие, а 1/4 от запитаните 
не знаят дали това се е случило. От положително отговорилите най-голям дял 
на фирми, участвали в процеса, са регистрирани на общинско ниво – 14%. На 
останалите нива на планиране делът на участващите фирми е сходен – 7% на 
областно ниво, 6% на регионално и национално; 4% заявяват, че са участвали в 
тези процеси на европейско ниво. 

Що се отнася до предпочитаните форми на участие, подобно на граждани-
те, фирмите също залагат на прякото участие чрез публични дискусии, работни 
групи или пряко интервю. Сред фирмите обаче се забелязва и дял от около 1/3, 
които не могат да преценят коя е удачната форма на изразяване на позиция по 
въпросите на планиране и програмиране на регионалното развитие. 

Фигура 11. По какъв начин е най-добре да се включи фирмата Ви 
в определянето на приоритетите и в планирането на местното развитие?

ПРЕДИЗВИКАТЕЛСТВАТА ПРЕД НОВОТО ПРОГРАМИРАНЕ НА ФОНДОВЕТЕ НА ЕС В БЪЛГАРИЯ

С интервю като сегашното

18%

21%

С участие във форуми  
и други подобни обсъждания в интернет 10%

С попълване на анкетна карта, изпратена  
на имейл адрес на фирмата 9%

Фирмата няма интерес от участие по въпроса 7%

Не мога да преценя 32%

С изразяване на мнение  
пред бизнес сдружение, в което участва

5%0% 10% 15% 25% 35%

17%

С присъствие на публични дискусии между 
заинтересованите страни (вкл. граждански...)

24%С пряко включване на Ваш представител  
в работни групи с експерти

20% 30%
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ПРИЛОЖЕНИЕ 6: ПРАКТИКИ НА ГРАЖДАНСКО УЧАСТИЕ В ПРОЦЕСА НА ВЗЕМАНЕ НА РЕШЕНИЯ

ПРИЛОЖЕНИЕ 6: Практики на гражданско 
участие в процеса на вземане на решения  
(обобщение на интервюта с НПО  
по въпросник „Карта на практики  
на гражданско участие“)

Автор: 
Мариана Милошева-Круш,

Експерт към проекта

Увод
Инициативата „За участие“ на Форум Гражданско участие е финансирана от 

Балкански тръст за демокрация през АГОРА и е практическо допълнение към 
проекта на Институт „Отворено общество“–София „Анализ и оценка на прилага-
нето на принципа на партньорство в програмирането за България през 2007–
2013 г.“. Целта на инициативата е да се активира дискусията в гражданския сек-
тор за търсене на форми за мобилизиране и координиране на усилията за граж-
данско участие в предстоящите процеси.

В рамките на инициативата се проведе проучване „Карта на гражданското 
участие“ с фокус върху активността на НПО в използването на различни механи-
зми и форми на участие, ефективността на съществуващите практики, пробле-
мите и възможностите на средата за участие и основните фактори, които правят 
съществуващите механизми работещи или обратно – блокират гражданското 
участие. Картата имаше за цел: 1) да даде допълваща информация към други-
те инструменти на изследването (документално проучване, фокус групи и т.н.) 
относно „пулса на активност“ и готовност на гражданския сектор във всички 
планови региони, и 2) да помогне за подготовката на регионалните форуми за 
гражданско участие. Проучването нямаше за цел да бъде представително или 
да покрие всички съществуващи практики – това би изисквало много сериозен 
ресурс, с какъвто проектът не разполага.

В проучването участваха 43 НПО от 6-те планови региона, подбрани от шест-
те регионални координатори на инициативата „За участие“. Основни критерии 
за подбор бяха: НПО да са местни организации, да са активни в мобилизира-
не на гражданско участие в процеса на вземане на решения, да работят в парт-
ньорство с други организации, да работят в различни направления и да са ви-
дими и признати като добре работещи организации. Основен инструмент бяха 
полуструктурирани интервюта с отворени въпроси по приоритетните области 
на проучването. Поради ограниченото време и ресурс, както и по искане на 
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някои организации част от интервютата (около 1/4) бяха попълнени писмено. 
Интервютата се проведоха от регионалните координатори на инициативата – 
директно или по телефона. 

1. Практики на гражданско участие
1.1. Активност на НПО за участие в процеса  
на вземане на решения 

При почти всички от интервюираните НПО се установява сравнително висо-
ка степен на активност за участие в процеса на вземане на решения на местно 
ниво (формулиране, надблюдение и изпълнение на местни политики) с изключе-
ние на две по-нови организации с по-малко опит и повече потенциал за бъдещо 
участие, както и единични случаи на организации, активни в национални кон-
султативни процеси, но пасивни на местно ниво. Използват се всички съществу-
ващи механизми и „входове“ на участие, като при по-зрелите организации това е 
част от цялостния им подход и при тях се използва повече от една форма, а при 
други се използват само някои. 

● Повече от 2/3 от интервюираните НПО са били активни в процеса на из-
готвяне на политики. Най-често използваните форми на участие са били общест-
вени обсъждания, форуми, временни и постоянни работни групи, внасяне и за-
щита на писмени становища, индивидуални срещи с общински съветници или 
представители на местната администрация. Част от организациите са участвали 
и в обсъждането на общинските бюджети. В повечето случаи това е ставало по 
инициатива или в резутат на проактивност на НПО, по-рядко – по покана от стра-
на на съответните инстиуции.

● Някои от организациите са участвали с експертно мнение в изработване-
то на стратегии на общинско и областно ниво, в повечето случаи по конкретна 
област – социални услуги, закрила на детето, младежи, борба с бедността и со-
циално влючване, образование. В някои случаи това участие се е осъществявало 
в рамките на национално усилие за консултативно планиране – например раз-
работване на областните стратегии за предоставяне на социални услуги, наци-
онална стратегия за младежта – в тези случаи организациите са се включвали 
главно по покана на институциите. 

● Около 50% от участващите в проучването НПО са били активни и в областта 
на наблюдението и обратната връзка за ефективността на изпълнение на поли-
тиките. При някои това е част от продължаваща дейност на местно ниво – пос-
ледваща работа за прилагане на предложени и одобрени мерки за решаване на 
конкретни проблеми или за изпълнение на приета от общинските съвети стра-
тегия. При други – участие в по-голяма инициатива за граждански мониторинг с 
национален обхват, като общия мониторинг на усвояването на фондовете на ЕС, 
организиран от Коалицията за устойчиво ползване на европейските фондове или 
национален проект на Център НПО Разград за мониторинг на съдебната система.
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● Мнозинството от организациите са членове на постоянни или временни 
комисии и консултативни съвети на общинско или областно ниво по конкретни 
проблеми (заетост, борба с корупция, трафик на хора, етнически и демографски 
въпроси, закрила на детето, и др.). Някои организации членуват в обществени 
съвети за партньорство на ниво съответната община, а една – в Консултативен 
съвет за партньорство към Съвета за регионално развитие на ниво планов ре-
гион.

● Част от НПО са били активни и на ниво изпълнение на политики чрез съв-
местни проекти с община или с други местни институции.

1.2. Успешност на инициативите за участие

Повече от половината от организациите, участвали в проучването, считат, 
че има практически резултати и конкретен ефект от участието им в процеса на 
вземане на решения. Това включва:

● Разработени и приети стратегически документи и програми на ниво 
община по различни проблеми/области – интеграция на ромите, превенция на 
ХИВ/СПИН сред младите хора, предоставяне на социални услуги, стратегии за 
младежта и др. Много добра практика в тази група резултати е „Програмата за 
развитие на малките населени места, община Плевен“ .

● Подписани и приети на заседания на общински съвет решения за дълго-
срочни партньорства на общината с местните граждански организации или за 
важността на участието на граждани (примери: Меморандум за партньорство 
община–НПО, Бургас; Харта за участие на младите хора, община Ловеч).

● Създадени нови обществени структури за гражданско участие. Много до-
бра практика са кварталните съвети в Ловеч, които работят устойчиво вече 7 го-
дини и получават ежегодно финансиране от Общината за дейности в кварталите, 
което се разпределя по решение на гражданите. 

● Дадени препоръки и предложения на съответните министерства и други 
институции на централно ниво чрез участие в мониторингови доклади за ефек-
тивност на политики в дадени области (усвояване на средствата по програми 
на ЕС, работа на съдебната система, обществен достъп до екологична информа-
ция).

● Промени в законодателство в резултат на предложения на граждански 
организации от страната (примери: 13 предложения до Министерството на 
правосъдието, изготвени от Коалиция за промени в Закона за защита срещу до-
машното насилие, приети от Народното събрание при гласуването на промени в 
закона в края на 2009 г.).

● Създадени различни центрове за уязвими групи – центрове за социални 
услуги за деца и младежи, центрове за работа и превенция на домашното наси-
лие и др.
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● Гласуване и отпускане на бюджет за подкрепа на граждански инициати-
ви. Много добра практика е Инициатива Форум Търговище, организирана от  
Сдружение „Клуб на нестопанските организации – Търговище“. 

Същевременно част от интервюираните са по-скептични. Има много случаи, 
в които участието на НПО в консултативни органи е чисто формално и не води 
до практически резултати. Независимо от успеха при приемането на стратегии 
и документи, базирани на широки консултативни процеси, често те остават на 
хартия и липсват практическите резултати на ниво последващо изпълнение и 
реална промяна в полза на общностите. Често постигнатите резултати на граж-
данско участие са моментни и неустойчиви. Необходима е постоянна активност 
на гражданските организации за наблюдение на прилагането на вече приетите 
решения.

1.3. Фактори за успех на инициативите 

Основните фактори за успешното развитие  на практиките на участие се ин-
терпретират в три взаимно свързани насоки:

a) Подход и умения на гражданските организации,  
водещи иницитивата
Според всички интервюта тук приоритетни фактори са авторитетът и 

легитимността на НПО. Под легитимност се разбира доказаната полезност на 
организацията за общностите, които представлява, и в основните области на 
нейната дейност. Организациите с видима полезност на база предишни дейст-
вия и практически решения имат по-голяма степен на доверие както от страна 
на групите, които представляват, така и на местните институции. В някои случаи 
принадлежността към различни мрежи в национален или международен план 
също допринася за легитимността на организацията на местно ниво.

Втората група фактори, отбелязани в интервютата, са свързани с прите-
жаваните от организациите знание и ресурси. Това включва добра информи-
раност и експертност по проблемите, по които се работи, умения за създаване 
на нагласи за участие и за мобилизиране на обществена подкрепа в търсенето 
на решения, опитност в провеждане на застъпнически действия и преговори с 
институциите. Друг важен аспект е стратегическият и организационен ресурс на 
съответното НПО – лична иницатива и лидерство, добра подготвеност на екипа 
на организацията по ключови компетенции относно процесите на гражданско 
участие и гражданско представителство.

Третата група фактори за успех на инициативите са свързани с институци-
оналното позициониране на организациите – създадени добри контакти с други 
местни НПО и участие в различни парньорски мрежи и граждански коалиции, 
видимост в медиите и сред местната общественост, изградени работещи контак-
ти с местните институции.
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По отношение на подхода на организациите много важни са последовател-
ността на действията и използването на различни инструменти за застъпниче-
ство, активирането на различни партньорства и подкрепа от различни заин-
тересовани страни, способността за работа в сътрудничество с институциите, 
адекватността на прилаганите методи на база добра предварителна подготовка 
и познаването на проблематиката в детайли. От съществено значение е и спо-
собността за формулиране на конкретни конструктивни предложения и практи-
чески решения. Това спомага за по-голямата отвореност на институциите, които 
виждат практическа полза от инициативата за тяхната работа.

б) Степен на отвореност на съответните институции 
Според всички интервюта отвореността на институциите към граждан-

ско участие е ключов фактор за ефективността на инициативите за участие в 
процеса на вземане на решения. Важно е да има добра политическа среда и нор-
мативни регулации за участие – механизми и форми за консултиране и включ-
ване на предложения на гражданите. Но от приоритетно значение са индиви-
дуалните нагласи на хората в местната власт и администрация – нивото на ком-
петентност, отговорността, личната мотивация, както и разбирането на ползата 
от участието на гражданите. Индивидуалните нагласи на хората в институциите 
много често са определящи за подкрепата, ангажираността на институциите и 
съответно за резултатността на гражданската инициатива.

в) Осигурено финансиране за инициативата 
В повечето случаи успешните практики на гражданско участие са обезпе-

чени с финансов ресурс в рамките на проект на организацията. В конкретните 
примери, дадени от организациите, става дума за неголямо, но достатъчно за 
реализиране на инициативата финансиране. Според някои интервюта финансо-
вата подкрепа е също и знак за доверие от страна на съответния донор в орга-
низацията и във важността на проблема, по който се работи. Това понякога е 
фактор, който може да въздейства върху адресата на гражданската кампания.

1.4. Трудности

Най-често срещаните трудности от организации с успешни практики на мо-
билизирне на гражданско участие могат да се обобщат в следните насоки:

● Мотивиране на гражданите да участват при изпълнението на дадена 
инициатива и да повярват, че и от тях зависи решаването на местните проблеми.

● Предизвикване на интерес в институциите и преодоляване на чиновниче-
ското отношение в администрацията, създаване на нагласа за работа с граж-
данския сектор. Според някои от интервютата регионалните структури на дър-
жавната власт са по-недружелюбни и рестриктивни спрямо гражданските орга-
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низации и по-трудно се отварят за партньорство. Част от проблема е и в липсата 
на достатъчно експертен капацитет в администрациите. Един експерт отговаря 
за огромен обем и различен по вид работа, включително и много странични и 
бюрократични дейности.

● Преодоляване на политизацията в рамките на общинските съвети. 
Изграждането на подкрепа за приемане на предложения и съотвено на реше-
ния на ниво общински съвети твърде често изисква много време и ресурс за 
повече срещи и лобиране; в някои случаи междупартийните противоречия сред 
местните законодатели политизират подкрепата за конкретните застъпнически 
кампании. 

● Разбиране на партньорството като съвместна полза, а не като възмож-
на заплаха. Намирането на съмишленици и подкрепа за съвместни действия от 
други местни НПО много често се спъва от преобладаващите нагласи на конку-
ренция вместо на партньорство. Нужно е преодоляване на недоверието, както и 
налагане на разбирането, че от партньорството печелят всички, и се съблюдават 
интересите на всеки един от партньорите както във взаимоотношенията с други 
организации, така и с местната власт.

● Недостатъчна експертност и квалификация на екипите на някои орга-
низации – нужда от допълваща експертиза в конкретната проблематика, както и 
осигуряване на съответните ресурси за това. 

● Проектно мислене и ориентация. Дори и при най-добрите практики най-
трудните моменти са свързани с излизането от етапа на изпълнението на про-
екта и гарантирането на устойчивост на съответната инициатива. Дори и да се 
включат като партньори в проект, местната власт и институции не осъзнават 
възможностите за делегиране на отговорности и ресурс на структурите на граж-
данското общество като ефективен механизъм за развитие и/или подобряване 
на създаденото.

Преодоляването на срещаните трудности е най-често свързано с организи-
рането на повече индивидуални срещи и разговори с гражданите или с пред-
ставители на местната власт, както и провеждането на обществени дискусии. В 
повечето от случаите успешността на инициативите изисква много повече време 
и ресурси, отколкото са планирани първоначално. Това се компенсира с много 
личен ангажимент и понякога с лични ресурси на хората в гражданските орга-
низации. 

2. Институционална среда за участие –  
кое подпомага и кое блокира гражданското участие
Според преобладаващата част от интервюираните организации същест-

вуващата нормативната уредба и институционалните механизми, дори и да не 
са перфектни, дават достатъчно възможности за участие. Такива механизми са 
правото на достъп до информация, обществените съвети, съвместните работ-
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ни групи, публичността, правото на участие в заседания и комисии на ОС и др. 
Изброените по-горе практики на участие показват, че тези форми могат да бъдат 
използвани  и да водят до конкретни резултати. 

Ефективността на използването им зависи:

1) от степента на отвореност на местните и държавните институции за тър-
сене и включване на предложения на гражданите;

2) от нивото на зрялост и активност на гражданския сектор, включително и 
от способността му да мотивира и мобилизира гражданите за участие; 

3) от наличието на практики на позитивна комуникация и взаимодействие 
между двата сектора в конкретните общини или региони. 

Независимо от успеха на различни инициативи за гражданско участие спо-
ред участващите в проучването НПО има много дефицити, които правят същест-
вуващите механизми и форми фиктивни, а не ефективни. Тези дефицити могат да 
бъдат обобщени на следните нива: 

2.1. „Принципни демократични дефицити“  
в рамките на средата

Според много от респондентите това включва недостатъчното разбиране и 
осъзнаване на принципите на демократичното управление, преобладаващото 
йерархично-пирамидално управленческо мислене, липсата на разбиране на ос-
новни принципи на доброто управление, в това число и на смисъла на граждан-
ското участие и ползата от прилагането на принципа на партньорството. Сред 
гражданите преобладават нарастваща апатия и липса на доверие в институци-
ите, което от своя страна убива мотивацията за участие. Общо погледнато, няма 
култура на гражданско участие. Липсва видимост на позитивните практики, кои-
то могат да мотивират хората и да ги убедят, че нещо зависи и от тях. 

Необходимо е изграждане на нов начин на мислене и практики на упра-
вление, включително и повече публичност и обществени дебати за ползата от 
гражданското участие. Без това всички принципи и техники на участие и парт-
ньорство остават затворени в сложни хартиени формулировки, формални като 
изпълнение и с минимален ефект и въздействие.

2.2. Дефицити и нужди в рамките на институциите

Основен фактор, който блокира ефективността на гражданското учас-
тие, са нагласите на вземащите решения. Преобладава „снизходителното“ от-
ношение към гражданските организации. Гражданското участие се приема като 
необходима формалност, липсват разбиране и визия за реалните ползи от него. 
Често се наблюдава и недостатъчна социална ангажираност на институциите с 
проблемите на гражданите. Липсва приемственост по отношение на граждан-
ското участие – при смяна на властта има случаи, когато подписани споразуме-
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ния и работещи форми на участие се блокират и трябва да се започне отначало. 
Същевременно има устойчивост на рутинността в средите на администрацията, 
често средният ешалон администрация остава независимо от смените на влас-
тта и възпроизвежда неработещи нагласи към гражданския сектор – възприема-
нето на гражданското участие като проблем, а не като възможност за търсене на 
по-адекватни решения.

Липсва прозрачност при прилагането на принципа на партньорство. Дори 
и при най-детайлно разписани изисквания за консултиране с различни парт-
ньори и граждански организации, на практика в болшинството от случаите ин-
ституциите са тези, които решават кой конкретно да бъде поканен. Много често 
подборът на НПО за участие в различни консултативни съвети и комисии не е 
прозрачен. Съществува практиката при сформирането на обществени съвети да 
се канят едни и същи организации – в някои случаи това се определя от „тяхната 
удобност“ и от условието да не създават проблеми, а не от наличието на капаци-
тет и инициатива. Според някои организации това е по-скоро „имитиране и от-
читане про-форма“ на консултиране с гражданите, което на практика блокира 
реалните процеси на гражданско участие.

Заедно с общите дефицити в рамките на институциите има много раз-
личия между различните региони. Докато в общини в Централна и Източна 
България има много повече практики и опити за гражданско участие, по принцип 
такива практики са много по-малко или липсват в общини и региони в Западна 
България. Има региони, като Монтана, Враца и малките населени места, в които 
почти изцяло отсъстват практики на гражданско участие. Организации от тези 
региони споделят, че местните институции там са много затворени по отноше-
ние на работа с гражданския сектор, а и самият граждански сектор е слаб, има 
остър дефицит от познания за практики на участие и конкретни инструменти, 
които да им помогнат в тази посока. Някои от НПО имат достъп до „правене на 
политики“ само на национално ниво, което се случва не по тяхна инициатива, а 
по инициатива на националните институции133.

Какво е нужно, за да бъдат по-ефективни съществуващите  
форми на участие на ниво инситуции?
● Политическа воля за прилагане на принципите на гражданското участие 

на различни нива, както и изработване на ясни и прозрачни правила, регулира-
щи това участие. Това е свързано с нужното ново разбиране на правенето и из-
пълнението на местни политики – като служене на гражданите, а не на собствени 
или партийни интереси. 

● Формиране на осъзнат интерес за ползата от гражданското участие 
сред хората, представени в местната власт и работещи в администрацията. 
Само тогава може да има реално вслушване в предложенията на гражданите и 

133 В конкретния случай става дума за разработване на национална стратегия за младежта.
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стремеж за включване на разумните идеи в общинските планове и програми, как-
то и желание за реално прилагане на принципите на партньорство и участие. 

● Да има равнопоставено партньорство между публичния и гражданския 
сектор: институциите да признаят работещите граждански организации като 
реален, а не като „декоративен“ партньор, да се възползват от неговия опит, 
идеи и разумни предложения, да отчитат приноса му. Включването на експер-
ти на неправителствените организации в работни групи по различни проблеми, 
свързани с местното развитие, ще е много по-ефективно при равноспоставеност 
на партньорството.

● Реална прозрачност и нови подходи за превенция на корупцията и кон-
фликта на интереси, което ще доведе и до по-отговорни и ефективни местни 
политики.

● Необходимо е да се разпространяват работещи практики на местни ин-
сти-туции, които са по-отворени за гражданско участие в региони и общини, къ-
дето такива практики липсват. Това ще помогне за преодоляването на различия-
та между отделните региони.

2.3. Дефицити и потребности в рамките  
на гражданския сектор 

Активността на гражданските организации е ключов фактор за ефективност-
та на гражданското участие в процеса на вземане на решения. Всички интервюта 
отбелязват някои тревожни тенденции на нарастващи дефицити в рамките на 
работата на НПО: 

● Основен проблем за НПО е нарастващата липса на ресурс за участие – фи-
нанси, хора и време. Много организации влизат в режим на борба за оцеляване. 
Съществуващите схеми за финансиране по различните оперативни програми на 
практика не спомагат за нарастване на ресурса на сектора за участие. Те са с 
огромна административна тежест, има много дълги забавяния на превеждането 
на средства по проекти, които са авансирани от НПО, и често хората в организа-
циите прибягват до лични кредити, дори до ипотекиране на имущество, за да не 
спре организацията работата си.

● Повечето от преобладаващите програмни схеми за финансиране в стра-
ната не подкрепят застъпничеството или различни форми на гражданско 
участие. Те са с презумпцията за вече съществуващо и работещо партньорство 
между местна власт и институции и са насочени към предоставяне на различни 
услуги. Само единични донори – като Институт „Отворено общество“ – София, 
Фондация „Америка за България“, Тръст за гражданско общество в Централна и 
Източна Европа или Балкански тръст за демокрация, подкрепят инициативи за 
застъпничество и лобиране за промяна на политики.

● Има „изтичане“ на ресурс от гражданските организации – хора с капаци-
тет и опит не могат да бъдат задържани поради липса на средства или поради 
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„прегряване“ и загуба на мотивация. Има и случаи, когато хората си намират ос-
новно препитание извън съответната организация, което им осигурява личен 
ресурс, за да се ангажират с обществени каузи и инициативи. 

● Намаленият ресурс на гражданските организации се отразява и на тяхна-
та видимост – намалена дейност в полза на общностите поради липса на сред-
ства и често недостатъчно присъствие в медиите и публичното пространство.

● Има много неравномерно развитие на капацитета за участие между раз-
личните организации като степен на достъп до информация, познания и умения 
за застъпничество, ресурс за разработване на предложения, хора и време за по-
следователен натиск и надблюдение. Малък кръг организации, главно в София, 
са по-информирани и въвлечени, други остават много встрани.

● Има голяма диспропорция в регионалното разпределение на ресурса за 
участие. В някои региони и навсякъде в малките населени места и общини граж-
данските организации и инциативи са слаби или напълно отсъстват. Те са с мно-
го по-ниска степен на достъп до информация, иновации и практики.

● Нараства фрагментацията на гражданският сектор и намалява ресурсът 
за съвместни коалиционни действия. На местно равнище е още по-трудно пора-
ди ограничените ресурси на организациите (средства, хора и достъп до нифор-
мация). Идентифицирането на общи интереси, които да провокират въвличане 
на НПО в процес на активно сътрудничество, е опитност, която изисква органи-
зационна зрялост, дълбоко осмислени каузи и подготвени хора, които да владе-
ят инструментите на ефективната комуникация. Заедно с това има и нарастваща 
конкуренция за проекти и комерсализация на сектора. Съществува и „непонятна 
ревност към възможността да разделиш работата и успеха от нея с други НПО“. 

● Според някои от интервютата има и нарастваща демотивация на НПО в 
резултат на формалността и фиктивността на процесите за консултиране и 
участие. Голяма част от предложенията, направени от НПО-сектора в хода на ра-
ботни срещи, фокус групи, конференции и други форуми, нямат никакво значе-
ние за управляващите. Това обезверява НПО-сектора и той се чувства единстве-
но „употребяван“ и „отчитан“. Има и случаи, когато поради критично и различно 
мнение НПО престават да бъдат канени и чувани от местната администрация.

Независимо от горните тенденции, както се вижда от споделените практики, 
в гражданския сектор има и много активи: експертиза и познания в различни 
сектори, опит и практики на прилагане на различни подходи за мобилизиране 
на гражданското участие. Има и видими формални и неформални национални 
обединения, мрежи и коалиции по различни теми – екология, защита правата 
на децата, гражданско участие и местно развитие, социални услуги. Необходимо 
е да се намерят форми и ресурс за повече съвместни действия между НПО, за 
споделяне на опит и обединяване на ресурс за по-ефективно застъпничество, 
включително и за подобряване на условията на финансиране за граждански 
инициативи.
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3. Подготовка за предстоящите процеси  
на планиране и програмиране

3.1. Информация за инициативи за планиране  
в настоящия момент

Повечето НПО, участващи в това проучване, нямат информация за стартира-
ли или планирани дейности, свързани с предстоящите процеси на планиране и 
програмиране на следващия финансов период. Според някои интервюта такава 
информация и подготовка може би има на национално ниво в рамките на коали-
ции като КУПФЕС, ФГУ или други национални асоциации или мрежи. Но по места 
не се знае нищо.

Повечето НПО отбелязват скорошни инициативи за планиране в различни 
тематични области – разработване на общински стратегии за закрила на детето, 
областни стратегии за предоставяне на социални услуги, планиране и страте-
гии в рамките на подхода ЛИДЕР и др. Някои, като подходът ЛИДЕР и областните 
стратегии за предоставяне на социални услуги, са имали подробно разписание 
на мерки и сериозен ресурс за обучение, създаване на консултативни групи и 
фасилитиране на консултативни процеси. Те са дадени като примери за добри 
практики в проведените в рамките на изследването фокус групи. В рамките на 
това проучване е проявена и доста голяма критичност по отношение на плани-
рането на областните стратегии за социални услуги – непрозрачност при под-
бора на НПО, включени в процеса, неравнопоставеност на участието, липса на 
ресурс за пътни и невключване на НПО в срещи по планирането и др. 

Това поставя по-общия въпрос, до каква степен има повсеместно добри 
практики, особено по отношение на систематични и добре разписани планира-
щи процеси в национален мащаб. Има места, където тези практики са прорабо-
тили и съответните стратегии не са просто още една „хартия“, а са съвместно уси-
лие, мотивация и план за работа през следващите години. Но има и места, където 
независимо от добрите намерения на съотвената инициатива за планиране по 
метода на широк консултативен процес, това се е случило много формално и не-
прозрачно и на практика разработените стратегии са били повече на принципа 
cut and paste, отколкото реално отразяващи местните консултативни процеси.

На различните места успешността от прилагането на такива усилия за пла-
ниране, базирани на подходите на участие и партньорство, зависи от същите 
фактори за ефективност на гражданско участие на местно ниво като изброени-
те по-горе – отвореност и нагласи на институциите (особено индивидуалните 
нагласи), активност и капацитет на гражданските организации и прозрачност и 
ефективност на взаимодействието между двата сектора. 
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3.2. Готовност за участие

Повечето от интервюираните НПО изразяват готовност за участие в 
предстоящите процеси на планиране. Част от тях виждат това като продълже-
ние на постоянната си работа за участие в процеса на вземане на решения и ще 
бъдат проактивни да бъдат включени. Друга част ще участват, „ако бъдат пока-
нени“.

Според част от интервютата готовността за участие в новите процеси 
на планиране по места е различна. В общините, в които вече има изграден опит 
в планирането на база реално сътрудничество между местна власт и НПО, се на-
блюдава по-голяма готовност за участие в процеси, в които да се включат раз-
личните заинтересовани групи и гражданският сектор. Но в районите с липса на 
такъв опит и реални практики на консултативни процеси, със слаб граждански 
сектор и местни институции и власт без визия и нагласи за работа с граждан-
ските организации не може да се очаква това да се случи от само себе си. Там 
ще е нужна повече помощ – обучения, запознаване с практики, фасилитация на 
процеси и т.н. Това важи особено за области в западната част на страната, както 
и за по-малките населени места в цялата страна.

Има и по-скептични мнения, отразяващи споменатата „умора от фиктив-
ни процеси на участие“. Според някои интервюта в значителна степен това „уп-
ражнение“ по планиране чрез участие е вече обезсмислено. Налице е активност 
в малки групи, гравитиращи около политико-икономически формирования, ко-
ито имат интерес да получат достъп до публично финансиране под предлог, че 
обсъждат или планират развитието на община, област или територия. Този дос-
тъп до ресурс също е „политически“ оцветен, т.е. да се дадат пари на „наши“ или 
„верни“ хора.

3.3. Какво може да помогне за по-ефективното участие  
на гражданския сектор в предстоящите процеси  
на планиране и програмиране?

Само част от организациите дават отговори на този въпрос. Предложенията 
могат да бъдат обобщени в следните аспекти:

1) Информираност 
Нужно е да има познания за предстоящите процеси – като цели, практичес-

ки ползи от участието, входове и механизми за участие, времева рамка и т.н.

2) Регламентация 
● Важно е да има ясно разписани общи правила и форми за включване. В 

момента това се случва по повод на секторни планирания (например областни 
стратегии за социални услуги). 

ПРЕДИЗВИКАТЕЛСТВАТА ПРЕД НОВОТО ПРОГРАМИРАНЕ НА ФОНДОВЕТЕ НА ЕС В БЪЛГАРИЯ



189

● Необходимо е участието на НПО в процесите на планиране и програми-
ране да бъде регламентирано на централно ниво. В този смисъл е важно да има 
и ясни и прозрачни правила за публична покана на участниците в консултаци-
онните процеси. Според някои интервюта за момента преобладава практиката 
на формално канене на социалните партньори и „представителни“ организации 
– по места те често нямат капацитет и изпълняват допълващи административни 
функции. Важно е да се въведе принципът на легитимност на организациите на 
база доказана полезност за общностите и групите, за които се работи.

3) Коалиране и съвместност на действията на НПО
Всички НПО, които участват в проучването, считат, че по-доброто самоорга-

низиране на гражданските организации за съвместни действия ще увеличи шан-
са за по-ефективно участие. Според малкото, които дават повече конкретика по 
въпроса:

● Най-ефективно е коалирането на работещи организации на база общи 
ценности и по конкретни проблеми или насоки. Тези, които са членове на съ-
ществуващи национални мрежи или коалиции, като КУПФЕС, екологични коали-
ции, Национална мрежа за децата, виждат съвместността на действията в рамки-
те на тези обединения.

● На регионално ниво е важно да се създават неформални мрежи или коа-
лиции, които да привлекат организации, работещи в различни сектори. Според 
някои това могат да бъдат отворени партньорски платформи, изградени от ос-
новните и работещи НПО в региона и отворени за участието на всички други 
НПО. Това ще обедини усилията на сектора на база общи ценности и ще спомогне 
за по-активно и организирано участие в процесите на планиране. Необходимо е 
да се преодолее нагласата, че всяка организация сама може да бъде полезна на 
дадена целева група или за решаването на проблемите, по които работи.

● На местно ниво  коалиране се визира като неформални обединения, гъв-
кави и ориентирани към действие, особено по отношение на процесите на пла-
ниране.

● На всички нива е важно е да се организира такова партньорско простран-
ство, което да осигурява достатъчно информация, достъпност, дори и за най-
малките НПО, канали за диалог с местната власт. Излъчената работна група от 
средите на НПО-сектора трябва да бъде достатъчно експертна, легитимна и от-
говорна по отношение на предаването на послания от сектора към местната или 
централната власт.

● Същевременно в някои интервюта се забелязва и доста скептицизъм – все-
ки членува в разни мрежи или коалиции, създадени по проект, които при липса 
на ресурс започват да „буксуват“ и да се изпразват от съдържание. Работещи ос-
тават тези мрежи или обединения, които се водят от обща кауза, а не от личен 
проектен интерес.
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4) Компетентност за участие 
● Няма достатъчно познания и капацитет за участие и по планирането като 

процес (събиране и анализ на информация, формулиране на стратегически мер-
ки и т.н.). Това важи и за администрацията, и за НПО, особено в някои региони и 
в малките населени места. 

● Необходимо е съвместно обучение на администрацията заедно с НПО. 
Това ще повиши общото разбиране за важността на участие и ще създаде добра 
база за общо партньорско пространство.

● Има вече разработени и прилагани през годините методи за планиране, 
базирани на консултативни процеси, и съответни форми за обучение и подпо-
магане на капацитета за планиране както на администрация, така и на граждан-
ски организации. Гореспоменатите практики на планиране – форуми, подходът 
ЛИДЕР и планиране на областни стратегии по социални въпроси, са създали и 
съответни ресурси по региони и места (публикувани методики134, хора с позна-
ния и практики за водене на планиране чрез участие). Тези ресурси могат да се 
използват.

5) Публичност
● Необходими са по-активна медийна политика и масирана медийна кампа-

ния за мотивиране на гражданите и организациите за включване в планирането. 

● Популяризирането сред по- големи общности ще спомогне за по-широка 
база на процеса и за по-добро разбиране на необходимостта от участие. То ще 
допринесе и за повече прозрачност по отношение на участниците, на междин-
ните и крайните резултати на процесите.

6) Ресурси
Основно предизвикателство пред ефективното участие на гражданските ор-

ганизации в планирането и програмирането е ресурсното обезпечаване на това 
участие в две взаимно свързани направления:

● Първо, необходими са познания за ефективно представяне и застъпване 
на интереси на групи и по проблеми. Нужни са и повече експертни познания в 
сферата на основните планови съдържателни структури. Не всички НПО имат 
еднаква степен на експертност по отношение на отделни сектори или за ефек-
тивно застъпничество. Важно е да се търсят форми за взаимно допълване на 
ресурсите на НПО като експертност и познания в съответните области. 

134 Методиката на процеса на планиране на социалните услуги през 2010 г. е описана в 
детайли в наръчник, разработен от УНИЦЕФ – http://www.unicef.bg/bg/publications/naruchnik-za-
oblastno-planirane-na-socialnite-uslugi-chast-1. В момента се работи по подробен анализ на успе-
хите и предизвикателствата на прилагането на подхода от УНИЦЕФ и МТСП.
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● Второ, важно е да се планират достатъчно финансови средства за подсигу-
ряване на обучения, съвместни дискусии и срещи за формулиране на становища 
по важни проблеми на местното развитие в различни сектори, в които дадени 
НПО имат нужните експертни познания. Според някои, особено ако се планира 
инициатива за участие в национален мащаб, е добре да се търсят възможности 
за предоставяне на средства от фондовете за техническа помощ към Оперативна 
програма „Развитие на човешките ресурси“. 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 7: Добри практики  
за партньорство при формулирането  
на приоритети за развитие

Автор: 
Драгомир Константинов, КУПФЕС

Форум подход за приоритетите на ОП 2007–2013 г.
Пилотен опит за партньорско формулиране на националните приоритети за 

развитие в нашата страна е проектът „Форум за постигане на консенсус по при-
оритетите на оперативните програми на Националния план за развитие 2007–
2013“. Проектът беше реализиран с подкрепата на Швейцарската агенция за раз-
витие и сътрудничество (ШАРС) през периода 2005–2006 г. Негов администрати-
вен координатор беше Агенцията за икономически анализи и прогнози (закрита 
през лятото на 2010 г.). 

Форум подходът, разработен и прилаган от ШАРС, е ефективен инструмент 
за водене на структурирана дискусия между широк кръг заинтересовани 
страни (граждани, организации, институции на държавната и местната власт) в 
хода на разработването и реализирането на различни политики и програми 
от взаимен интерес. Целта е да се търси приемливо за всички заинтересовани 
страни решение, прието с консенсус.

Една от основните цели на проекта беше да се подпомогне процесът на 
търсене на консенсус между различните заинтересовани групи в България 
по отношение на приоритетите на оперативните програми на НПР, желаните ре-
зултати от тях, индикаторите на ниво приоритет. Други негови цели бяха да се 
създаде публичен интерес към програмния процес и да се осигури активен 
обществен принос към неговите приоритети. Специфичният метод за постига-
нето на тези цели се основаваше на осъществяването на поетапен и структури-
ран диалог, основан на предварително приети структура и правила, а дискуси-
ята беше подпомагана от професионални и независими външни модератори.

Кръгът от привлечени участници в проведените форуми включваше пред-
ставители на работните групи по ОП, както и представители на регионалните ор-
ганизации и на местната власт, научни и изследователски центрове, академични 
институти, представители на културата, социални организации и уязвими групи, 
експерти, излъчени от политическите партии, а също и представители на упра-
вляващите органи на ОП. 

Първите шест „маси“ на форумите се заемаха от представители на работ-
ните групи по ОП. За участие в тях бяха определени (паритетно) представители 
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на държавната администрация и на участващите в РГ социално-икономически 
партньори (организации на работодатели, синдикати, НПО и др.).

Останалите четири „маси“ бяха определени за групите на регионалните ор-
ганизации и на местната власт, научните и изследователски центрове, академич-
ните институти, за представители на културата, социални организации и уязвими 
групи, както и за експерти от политическите партии. Участниците на тези маси 
бяха излъчени от съответните групи заинтересовани страни, като организации-
те не се дублираха с включените в представителството на отделните ОП.

На четирите проведени дискусионни сесии участниците обсъдиха проекти-
те на работните групи за анализите на силните и слабите страни, възмож-
ностите и заплахите, стратегическите приоритети и идеите за програмни 
интервенции за постигането на тези приоритети. В резултат беше генерирана 
серия от предложения, които да подпомогнат дейността на работните групи по 
отделните ОП.

Последващите оценки на участниците във форумите (както тези от страна 
на администрацията, така и от неправителствения сектор) отчетоха преобла-
даващо високо удовлетворение от осъществения процес на структурирана 
дискусия, а също и от генерирания принос по отношение на съдържанието на 
оперативните програми. Като слабости при осъществяването на процеса на 
програмиране също масово от страна на неправителствения сектор бяха сочени 
ограниченото отчитане на осигурения обществен принос, липсата на обра-
тна връзка и евентуална дискусионна обосновка за (не)включването на напра-
вените предложения, както и по отношение на прекратяването на процеса на 
интензивен диалог след изтичането на периода на проектните дейности. 

По мнение на интервюираните участници в проведените форуми препоръ-
чително е повтарянето и мултиплицирането на форум подхода в предсто-
ящия нов процес на програмиране (включително и с национална инициатива 
и финансиране), при което да се избегнат горепосочените слабости на негово-
то първо издание. Екипът на настоящия анализ споделя тази преценка.

Подход на „реалното планиране“ 
Добра чуждестранна практика за включване на широката общественост на 

етапа на определяне на приоритети за местно териториално разивите е т.нар. 
метод на реалното планиране. При него разработването на устройствени тери-
ториални схеми и планове се осъществява от местните администрации със сво-
бодното участие на представители на местната общност под формата на струк-
турирана и многоетапна дискусия.

Демонстрация за ефективното прилагане на този подход е практиката в хо-
ландския град Апелдорн. В случая на град Апелдорн този метод е бил приложен 
през 2007 г. при мащабната реконструкция на бивша индустриална и приста-
нищна зона, използвана по-късно като сметище (www.apeldoorn.nl/kanaalzone). 
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Местните жители са били поканени да представят визуално своите предпочи-
тания за бъдещите характеристики на територията, като колективно разрабо-
тят свои собствени карти в изпълнение на някои предварително одобрени от 
всички приоритети. Това е помогнало за идентифициране на някои потенциални 
конфликти, по които да се проведат предварителни обсъждания преди вземане-
то на окончателно решение. Дискусията е възприела като даденост съществува-
щите зелени и водни площи, но е предложила редица интервенции по повод на 
конкретните специфики на територията. По този начин още на етапа на устрой-
ствено планиране са отчетени потребностите както на населението, така и на 
бизнеса, а освен това са взети специфични мерки за озеленяване на градската 
околна среда и за по-голяма ефективност на комуналните услуги на територия-
та. Особено полезно за процеса е било ранното започване на диалога с гражда-
ните и професионалистите и участието на потребителите. Същият подход може 
успешно да бъде прилаган със значителен принос за устойчивото местно раз-
витие при устройственото планиране на селищни и извънселищни територии, 
природни паркове и техните периферии, големи транспортни обекти (летища, 
пристанища) и др.

Повече информация за тази инициатива: www.apeldoorn.nl/kanaalzone

Друго подобно партньорство по модела на „реалното планиране“, възник-
нало в резултат на първоначален конфликт, е казусът на пристанище Антверпен, 
Белгия. В партньорство близо 50 представители на различни организации об-
съждат основните въпроси във връзка със схема за реконструкция на приста-
нището, относно пристанищната логистика, териториалното планиране, еко-
логичните мрежи и въздействието върху жилищните райони. Инициативата, 
съставена както от несъгласни с проекта, така и от негови поддръжници (равен 
брой), вкл. общинските власти, отчита като свой успех инициирането и изграж-
дането на „учеща се“ мрежа, която да прекрати „говоренето на различни езици“. 
Посредством партньорството се търсят интегрирани решения за приоритетите 
на всички участници по отношение на местните потребности и проблеми, ко-
ито застрашават обществената подкрепа за проекта. Обсъжданията постоянно 
се водят от модератори при спазване на първоначално договорени правила. 
Основен принцип на това партньорство е: „Планирането не води до консенсус, 
то води до споразумение“. Повече информация за тази инициатива може да се 
получи онлайн на www.mina.be/GGB_Zeehavens.htm.
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ПРИЛОЖЕНИЕ 8: Подходи за партньорство  
при изпълнението на развойни политики

Автор: 
Драгомир Константинов, КУПФЕС

Изнесено междинно звено за ФМ на ЕИП
Интересна пилотна практика за изнасяне на някои функции по изпълнени-

ето на финансови програми е опитът, натрупан от страна на българските непра-
вителствени организации ФРМС и „Еко-Общност“ в качеството им на оператори 
на Фонда за подкрепа на НПО през периода 2004–2009 г. Фондът за подкрепа 
на НПО е компонент на Финансовия механизъм на Европейското икономическо 
пространство135. Негова основна цел беше да подпомогне гражданското обще-
ство в България чрез подкрепа на проекти в 3 приоритетни области: 

● Опазване на околната среда и подпомагане на устойчивото развитие. 

● Предоставяне и развитие на социални услуги, като здравни грижи и грижи 
за децата. 

● Развитие на гражданското общество и защита на човешките права.

В рамките на двете процедури, осъществени от фонда, от страна на ФРМС 
и „Еко-Общност“ бяха одобрени за подкрепа 55 проекта на неправителствени 
организации на обща сума 1 209 156 евро (излъчени след класиране на постъ-
пилите повече от 300 проектни предложения). Проявеният интерес по време на 
кандидатстването, както и отговорите на последващото допитване към целевите 
групи говорят за устойчив интерес към продължаване на подкрепата по тези об-
ласти, както и за одобрение на избраната форма на неговото осъществяване.

Осъществената по този начин практика за изнесено управление говори за 
осъществимостта и евентуалната полезност от мултиплицирането на този под-
ход. По този начин претоварените административни звена на оперативните про-
грами ще могат да бъдат облекчени, а също така ще стане възможно по-широ-
кото включване при етапа на програмното изпълнение на неправителствените 
партньорски организации. Полезно ще бъде тя да бъде използвана в хода на под-
готовката на новите оперативни програми за формулиране и разпространение 
на по-конкретни изисквания и препоръки към бъдещите кандидат-оператори  и 
междинни звена, както и за формулиране на „научени уроци“ и добри практики 
за тяхната бъдеща дейност.

135 Повече информация за ФМ на ЕИП е достъпна онлайн на http://ngofund.flgr.bg/bg/
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Местните инициативни групи по ЛИДЕР –  
модел за децентрализация в изпълнението  
на териториални интервенции

ЛИДЕР е специфичен многогодишен подход на ЕС за насърчаване на сел-
ските райони в търсенето на нови начини да станат (или евентуално да останат) 
конкурентоспособни, да използват максимално своите ресурси и да преодолеят 
предизвикателствата, пред които са изправени, като например: застаряващо на-
селение, ниско качество на предоставяне на услуги или липса на възможности 
за трудова заетост. По този начин ЛИДЕР съдейства за подобряване на качество-
то на живот в селските райони, подпомага семействата на фермерите и цялото 
местно население. Използва се комбиниран (интегриран, холистичен) метод за 
решаване на проблемите в селските райони. Методът приема например, че кон-
курентоспособността в производството на храни, запазването на чиста околна 
среда и създаването на възможности за работа на местното население са вза-
имоподдържащи се аспекти от живота в селските райони, изискващи специфич-
ни умения, подходящи технологии и услуги, които трябва да бъдат решени като 
един цялостен пакет и с подходящи политически мерки.

За България подходът ЛИДЕР е специфичен и уникален, доколкото пръв и 
единствен от всички налични републикански политики у нас предоставя финан-
сова подкрепа директно за развитието на партньорски организации на местни-
те общности в по-слабо развитите и по-малко населени, т.нар. селски райони. 
При него партньорството на местно ниво, активността и самоинициативата на 
местните общности са необходими условия, за които има както финансови, така 
и други стимули: непосредствено самоудовлетворение от добрите идеи за общ-
ностно развитие и от тяхното методично и сполучливо довеждане до успешно 
приключване.

Основен елемент от специфичния подход на ЛИДЕР е изискването за създа-
ване на местни инициативни групи (МИГ), които да аргументират, да програми-
рат и да осъществят избраните от тях интервенции за местно развитие (в рамки-
те на предварително описан набор от алтернативни дейности и на финансиране 
от 2 млн. евро за всяка МИГ, отпускано след одобряването на техните местни 
стратегии за развитие).

По своя характер МИГ са партньорски структури между местните власти, 
местния бизнес, местните неправителствени организации и самото население на 
териториите. Те трябва да съставят местните стратегии за развитие, като преди 
това ги съгласуват и с подходящи цели, приоритети и мерки спрямо общинските 
планове за развитие. Стратегиите също посочват с помощта на какъв набор от 
проекти, дейности и с какви бюджети ще се работи за решаването на набеляза-
ните проблеми. При тяхното разработване следва да се осигури широко местно 
участие и включване на всички социални групи и населени места в съответната 
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ЛИДЕР-територия, така че да бъдат представителни за потребностите на местни-
те общности на територията на МИГ.

Във връзка с горното МИГ се явяват умалени местни аналози на междините 
звена по фондовете на ЕС. При бъдещото натрупване на по-съществен техен ка-
пацитет в България те ще могат да се ползват като модел и оператори при децен-
трализацията на териториално-структурирани интервенции (както европейски, 
така и с национално финансиране). При това обаче трябва да се отбележи, че 
към момента изпълнението на подхода ЛИДЕР на практика все още не е старти-
рано и натрупаният до момента опит на МИГ клони към нула.
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ПРИЛОЖЕНИЕ 9: Практики и подходи  
за партньорство при комплексното  
осъществяване на обособени териториални 
интервенции

Автор: 
Драгомир Константинов, КУПФЕС

Подход на интегрирания регионален  
мениджмънт 

Регионалният мениджмънт представлява силно интегриран подход за раз-
работване и изпълнение на инициативи за местно социално-икономическо 
развитие посредством привличане от местните власти на широк кръг разноо-
бразни участници – представители на местни общности, обособени по различен 
признак (фермери, занаятчии, бизнес асоциации, инициативни центрове за раз-
витие на предприемачеството, младежи, жени, хора с увреждания, екологични 
организации, читалища и училищни настоятелства, спортни клубове и др.). На 
заинтересуваните местни дейци се дава възможност да се самоорганизират в 
тематични работни групи и партньорски екипи (съвети, клубове, комисии и т.н.) 
съобразно техните интереси и компетентности.

Партньорските звена и мрежи генерират и координират идеи, инструмен-
ти и инициативи за удовлетворяване на специфични цели и потребности на 
местното развитие, вкл. под формата на предложения за целево финансиране 
от бюджетите на местните власти или на проектни предложения за подкрепа от 
Структурните фондове и инструменти на ЕС и др. Специално лице или екип от 
лица – регионален мениджър – координира работата на мрежата от работни 
групи, като модерира обсъждането на незавършени или противоречиви идеи за 
проекти между отделните групи, посредничи при представянето на готови про-
ектни предложения пред местните институции (за включване в техните планове 
за действие) и осъществява дейности по издирване и разпространение на ин-
формация за активни донорски програми, както и при изготвянето на проектни 
предложения за кандидатстване.

В практиката на страните – членки на ЕС, регионалният мениджмънт орга-
низационно е структуриран по разнообразни начини: в някои случаи като целе-
ва неправителствена организация с предоставени „диспечерски“ функции при 
изготвянето на проекти за местно развитие, а в други – като целево звено от 
местната администрация. Необходим стимул за ефективността на този подход е 
устойчивият ангажимент на местните институции за диалог и отчитане на стано-
вищата на местните представители, а също и гарантирането на възможности за 
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ефективно участие в хода на местното развитие (например при разработване на 
проектни идеи, изпълнение на етапи от обособени проекти и т.н.).

Активно гражданско участие в устойчивото  
управление на градската среда

Община Копенхаген от години прилага дългосрочен подход за осигуряване 
на активно участие на гражданите в устойчивото управление на градската сре-
да. В рамките на тази инициатива общината създава осем обществени центъра 
по Местен дневен ред 21 за насърчаване на местните инициативи и дейности за 
устойчиво управление на градската среда. Общинската агенция за опазване на 
околната среда подпомага и съфинансира центровете, които функционират като 
частни фондации. Като центрове на идеи и ангажираност за широката обществе-
ност те генерират местен диалог по устойчиви инициативи в общинските квар-
тали. За целта към центровете по местна инициатива се създават допълнителни 
по-малки офиси, още по-достъпни за гражданите, организациите и бизнеса (по-
вече информация за тази инициатива може да се получи онлайн на www.miljoe.
kk.dk/la21, www.a21sundby.dk и www.norrebro.nu).
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