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ОБОБЩЕНИЕ 
 

В началото на програмния период 2014 – 2020 г. за политиката на сближаване 

държавите членки се намираха в заключителната фаза на подготовката на 

споразумения за партньорство и на оперативни програми. Сред новите елементи за 

периода 2014 – 2020 г. са по-тясното сътрудничество между различните партньори в 

държавите членки и по-добрата координация между интервенциите на равнище ЕС и 

на национално и регионално равнище. Изискването за разработване на споразумения 

за партньорство и на оперативни програми същевременно оказва значителен натиск 

върху административния капацитет. Ниските равнища на усвояване и резултатите от 

средносрочните оценки на програмния период 2014 – 2020 г. вече подсказват, че са 

необходими съществени подобрения по отношения на административния капацитет в 

много държави членки. Административният капацитет има отношение към широк кръг 

от различни равнища и функции на правителствата, като включва управлението на 

човешки ресурси, както и националните и регионалните нормативни уредби и 

процедури.  

 

Целта на изследването е да се покаже какви поуки са извлекли от миналото държавите 

членки и как подобряването на административния капацитет улеснява по-добрата 

подготовка за програмния период 2014 – 2020 г. В 14-те казуса се описва актуалното 

състояние при подготовката на административните системи в Австрия, България, 

Германия, Гърция, Естония, Италия, Люксембург, Обединеното кралство, Полша, 

Унгария, Финландия, Хърватия, Чешката република и Швеция. В някои от казусите се 

акцентира върху конкретни оперативни програми, докато в други се предлага преглед 

за цялата държава членка. Следва да се посочи, че казусите се основават на 

информацията и документите, достъпни към момента на тяхното изготвяне, както и на 

събеседване със съответните органи. Различните равнища на информация в рамките на 

отделна държава членка могат да бъдат проследени в подготвителната фаза на 

периода 2014 – 2020 г. Когато се изразяват становищата на различни заинтересовани 

страни е възможно да има разногласия, дори в рамките на една държава членка. Също 

така чувството за дискретност на органите, с които са проведени събеседванията, е 

възможно да доведе до въздържане от изказване на мнение. В казусите се анализират 

три основни аспекта: актуалното състояние на изготвянето на програми, актуалното 

състояние при подготовката на административния капацитет, както и въздействието на 

различни параметри (например промяна на броя на оперативните програми и на 

участващите в управлението и прилагането лица; промени в концентрирането по теми) 

върху административния капацитет.  

 

Актуално състояние при планирането 

като цяло процесът на партньорство е дълготраен е сложен, с балансиране между 

възходящи и низходящи подходи. В някои страни процесът на партньорство доведе до 

институционални реформи и промяна на нагласата по отношение на структурата на 

оперативните програми. Макар да бяха въведени нови програми, финансирани от 

множество източници, общият броя на оперативните програми беше намален. Въпреки 

че държавите членки по принцип оцениха положително укрепването на процеса на 

партньорство, бяха изразени критики относно различаващите се интереси на 

заинтересованите страни и сложността на процеса на вземане на решения.  
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Поради голямата продължителност на междуинституционалните преговори 

регулаторната рамка влезе в сила едва през декември 2013 г., което предизвика 

забавяне при приключването на програмните документи. Докато някои органи оцениха 

положително ролята на Европейската комисия да предлага конструктивна подкрепа 

през целия процес на подготовка, други критикуваха непоследователната обратна 

връзка между официалните и неофициалните срещи и между различни длъжностни 

лица и служби.  

 

Административен капацитет 

По принцип държавите членки ще ползват како основа опита в управлението на 

програми, натрупан през предишните програмни периоди. Възможността да бъде 

намален броят на оперативните програми ще доведе по-скоро до усложняване, 

отколкото до опростяване на структурите в много страни. При проведените 

събеседвания беше установено, че в периода 2007 – 2013 г. административните 

проблеми са били свързани с човешките ресурси, и по-специално с колебанията в 

щата, недостига на знания и опит или дори липсата на подходяща административна 

рамка. Очаква се колебанията в щата да продължат да бъдат един от проблемите. Като 

реакция на финансовата и икономическа криза в някои държави членки бяха 

извършени промени в административната структура, за да се повиши ефикасността и 

да се спестят публични финансови средства. В други държави членки процесът на 

програмния период 2014 – 2020 г. доведе до повишено участие на персонала, като 

бюджетите за техническа помощ бяха увеличени, за да се осигури финансирането за 

човешки ресурси. 

 

Въздействие на различните параметри върху административния капацитет 

Държавите членки дават положителна самооценка на ефективността на своите 

капацитети. Самооценките на национално равнище обаче не винаги отговарят на 

оценките от страна на Европейската комисия. Тази оценка е изразена в документите за 

позицията, основаващи се на поуките, извлечени от програмния период 2007 – 

2013 г., според които през посочения период са били налице три типа ограничения по 

отношения на административния капацитет: институционална нестабилност, свързана 

със законодателни, организационни или процедурни промени; голямо текучество на 

персонала в управляващите органи и междинните звена; както и недостатъци при 

обучението и професионалното развитие. На равнището на конкретните задачи в 

цикъла за управление на програми административният капацитет за прилагане на 

политиката на сближаване показва сериозни колебания в различните страни и 

програми. 

 

Очаква се ефикасното и ефективно управление на европейските структурни и 

инвестиционни фондове (ЕСИ фондове) в периода 2014 – 2020 г. да се окаже сериозно 

административно предизвикателство поради нарасналата необходимост от 

административен капацитет в сравнение с периода 2007 – 2013 г. Тази нараснала 

необходимост включва по-високи изисквания за предоставяне на информация, 

нововъведението „рамка за изпълнение“ и първоначалните трудности, свързани с 

въвеждането и опознаването на новите системи за обмен на данни „електронно 

сближаване“ (e-cohesion). Този процес е съпроводен от продължаващата реформа на 

административните структури, която оказва въздействие върху институциите, 

процедурите и човешките ресурси. Затрудненията са свързани и с ограничените 

човешки ресурси и намалените бюджети за техническа помощ, особено когато 

публичното финансиране е ограничено в условията на икономическата криза. 

Държавите членки разполагат с възможността да въведат мерки за опростяване за 

периода 2014 – 2020 г. и според проучванията е налице ангажимент от страна на 
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управляващите органи за подобряване на административния капацитет, което 

обикновено включва: мерки за намаляване на административната тежест за 

бенефициентите чрез хармонизиране на правилата за всички приоритети и теми; 

оптимизиране на процесите и процедурите, като се намаляват изискванията за 

предоставяне на информация, и подобряване на управлението на данни (включително 

чрез електронното сближаване). 

 

Препоръки 

В рамките на изследването се правят редица препоръки за подобряване на капацитета 

за изготвяне на програми и прилагане на ЕСИ фондовете в бъдеще, като се прави 

разграничение между различните равнища на управление. От гледна точка на 

Европейския парламент въпрос с решаващо значение е необходимостта от засилен 

надзор върху Европейската комисия, нейните членове и националните министри от 

страна на парламентарните комисии относно административния капацитет. Това може 

да доведе до редовно докладване от страна на Европейската комисия пред 

Европейския парламент относно ролята на новите звена за административен капацитет 

в Европейската комисия и относно най-проблемните области за (някои от) държавите 

членки, по-специално изпълнението на предварителните условия и на плановете за 

действие относно капацитета, както и рамката за изпълнение и резервите. И накрая, 

способността на Европейския парламент да търси отговорност от другите институции 

изисква по-добро познаване на факторите, въздействащи върху административния 

капацитет в различните държави членки. Европейският парламент би могъл да 

допринесе за запълването на тази база от знания чрез разисквания, публични 

изслушвания, доклади и изследвания относно капацитета по време на изпълнението на 

програмите за периода 2014 - 2020 г. 


