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Резюме 
 
Това проучване разглежда въпроса за прилагането на Европейска 
инициатива за прозрачност (ЕИП) в областта на политиката на 
сближаване. Целта на ЕИП е постигането на по-добра комуникация 
що се отнася до инициативите на ЕС като цяло и по-специално 
подобряване на прозрачността по отношение на разходването на 
средствата на ЕС. Главните поставени тук въпроси се отнасят до 
способността на държавите-членки за изпълнение на изискванията 
на ЕИП в областта на политиката на сближаване, както и до 
условията за успешното прилагане на ЕИП.  
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ОБОБЩЕНИЕ  
 
През ноември 2005 г. Европейската комисия лансира Европейската инициатива за 
прозрачност (ЕИП) като крайъгълен камък на своята реформа на управлението. ЕИП 
има четири ключови компонента: (i) публичен достъп до документи; (ii) етични правила 
и стандарти за служителите в публичната администрация; (iii) прозрачност при 
работата на представителите на интереси, целящи да повлияят процеса на вземане на 
решения в ЕС и поддържане на минимални стандарти за консултации; (iv) повишена 
прозрачност при използването на средствата на ЕС.  
 
ЕИП има за цел да повиши качеството на процеса на консултиране и участие в 
институциите на ЕС. Необходимо е постигането на високо равнище на прозрачност, при 
положение че: "гражданите имат правото да знаят по какъв начин се изразходват 
платените от тях данъци и как се прилага поверената на политическите органи власт." 
ЕИП е един от начините, по които Комисията се стреми да засили общественото 
доверие в институциите на ЕС. Прозрачността, заедно с повишената отвореност и 
достъпност, е крачка напред към постигането на европейска законност и демокрация. 
Регламент № 1995/2006 на Съвета посочва, че Комисията ще предоставя информация 
за бенефициерите на средствата, получени от бюджета и също така ще огласява 
публично информация за бенефициери под други режими на управление.  
 
ЕИП представлява важна част от общата реформа на управлението на ЕС като цяло. 
Бялата книга за европейско управление от 2001 г, определи европейската концепция 
за управление посредством петте принципа на откритост, участие, отчетност, 
ефективност и съгласуваност. Те се считат за важни елементи за укрепването на 
принципите на субсидиарност и пропорционалност. Отново с цел подобряването на 
управлението в Европа, Комисията публикува съобщение относно консултирането със 
заинтересованите страни за развитието на политиката. В съобщението се съдържа част, 
посветена на минималните стандарти за консултиране.  
 
Представената на 3 май 2006 г. от Комисията Зелена книга „Европейска инициатива за 
прозрачност“ представя рамката за ЕИП. Като последващо действие към Зелената 
книга, Комисията предложи създаването на доброволен регистър за представителите на 
интереси, който се намира на интернет страницата на Европейската комисия. Що се 
отнася до консултирането, Комисията насърчава въвеждането на минимални стандарти, 
състоящи се от пет категории: ясно съдържание на процеса на консултация, 
консултиране с целеви групи, обнародване, времеви граници за участие и 
потвърждение и ответна информация.  
 
По отношение на прозрачността на бенефициерите, за структурните фондове и 
Кохезионния фонд, най-основните регламенти са Регламент No. 1083/2006 на Съвета и 
Регламента за прилагане No. 1828/2006. Член 69 от Регламент (EO) № 1083/2006 на Съвета 
гласи, че "държавата-членка и управителният орган за оперативната програма 
предоставят информация и правят публично достояние операциите и съфинансираните 
програми. Информацията е предназначена за гражданите на Европейския съюз и 
бенефициерите с цел да се подчертае полята на Комисията и да се гарантира, че 
помощта от фондовете е прозрачна."  
 
Предоставянето на публична информация относно ползващите се от средствата на 
фондовете на ЕС представлява крайъгълен камък за ЕИП.  При прилагането на 
структурните и на Кохезионния фондове при "споделено управление" това означава, че 
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прилагането става в партньорство с държавите-членки. Следвайки този подход на 
споделено управление, Комисията поверява на държавите-членки прилагането на 
специфични програми на национално равнище. Информацията относно бенефициерите 
на фондовете на ЕС, разпределени в партньорство с държавите-членки се управлява на 
равнище държави-членки; начините на оповестяване на тази информация е оставена 
на тяхното решение. Така, степента на публичност на информацията е доста различна 
за различните държави-членки, а отсъствието на изрично изискване от страна на 
Общността затруднява постигането на пълна и сравнима картина на настоящото 
положение за всяка програма или проект във всяка отделна държава-членка. Някои 
държави-членки имат ограничителен подход към публичността, който често се дължи 
на национални закони или практики за защита на данните, на традиции, културни 
схващания и повишена чувствителност спрямо някои въпроси. При все това един общ 
елемент представлява минималното изискване за годишно публикуване на списък с 
бенефициерите, включващ името на бенефициера, името на операцията и размера на 
публичното финансиране, изплатено на бенефициера. Това са обвързващи разпоредби, 
определени от Комисията в съгласие с всички държави-членки.  
 
Раздела "Информиране и публичност" от Регламент (ЕО) № 1828/2006 на Комисията определя 
отделните аспекти на изискванията за публичност. Управителният орган (на оперативната 
програма) или държавата-членка трябва да изготвят комуникационен план, който да 
обхваща всички оперативни програми, съфинансирани от структурните фондове. 
Планът следва да включва списък с всички преки бенефициери на европейската 
политика на сближаване.  
 
Регламентът за прилагане No. 1828/2006 изисква създаването на общностна мрежа на 
служители по комуникацията. На тази основа бе въведена мрежата INFORM - 
Информационна и комуникационна платформа (достъпна на интернет страницата за 
Регионална политика – INFOREGIO) за ЕФРР, а мрежата INIO, координирана от ГД 
„Трудова заетост" - за ЕСФ.  
 
Като част от настоящото проучване, бе извършен анализ на функционирането на тези 
две интернет страници. Според основните заключения: 
 
• Държавите-членки предоставят информация за ЕСФ и ЕФРР/КФ поотделно, а двата 

вида данни могат да бъдат намерени на интернет страниците на ГД "Трудова 
заетост" и ГД „Регионална политика“, където две интерактивни карти предоставят 
директни връзки към списъците с бенефициерите на фондовете, достъпни на 
съответните национални или регионални интернет страници на държавите-членки. 
Отговорността за тези връзки и тяхното съдържание е изцяло на държавите-членки, 
а информацията, на която са базирани, е предоставена от съответния управителен 
орган. Следователно, службите на Комисията не носят отговорност за 
достоверността или изчерпателността на предоставената информация; 

 
• На регионално равнище, степента на съобразяване с изискванията на ЕИП е 

задоволителна. От 253-те европейски региони на ниво NUTS 2, 72% и 78% 
предоставят най-малко минималната задължителна информация, съответно за ЕСФ и 
ЕФРР/КФ. При все това, в зависимост от съответния регион, се наблюдават 
значителни различия в изчерпателността и начина на представяне на информацията 
на интернет страниците. Различията са свързани с предоставянето на допълнителна 
информация към задължителните изисквания, както и с вида на разкритата 
информация; 
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• По отношение на достъпността на данните и начина на представяне на интернет 
страниците, можем да заключим, че данните са лесно достъпни и са необходими 
само две кликвания върху интерактивните карти, за да се стигне до списъците на 
бенефициерите. От друга страна, с няколко изключения, информацията се 
предоставя единствено на националните езици и в национални валути, така че 
сравнението на данните е невъзможно и липсва всеобхватна картина.  

 
В заключение може да се каже, че на равнище ЕС, главните дирекции, работещи по 
ЕИП - ГД „Регионална политика“  и ГД "Трудова заетост" - играят активна роля в 
осигуряването на прозрачност. При все това, поради зависимостта от държавите-
членки, резултатите са разнообразни и зависят от административната традиция не само 
не държавите, но и от тази на регионите. В това отношение може да бъде направена 
уговорката, че все още се намираме на ранен етап от планирането, засега са 
направени малко разходи и поети малко ангажименти и все още има възможност за 
подобрение преди проверката на Комисията през юни. При прокарването на ЕИП, 
инициативата използва също така информационната мрежа на INIO и INFORM, но бива 
възпрепятствана от факта, че има само примерен формат за публикуването на данни. 
Разрешението на този проблем би могло да бъде едно по-широкообхватно 
консултиране, при използване на вече установените канали (особено комитета по 
наблюдение), за постигането на по-висока степен на прозрачност при процеса на 
консултиране.  
 
В контекста на "споделено управление" от особен интерес е да разберем, в каква 
степен принципите на ЕИП са били приложени при замисъла и прилагането на 
структурните фондове и Кохезионния фонд на равнище държави-членки, какви са 
постигнатите резултати, след сблъскването със забавянията и ограниченията във 
функционирането, и какви са уроците, които можем да извлечем за по-нататъшното 
укрепване на инициативата.  
 
За целите на проучването, бе осъществен анализ на редица конкретни случаи в 
различни региони на Европейския съюз. Те включват Финландия (северна), Италия 
(южна), Нидерландия (западна), и Полша (източна). Принципите на ЕИП, така както са 
приложени в случая на структурните фондове за тези държави, се разглеждат в 
техните различни измерения и в по-общия контекст на доброто управление и процеса 
на консултиране при развитието на програмите. При тълкуването на тези находки, ние 
не претендираме, че проучванията за тези конкретни държави са напълно 
представителни за целия ЕС, но те дават ценна информация за функционирането на 
ЕИП на ниво прилагане.  
 
Основните резултати са следните: 
 
• Правомощията на Комисията свършват там, където започват правомощията на 

държавите-членки: посредством установяването на мрежите INFORM/INIO, 
Комисията по-скоро насърчава прилагането на ЕИП, отколкото налага регламента на 
управителните органи, а отговорността за достоверността на публикуваните данни 
принадлежи на държавите-членки.  

 
• ЕИП е независима спрямо „договора за доверие“, както и спрямо други форми на 

финансов контрол. 
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• Не съществуват законови пречки пред съобразяването с (минималните) изисквания 
на ЕИП. Несъобразяването с минималните изисквания на ЕИП е ограничено до нисък 
процент от управителните органи и се дължи по-скоро на липсата на 
административен капацитет, отколкото на нежелание за предоставяне на данните. 
Различията в представяните данни се дължи на липсата на препоръчителен формат; 

 
• Отделните държави-членки са развили свои собствени инициативи, чрез които да 

изразят принципите на ЕИП, като са създали интернет представяния, дигитални 
бази данни, включващи дигитални карти и представяния на най-добри практики. 

• Разнообразието при представянето на данните и условията на достъп до тях не 
позволяват правенето на сравнения на равнище ЕС.  

 
• Въпреки всеобщото одобрение, с което се ползва, включването на 

заинтересованите страни в разработването на програмите не означава непременно, 
че интересите на потенциалните бенефициери се взимат под внимание. За някои 
компоненти на програмите се наблюдава по-слабо от очакваното търсене. 

 
• Опростяването на правилата, уеднаквяването на процедурите и ограничаването на 

рисковете се очаква да подсилят интереса и участието в програмите на 
структурните фондове на онези сред заинтересованите страни, които понастоящем 
срещат трудности при съобразяването с административните и финансови 
изисквания и нямат специални познания за правилата при отпускане на субсидии от 
ЕС. 

От оперативна гледна точка, ЕИП е свързана с публикуването на списъците на 
бенефициерите. За пълното съобразяване с минималните изисквания на ЕИП са 
необходими по-строги разпоредби и/или санкции, в случаите на несъобразяване, както 
и по-добра координация и оказване на подкрепа на онези управителни органи, които 
срещат административни трудности при съобразяването с изискванията.  
 
Управителните органи имат склонност да свързват ЕИП с комуникационния план, който 
е неразделна част от оперативния план и бива представян през ЕС за забележки и 
одобрение. Такава връзка обаче не е изрично формулирана от европейските 
разпоредби и оставя отворен въпроса за обхвата и мащаба на ЕИП от оперативна 
гледна точка. 
 
Целта, към която се стреми ЕИП посредством установяването на минимални 
изисквания, бива постигната при условие, че гражданите на ЕС използват 
предоставените данни. За да се случи това, е необходимо предоставяните данни да 
придобият значително по-полезен характер. Това е свързано с подобряване както на 
съдържанието, така и на неговото представяне и изисква:  
 
• предоставянето на допълнителна значима информация, извън задължителната 

"минимална" Примери на допълнителни области на информация вече са изпробвани 
от някои държави-членки и включват примери като: 
− пълна информация за връзка, по-специално местонахождение (например 

посредством вписването на пощенския код); 
− кратки описания на проектите за одобрените проекти, област на дейност, 

евентуално класифицирана в съответствие с обща номенклатура, тип оказана 
подкрепа (заеми, безвъзмездни средства, рисков капитал..); 

− описание на партньорите по проекта (правно положение, размери..); 
− класиране при подаването на документите и оценка, и т. н.; 
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• постигане на пълна функционалност и съвместимост при търсене в различните бази 

данни на държавите членки, с цел да се позволи постигането на широк поглед 
върху представените данни, в контекста на ЕС, като същевременно се съхраняват 
техните местни специфики. В това отношение от особено значение са:  
− езикът - двойни версии, местен език - във всички случаи следва да бъде ползван 

и английският език; 
− технически мерки, необходими за гарантиране на съвместимостта на софтуера, 

систематичното прехвърляне в дигитален формат на базите данни, дигитални 
карти, представящи местонахождението и естеството на проекта. 

 
Освен това, ЕИП би могла също така да посочва оптималните условия за 
предоставянето на пълна прозрачност при представянето на данните. Една от 
възможностите би била да се разработят насоки относно оформянето на интернет 
страниците и тяхното съдържание, представянето на най-добри практики, 
предоставянето на кратки описания на проектите, дигитални карти и други форми на 
представяне, които подобряват прозрачността на структурните фондове и представят 
постигнатите резултати. С цел гарантирането на широк поглед върху представената 
информация в контекста на ЕС, би било също така препоръчително да има две версии 
(една на местния език и една на английски), както и да бъдат взети технически мерки, 
гарантиращи съвместимостта на различните бази данни на държавите-членки.  
 
От оперативна гледна точка, по отношение на управлението на програмите, ЕИП се 
ограничава до публикуването на списъците на бенефициерите. Следователно, ЕИП се 
свързва с административното зачитане на разпоредби, определящи допустимостта за 
финансиране от ЕС, а не представлява просто ръководен принцип. Прозрачността и 
доброто управление в тяхното концептуално измерение могат да бъдат свързани по-
тясно и да служат като всеобхватни и ръководни принципи при изготвянето на 
програмите.  
 
За насърчаването на принципите на добро управление при прилагането на политиката 
на сближаване, една от възможностите е възприемането на "проверка за добро 
управление", която да се осъществява при формулирането на програмите. Целта би 
била правилата за прилагане и разпоредбите за всяка програма да бъдат формулирани 
по такъв начин, че процедурите да бъдат прозрачни, да предоставят по-добър достъп 
на потенциалните бенефициери до структурните фондове на ЕС, да сведат до минимум 
финансовия риск при участието и да ограничат административния товар за 
участниците. Комуникационният план, като израз на принципите на ЕИП, също би 
могъл да осигури оперативния контекст. 
 
Получените от различни запитани страни отговори показват, че е необходимо 
опростяване на правилата и разпоредбите и ограничаване на финансовия риск за 
участващите бенефициери, като в същото време се упражнява контрол върху начините 
на разходване на средствата. Консултациите със заинтересованите страни, които вече 
имат принос към програмите на структурните фондове, както и потребителски 
проучвания на междинните и посредничещи органи и (потенциалните) бенефициери, в 
посока отдолу нагоре, биха дали по-широк поглед върху това, какви са затрудненията 
и ограниченията при участието в програмите. Подобен процес на консултиране би 
могъл да привлече общественото внимание и да осигури необходимата обратна 
информация за това, какъв е резултатът от препоръките.  
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Същевременно, една по-всеобхватна консултативна дейност, използваща вече 
традиционните канали (най-вече комитета по наблюдение) може да допринесе за 
постигането на по-висока степен на прозрачност при консултациите. 
 
Някои от основните предложения за подобряване на прозрачността на политиката на 
сближаване включват: 
• по-голяма отвореност и обратна информация относно резултата от оценките на 

проектите и преговорите при сключването на договори, причините за отхвърляне и 
предоставяне на възможността за обжалване; 

• опростяване на административните и финансовите процедури; 
• ограничаване на финансовия риск за бенефициерите.  
 
По този начин, повишената прозрачност би могла да допринесе за постигането на целта 
за добро управление на проектите. Опростяването на правилата, уеднаквяването на 
процедурите и ограничаването на рисковете се очаква да увеличат участието в 
програмите на структурните фондове на онези сред заинтересованите страни, които 
понастоящем срещат трудности при съобразяването с административните и финансови 
изисквания и нямат специални познания за правилата при отпускане на субсидии от 
ЕС. 
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