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От 2007 г. насам местни и регионални органи от поне две държави членки могат да 
създадат Европейска група за териториално сътрудничество (ЕГТС). Тези групи са със 
статут на юридически лица и имат за цел да улесняват трансграничното, 
транснационалното и междурегионалното сътрудничество и по този начин да 
насърчават териториалното сближаване на Европейския съюз.

Успешни примери за подобно сътрудничество биха могли да бъдат осъществяването на 
трансгранични инфраструктурни обекти и предоставянето на услуги в областта на 
здравеопазването и транспорта, както и изпълнението на проекти или програми, 
съфинансирани от ЕС.

През последните 5 години са създадени 26 такива групи, които включват повече от 550 
регионални и местни органа в 15 държави членки и имат отношение към живота на 28 
милиона души. Планирано е създаването на още 20 ЕГТС.

Въпреки това отзвукът в Европа е много различен. Цели региони като Скандинавия все 
още са „свободни от ЕГТС“, а там, където е била създадена или се създава ЕГТС, 
членовете й се изправят пред доста разнородни проблеми в практиката си.

1. Цел и смисъл на измененията: опростяване и разширяване

Изменението на регламента има за цел да укрепи инструмента за ЕГТС. 
Териториалното сътрудничество е затруднено от различното устройство на 
националните правни, счетоводни и управленски системи. В рамките на 
широкообхватни консултации участниците и заинтересовани лица често се оплакват от 
пречки и противодействие от страна на национални министерства, които препятстват 
създаването и безпроблемното функциониране на ЕГТС. Ето защо с преразглеждането 
на регламента трябва да се направят нужните подобрения, да се премахнат правните 
бариери и да се отстранят неяснотите, довели до това държавите членки да прилагат 
регламента нееднакво и донякъде неправилно. Само сътрудничество, което се основава 
на опростени правила и правна сигурност, създава също допълнителни стимули за по-
интензивна съвместна дейност между регионите. 

Институционализиране на сътрудничеството
ЕГТС имат огромен потенциал да се превърнат в най-важния инструмент за 
териториално сътрудничество в Европа и по границите на Европа, като същевременно 
това сътрудничество се институционализира.

Но при запазване на принципа за доброволност
Независимо от това и в бъдеще изборът на ЕГТС като форма за съвместна дейност ще 
остане възможност и няма да ограничава местните органи да изберат друга форма за 
териториално сътрудничество. 

Няма да са нужни допълнителни финансови стимули
Противно на изразените отделни искания за предоставяне на допълнителни средства от 
бюджета на ЕС, докладчикът е на мнение, че различните измерения на добавената 
стойност на ЕГТС са достатъчни като основен стимул за създаване на подобна група. 
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Също така, с цел избягване на възможно облагодетелстване, трябва целта и мотивите за 
създаване на ЕГТС да не зависят от наличието на отделно финансиране. ЕГТС не е 
самоцел, а по-скоро инструмент за постигане на определени цели. Колкото по-точно и 
конкретно са формулирани тези цели, толкова по-ефикасни и измерими са 
постигнатите резултати.

2. Най-важните изменения в предложението на Комисията

Много от исканията и предложенията за подобрения, направени от участниците, са 
включени от Комисията в проекта за регламент. В настоящия работен документ се 
разясняват преди всичко най-съществените изменения в предложението, както и идеи 
на докладчика, които могат да послужат за основа на по-нататъшното обсъждане.

2.1. Облекчено създаване и одобрение на ЕГТС

Най-честото оплакване, изказвано от съществуващи ЕГТС, е свързано с бавната и 
допускаща донякъде произволни тълкувания процедура по одобрение. Досегашният 
срок от три месеца за одобрение на устава и конвенцията от страна на държавите 
членки много рядко е бил спазван. В проекта за изменение на регламента този срок се 
удължава на шест месеца. След изтичането му конвенцията се счита за одобрена с 
мълчаливо съгласие. Мълчаливото одобрение като правна фикция създава нужната 
правна сигурност за заявителите.

В допълнение към проекта на Комисията се поставя искането всяка държава членка да 
посочи само един компетентен орган за даване на одобрение („обслужване на едно 
гише“). Понастоящем в 27 държави членки одобрението се дава от 79 компетентни 
органа. Така в някои държави членки до четири национални министерства одобряват 
подадено заявление, което може да доведе до нежелани забавяния и противоречия. 
Вероятно ще остане за доизясняване въпросът как може да бъде организирано такова
„обслужване на едно гише“ в държави, в които одобрението се издава не от 
централното правителство, а на федерално равнище. Може да се помисли, а такъв е и 
смисълът на искането, в този случай одобрение да дава съответният федерален орган, 
при условие че той е единствената компетентна инстанция.

Друго искане на Комитета на регионите е критериите за отказ на одобрение по 
подадено заявление да бъдат ясно посочени в регламента. Все пак остава неясно дали 
едно такова изчерпателно изброяване въобще е възможно и целесъобразно. И в 
момента съществува възможност за съдебен контрол на немотивирани решения, но 
това неизбежно води до забавяне на процеса по създаване на групата.

2.2. Опростяване и изясняване на правилата за функциониране

По-ясното разграничение между конвенция, която определя елементи, свързани с 
учредяването на една ЕГТС, и устав, който съдържа елементи, свързани с нейното 
функциониране, също ще допринесе за по-голяма правна сигурност. В бъдеще на 
одобрение ще подлежи само конвенцията.
Следва да бъде приветствано също така и улесненото присъединяване на нови членове 
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към съществуваща ЕГТС, както и опростената процедура за изменение на конвенцията.

2.3. Разширяване на обхвата на целта и на кръга от потенциални членове 

Цел
ЕГТС следва да се отворят към всички области на териториалното сътрудничество. С 
оглед на това в предложението се уточнява, че на една ЕГТС може да бъде възложено 
изпълнението на една или повече сфери на дейност на териториалното сътрудничество.
Старата редакция ограничаваше целта на ЕГТС само до засилване на икономическото и 
социалното сближаване. Понастоящем целта се състои в засилване на икономическото, 
социалното и териториалното сближаване. В съответствие с това задачите на ЕГТС 
вече не се ограничават до улесняване и насърчаване на териториалното сътрудничество 
с единствена цел засилване на икономическото и социалното сближаване, а следва да 
имат за цел осъществяване на тези политики. В бъдеще ЕГТС следва да допринасят и за 
изпълнението на стратегията „Европа 2020“ и на макрорегионалните стратегии.

Членове
Заслужава подкрепа предложението на Комисията да се разшири приложното поле на 
регламента и по отношение на публични предприятия по смисъла на Директива 
2004/17/ЕО. По този начин членове на ЕГТС могат да станат предприятия, извършващи 
дейност в секторите на водоснабдяването, енергетиката, транспорта и пощенските 
услуги.

2.4. Повече яснота по отношение на управлението на персонала и процедурата по 
назначаване

Друго също така често изказвано оплакване е, че досега по отношение на служителите 
на една ЕГТС често са приложими различни национални системи за заплащане, 
социално осигуряване и данъчно облагане (двойно данъчно облагане). Изменението на 
регламента предвижда по отношение наемането на служители да е приложимо правото 
на държавата, в която те действително полагат труд, а не на правото на държавата, в 
която е седалището на ЕГТС. Тази нова разпоредба е важна, но недостатъчна. Отделни 
съществуващи ЕГТС отправят искания за служителите да се въведе статут, подобен на 
статута на персонала в европейските агенции. Това предложение обаче е несъотносимо 
към дадения казус дори само поради това, че агенциите се създават от Комисията, а не 
от държавите членки. Де факто би трябвало Комисията също така да определя и 
изпраща служители на ЕГТС, което обаче противоречи на принципите за 
субсидиарност и пропорционалност.

2.5. Приемане в ЕГТС на членове от региони извън ЕС

Трябва специално да се приветства предложението в ЕГТС вече да могат да участват 
като членове региони и организации от трети страни, независимо от това дали 
останалите членове са от една или повече държави членки. Освен това са включени 
също така и най-отдалечените региони на ЕС (отвъдморските територии). И тук остава 
да се определи по-точно дали трябва да се формулират обективни критерии за 
одобрение или отказ по подадено заявление за създаване на ЕГТС, която включва 
членове само от една държава членка и само от една трета държава или отвъдморска 
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територия. В противен случай създаването на ЕГТС от този вид би било оставено на 
неподлежаща на контрол преценка на самата държава членка.

2.6. Решение на въпроса с отговорността чрез сключване на застраховка

Различните правила относно отговорността в държавите членки 
(ограничена/неограничена отговорност на ЕГТС) създаваха правна несигурност, преди 
всичко за контрагенти и кредитори. Сега държавите-членки могат да изискват от ЕГТС, 
чиито членове са ограничено отговорни, да сключат застраховка за покриване на 
рисковете. По този начин се гарантира, че държавата-членка както и преди не носи 
отговорност за своя член в ЕГТС и тази отговорност няма да бъде изтъкната като 
причина за отказ на одобрение.

2.7. Публикуване на информация за ЕГТС в Официален вестник

Публикуването на информации за ЕГТС в Официален вестник на Европейския съюз 
(серия С) следва да се подкрепи с оглед гарантиране на прозрачност и по-голяма 
видимост.

3. Необходимост от по-нататъшно подобряване и бъдещи стъпки

Независимо че направените предложения за изменения са правилни и важни, остават 
още някои неизяснени въпроси и неизпълнени искания.

Наред с положителните чисто технически изменения е от ключово значение ЕГТС да 
бъде считана много повече от преди и на всички равнища като първостепенен 
инструмент за осъществяване на териториално сътрудничество. Това следва да се 
прояви и чрез засилено включване на ЕГТС в законодателните мерки относно 
политиката на сближаване след 2014 г.

С цел улесняване на управлението на различни трансгранични проекти чрез ЕГТС е 
необходимо освен това да има по-добра координация между различните регламенти 
(ЕФРР, ИПП, ЕИСП).

Възможно и желателно би било да се упомене изрично инструментът ЕГТС в 
споразуменията за асоцииране и партньорство на ЕС. 

Трябва да се отдаде по-голямо значение отколкото до момента на съществуването на 
ЕГТС във всички области на европейското и националното законодателство.

Платформата за ЕГТС, създадена от Комитета по регионите, следва да служи за обмяна 
на експертни знания и опит, както и като форум за подкрепа и консултации.

Основателно и целесъобразно е искането да се предостави на ЕГТС статут на допустим 
бенефициент в рамките на всички програми на ЕС и ЕГТС да бъдат допускани като 
участници в инициативи и тръжни процедури при съответна организация на същите.
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В този контекст е необходимо инструментът ЕГТС да бъде по-тясно обвързан със 
специфичните секторни политики на ЕС. За тази цел трябва на първо място да се 
повиши осведомеността в службите на Комисията (интегриране). Неприемливо е при 
запитване към служители в други генерални дирекции извън ГД „Регионална политика“ 
да се окаже, че не са чували никога за инструмента ЕГТС, както потвърждават 
представители на различни ЕГТС.

Спорни от правна гледна точка въпроси като изпълнение на договорните права на 
ЕГТС в друга държава членка се нуждаят от доизясняване. 

Европейската комисия е внесла един като цяло добър и обоснован проект, който да 
направи ЕГТС още по-ефективен и видим инструмент в териториалното 
сътрудничество. 

Отправяме призив към държавите членки да съгласуват обосновано и ефективно 
националните мерки по прилагането на регламента. Не трябва да остава никакво място 
повече за произволни и противоречиви правни тълкувания. Националните 
администрации в държавите членки трябва да разберат, че една ЕГТС не осъществява 
външна политика, нито е чудовище, което поглъща правомощия и финансови ресурси. 
ЕГТС представлява група sui generis, създадена за постигане на определена цел, която 
няма властнически правомощия, нито натоварва националния бюджет, а обратно на 
министерствата улеснява задачите им чрез възлагане на административни функции на 
външни изпълнители. Дори ако само това разбиране се наложи в държавите членки, ще 
е голямо постижение от полза за много настоящи членове и бъдещи заявители.


