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ОБОБЩЕНИЕ 
Настоящото проучване предоставя на комисията по регионално развитие на 
Европейския парламент (ЕП) критично и всеобхватно разискване на взаимовръзката 
между Структурните фондове (СФ) и предоставянето на услуги от общ интерес и от 
общ икономически интерес (УО(И)И). По-конкретно, то съдържа сравнителен анализ на 
концепциите, традициите, законодателните рамки и равнището на предоставяне на 
УО(И)И в 27-те държави-членки. Разискването е резултат от обширен преглед на 
академична, нормативна и политическа литература, както и от количествен и 
качествен анализ на ключови показатели за осигуряване, предоставяне и финансиране 
на услуги. 
 
В текстът по-долу е представен критичен преглед на основните заключения и 
препоръки. 
 
Въпроси 

 Понятието УО(И)И обхваща няколко услуги от обществен интерес и води до 
възникването на различни определения и разграничения в зависимост от 
различните национални, културни и законодателни традиции. Независимо от 
промените, които това понятие е претърпяло, и различията в националните 
традиции и практики, които имат отношение към неговото разбиране, тази 
концепция се основава на общ набор от ценности и цели и обхваща всички 
услуги, които са подчинени на логиката на общия интерес. Този общ интерес 
изисква универсален достъп за всички (социален, пространствен и 
финансов), гарантиране на постоянно обслужване и определен стандарт 
на осигуряваното качество, отзивчивост към ползвателите и защита на 
потребителите, както и финансова достъпност. 

 УО(И)И са свързани с много различни сектори и типологии услуги, които 
могат да бъдат обособени в различни групи: мрежови услуги, услуги на 
публичната администрация, които включват задължителна социална защита, 
образование, здравеопазване и социални услуги, социокултурни услуги. Те 
включват услуги, които обикновено са извън обхвата на пазарите (напр. 
задължително образование, социална защита), задължения на държавата (напр. 
сигурност и правосъдие) и услуги от общ икономически интерес (напр. 
енергетика и комуникации). Следва ясно да се разбере, че УО(И)И не трябва да 
се отъждествяват с допълнителни услуги за необлагодетелствани райони или 
представители на населението, а са в услуга на всички граждани и 
предприятия, което помага да се гарантират упражняването на основните права 
и достъпът до жизненоважни услуги, като се насърчава социалното сближаване 
и благоденствието. Техният икономически характер обикновено е свързан с 
пропуски на пазара като например колективния характер на услугата, 
наличието на икономии от мащаба или от обхвата, възникването на естествени 
монополи, наличието на външни фактори или информационна асиметрия. По 
тази причина публичните органи налагат специфични задължения за 
обществени услуги, като също така гарантират, че УО(И)И се предоставят на 
достъпна цена и са с високо качество. 

 
За да се постигне едно по-практично разбиране на дейностите, обхванати от 
УО(И)И, беше съставен ориентировъчен списък от около 25 дейности в 
рамките на проучването „Картографиране на обществените услуги“ на 
Европейския център на работодателите и предприятията и въз основа на 
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Регламенти № 438/2001 и 1828/2006 на Комисията, като всяка една от тях се 
позовава на някой от Договорите, на вторичното законодателство, на 
съобщение или на решения на Съда на Европейския съюз. В няколко държави-
членки към публичния сектор се причисляват други дейности, в частност на 
местно равнище. В държавите със силна местна автономия обхватът на услугите 
може да бъде много широк. 

С оглед на това голям брой дейности могат да бъдат определени като 
предоставящи УО(И)И; тези услуги обхващат различни сектори, като например: 

 Мрежови услуги: Телекомуникации и ИКТ; пощенски услуги; 
енергетика; транспорт; инфраструктура; улично осветление; 
водоснабдяване и канализация; събиране и обработка на отпадъци; 
почистване на улиците. 

 Услуги на публичната администрация: Задължителна социална 
защита. 

 Образование: Детски градини; начално; средно и висше образование; 
професионално обучение. 

 Здравни и социални услуги: Болници; амбулаторни здравни услуги и 
услуги за бърза медицинска помощ; допълнителна социална защита; 
услуги за предоставяне на грижи и помощ за деца (включително детски 
ясли); грижи за възрастни хора; грижи и защита на хора с увреждания; 
грижи за възрастни и хора с увреждания в отсъствието на лицата, които 
се грижат за тях; услуги за подпомагане на дългосрочно безработните. 

 Спорт и отдих: Басейни; спортни центрове; лечебни спа процедури. 
 Социокултурни услуги: Театри; спортни и музикални зали; изложбени и 

конферентни зали; музикални и театрални академии; музеи, паметници и 
библиотеки. 

 Други услуги и съоръжения от общ интерес: Социални домове; 
жилища, приспособени за хора с увреждания; противопожарни служби; 
финансови услуги; гробища, крематориуми и погребални услуги. 
 

 Значението на УО(И)И в дебата за политиката на Европейския съюз (ЕС) 
произтича от оценката, че те са ключов аспект на европейския обществен 
модел, който популяризира европейските ценности, насърчава 
социалното и териториалното сближаване и гарантира упражняването 
на основните свободи. УО(И)И са фактор за сближаването с оглед на 
предоставянето на равностойни, достъпни и универсални услуги на всички 
граждани независимо от тяхното икономическо, социално или географско 
положение. Този аспект е официално признат в член 14 от Договора за 
функционирането на ЕС (ДФЕС), който предполага положителното задължение 
на държавите-членки и на ЕС, в зависимост от съответната им компетентност, да 
гарантират, че УО(И)И се предоставят в съответствие с принципите и условията 
за изпълнение на техните цели. Освен това Протоколът относно УОИ от 
Договора от Лисабон признава УОИ и тяхната роля за социалното и 
териториалното сближаване. В заключение, УО(И)И насърчават социалното 
сближаване (като гарантират, че всички граждани имат достъп до 
висококачествени и финансово достъпни жизненоважни услуги), 
териториалното сближаване (като предоставят услуги от общ интерес на всички 
райони, независимо от географската или икономическата им отдалеченост или 
изолираност) и помощта при гарантирането на действително упражняване на 
основните свободи, необходими за пълноценно участие в живота на 
европейското общество. 
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 Предвид значението на УО(И)И за насърчаването на социалното и 
териториалното сближаване, през последните 20 години набра скорост 
общоевропейски дебат, който получи допълнителен тласък със Зелената и 
Бялата книга относно УОИ, които акцентираха главно върху основаващите се 
на мрежи индустрии. През 2006 г. беше прието Съобщение относно социалните 
услуги от общ интерес (СУОИ). С Договора от Лисабон беше въведена Хартата 
на основните права, включено беше и Приложение относно УОИ, с което 
допълнително беше изтъкнато значението на УО(И)И в ЕС. Тези документи и 
въпросите, повдигнати от Директивата за услугите, дадоха тласък на 
неотдавнашните разисквания относно определението, обхвата, предоставянето, 
организирането и финансирането на УО(И)И в ЕС.  

 
Имаше известно забавяне в прилагането на Директивата за услугите и 
адаптирането на съответното национално законодателство и процедури от 
страна на държавите-членки: до момента 20 държави-членки са приели своето 
хоризонтално законодателство, в 5 държави-членки (Австрия, Кипър, Ирландия, 
Люксембург и Португалия) разискванията все още продължават, а Франция и 
Германия избраха да включат общите принципи в няколко акта (работата почти 
е приключила в Германия и все още продължава във Франция). Адаптирането 
на действащото законодателство обаче е по-сложно и само 12 държави-членки 
са заявили, че са приключили с тези промени.  

 
Последиците от многобройните норми на ЕС, които се отнасят до УО(И)И пряко 
или косвено чрез тяхната организация и форми на финансиране, все още се 
нуждаят от оценка. Следователно, дебатът все още е не е приключил и през 
2010 г. трябва да бъдат обсъдени допълнително няколко правни и 
организационни въпроса, основният елемент от които е хоризонталното или 
перпендикулярното рамково законодателство за УОИ и значението на 
трансграничното предоставяне и сътрудничество. 
 

Доказателство 
 

 Осигуряването и предоставянето на УО(И)И в страните и регионите на ЕС 
варира значително и е ключов фактор в дебата за бъдещето на предоставянето 
и финансирането на услуги от обществен интерес. Предоставянето на УО(И)И се 
характеризира, както на национално, така и на регионално равнище, със 
значителни различия по отношение на количеството и качеството. При анализа 
на положението в горепосочените различни сектори на УО(И)И става ясно, че 
най-големи несъответствия в предоставянето на УО(И)И и качеството на 
услугите могат да бъдат намерени в страните от ЕС-12, както и в селските и 
периферните региони. Ако се вземе предвид един общ показател за УО(И)И, 
който обхваща всички съответни сектори, тази констатация се потвърждава. 
Равнището на предоставяне и качество на услугите е най-високо в 
скандинавските и северните държави, а при регионалната разбивка, в 
столичните региони на страните от ЕС-15. 

 
 Секторът на телекомуникациите, като основен двигател на икономиката на 

знанието, е ключова услуга, която може да спомогне и за намаляване на 
несъответствията между развитите и по-малко развитите региони в ЕС. Най-
големите несъответствия са свързани със страните от ЕС-12, където например 
степента на навлизане на широколентовите услуги е под средната за ЕС, 
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като достъп до тях имат едва 13 % от населението. Всъщност в Полша, 
Словакия и България по-малко от пет на всеки 100 жители са свързани с 
широколентова мрежа. При социалните услуги и инфраструктурата между 
страните от ЕС-12 и тези от ЕС-15 се наблюдава различен модел, например по 
отношение на броя на болничните легла (в тази сфера Германия, Австрия, 
Чешката република, Унгария, Литва, Латвия и Финландия са били най-добре 
осигурените страни през 2006 г., докато в Обединеното кралство и 
южноевропейските страни като Португалия, Испания, Италия и Гърция са били 
отчетени малък брой здравни заведения на глава от населението и по-големи 
регионални различия) или по отношение на грижите за децата в 
предучилищна възраст, където има големи несъответствия между държавите-
членки, но не и между старите и новите членове. За сметка на това, от гледна 
точка на незадоволените потребности от медицински грижи, страните от 
ЕС-12 се отличават с по-високи разходи за грижите, по-дълги периоди на 
изчакване и затруднен достъп до най-близките медицински заведения. Що се 
отнася до сектора на околната среда и енергетиката, в държавите-членки се 
наблюдават различия по отношение на водоснабдяването, като в страните от 
ЕС-12 по-малък дял от населението има достъп до общественото 
водоснабдяване (в Румъния едва около 50 % от гражданите имат такъв достъп). 
Що се отнася до обработката на отпадъци, следва да се подобри капацитетът 
за обработка на отпадъци в Кипър, Чешката република, Латвия и Литва, който 
през 2006 г. е бил далеч под средния за ЕС (0,68 тона обработени отпадъци на 
глава от населението). В транспортния сектор продължават да се наблюдават 
много различия, като несъответствията са най-отчетливи в страните от ЕС-12, 
по отношение на дължината и качеството на автомагистралите и 
електрифицираната железопътна мрежа. Строителството на 
автомагистрали в източните страни е съсредоточено главно около столиците и 
другите големи урбанизирани центрове, докато за периферните региони е 
характерен ограниченият достъп до пътища. В страните от ЕС-12 има 
железопътни мрежи, но те се състоят главно от единични и/или 
неелектрифицирани линии, които значително увеличават времето за пътуване. 

 
 Предвид несъответствията в предоставянето на УО(И)И на териториално и 

секторно равнище, е естествено да се анализира ролята на СФ за преодоляване 
на различията между добре осигурените нации и региони и районите, в които са 
необходими допълнителни инвестиции. През програмния период 2007–2013 г. в 
основна инфраструктура ще бъдат инвестирани 170 милиарда евро от ЕФРР и 70 
милиарда евро от Кохезионния фонд, от които 40 % ще отидат за транспорт и 
околна среда, а останалите ще бъдат разпределени между секторите на 
телекомуникациите, енергетиката и социалната инфраструктура. Държавите-
членки от ЕС-12 са най-големите бенефициери на тази мащабна инвестиция.  
Качественият и количественият статистически анализ свидетелстват за обратна 
зависимост между показателите за предоставяне и средствата, отпуснати от СФ, 
което подсказва, че тези средства наистина са насочени към нуждаещи се 
райони и сектори. Това показва, че СФ са средство за постигането на социално 
и териториално сближаване по отношение на УО(И)И. Ако погледнем общия 
размер на средствата, отпуснати от СФ за секторите на УО(И)И, коефициентът 
на корелация с един общ показател за предоставяне на УО(И)И е отрицателен 
(и се равнява на -0,57), което показва, че страните от ЕС имат тенденцията да 
отпускат средства от СФ, когато равнището на предоставените услуги е ниско. 
Следователно, СФ допринасят за повишаване на предоставянето и качеството 
на УО(И)И в сектори, които изостават, и това изглежда важи в най-голяма 
степен за сектора на телекомуникациите (коефициентът на 
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корелация с отпуснатите от СФ средства в тази категория е -0,59), социалната 
инфраструктура (-0,24) и транспорта (-0,23). В сектора на околната среда 
и енергетиката коефициентът на корелация е положителен, което показва, че 
високите разходи в тази сектор може би са пряко свързани с мерките за пестене 
на енергия и защита на околната среда и могат да бъдат високи дори когато 
предоставянето е на добро равнище. 

 
С оглед на това, съществува силна връзка между предоставянето на УО(И)И и 
постигането на целите на политиката на сближаване: 
 
 СФ, Европейският фонд за регионално развитие (ЕФРР) и в частност 

Кохезионният фонд, благодарение на своите области на интервенция, 
финансират главно инфраструктура за осигуряване на предоставянето на 
УО(И)И. ЕФРР финансира строителството и модернизацията на нови пътища, 
мостове, канализация, фабрики, бизнес паркове, научни паркове и 
туристически съоръжения. ЕФРР може също така да подпомага инвестирането в 
образование и здравеопазване, мерките за научноизследователска и развойна 
дейност, както и инвестициите, свързани с околната среда. Кохезионният фонд 
финансира до 85 % от допустимите разходи по големи проекти, свързани с 
околната среда и транспортната инфраструктура. Очакваните резултати от 
подобни интервенции са увеличаване на покритието на населението, 
повишаване на качеството и подобряване на ефективността. 

 В същото време предоставянето на УО(И)И намалява различията между 
регионите и укрепва икономическото, социалното и териториалното 
сближаване. По-специално, приносът на УО(И)И за насърчаването на 
социалното и териториалното сближаване се наблюдава на няколко равнища: 

 Териториалното сближаване се насърчава, ако във всички територии 
на ЕС, включително градските, отдалечените, периферните и слабо 
населените райони, се осигури достъп до качествени и ефективни УО(И)И. 
УО(И)И са структурни елементи в областта на градоустройството и 
териториалното устройство, преди всичко за предоставянето на редовни и 
постоянни услуги в селските, изолираните, периферните и островните 
райони; 

 Социално сближаване се гарантира, ако хората не са подложени на 
дискриминация при упражняването на основните си права и свободи въз 
основа на социалното им положение. Равният достъп до УО(И)И е 
предпоставка за социално сближаване. 

 
Препоръки и заключения 

 УО(И)И са жизненоважен фактор за постигането на целите на социалното и 
териториалното/регионалното сближаване в ЕС и могат да спомогнат за 
повишаването на привлекателността и конкурентоспособността на ЕС в 
глобализираната икономика, като в същото време гарантират упражняването на 
основните права и свободи на гражданите на ЕС. Равнището на предоставяне в 
различните сектори на УО(И)И и страни и региони на ЕС е разнородно по 
отношение на разпределянето, достъпността, качеството и ефективността. За да 
се гарантира универсален достъп за всички граждани, независимо от 
териториалните или личните характеристики, е жизненоважно да се инвестира 
в инфраструктура за УО(И)И в различните сектори. 

 



Тематичен отдел Б: Структурни политики и политика на сближаване 
____________________________________________________________________________________________ 
 

 8

За тази цел, СФ са ключов елемент за осигуряването на повече и по-добри 
услуги от общ интерес за изоставащите райони и сектори. Програмите за 
трансгранично сътрудничество също следва да бъдат насърчавани, особено 
с оглед на създаването на транснационални транспортни, комуникационни и 
енергийни мрежи. Към момента данните от програмния период 2000–2006 г. 
показват, че от средствата от ЕФРР, които се отпускат за инициативи за 
трансгранично сътрудничество, едва 30 % са предназначени за сектори на 
УО(И)И. Сред тях преобладават секторите на транспорта и телекомуникациите, 
които получават най-големите дялове. Тези данни могат да се дължат на 
сложната структура на предоставянето на трансгранични услуги в сравнение 
със стандартните програми за предоставяне на УО(И)И. Въпреки това 
трансграничното сътрудничество може да бъде важен коридор за предоставяне 
на услуги между региони и държави, като насърчава мобилността, намалява 
разходите, свързани с натоварването на трафика, осигурява по-добри 
телекомуникационни и енергийни услуги и генерира, благодарение на 
оперативната съвместимост на услугите, положителни ефекти за регионите. 
Следва да бъдат насърчавани целенасочени инвестиции от СФ в 
инфраструктура за предоставяне на услуги, тъй като това може да спомогне за 
преодоляване на правните, финансовите, техническите, икономическите и 
институционалните пречки пред изпълнението на инициативите за 
трансгранично сътрудничество. 

 
 Въпреки това равнището на предоставяне на УО(И)И не следва да бъде 

единствената цел. Универсалният достъп е от огромно значение, но въпросите 
за финансовата достъпност и качеството също са жизненоважни. След като 
бъде осигурена основната инфраструктура за дадена услуга, може би 
финансирана с инвестиции от СФ, трябва да бъде постигнат баланс между 
финансовата устойчивост на доставчика на услуги и достъпните тарифи за 
ползвателите. Следва да се предприемат специфични мерки, като схеми за 
ценова диференциация и данъчни инструменти под формата на кръстосани 
субсидии и данъци. Трябва да се вземе под внимание и качеството на услугата, 
а доставчиците на услуги трябва да следват насоки и указания, определящи 
стандарти и минимални изисквания за качество. В това отношение ключова 
роля могат да изиграят европейските и националните политики, като осигурят 
обща, добре формулирана правна и институционална рамка за предоставянето 
на УО(И)И. 

 
 И накрая, от правна и организационна гледна точка, формите на предоставяне и 

основните участници следва да се ползват с ясен набор от правни и 
институционални инициативи. Новите форми на предоставяне, при които 
държавата вече не е единственият доставчик на услуги от общ интерес, 
изискват нови условия на управление и регулиране, които да бъдат общи за 
целия ЕС, за да се насърчи интеграцията на предоставянето на услуги. С оглед 
на новите форми на предоставяне, като концесии, лизинг и публично-частни 
партньорства, изискването за съфинансиране от СФ изглежда ключов фактор за 
успеха. 

 
За да отговорят на специфичните нужди на всяка страна и регион в ЕС, 
местните органи трябва да обърнат сериозно внимание на 
трансформирането на общата рамка на ЕС в набор от специфични 
национални и регионални разпоредби, които могат да помогнат за 
постигането на тази цел. Регионите и местното управление играят централна 
роля в предоставянето на основни услуги от общ интерес и местните условия 
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и нужди трябва да залегнат в основата на ефективното планиране на 
политиката. 
 
Съгласно принципа на субсидиарност държавите-членки имат правото да 
определят, организират и финансират услуги от общ интерес в съответствие със 
своите традиции и изисквания, а ЕС начертава общите принципи относно 
достъпността, финансовата достъпност, безопасността, качеството и защитата. 
Държавите-членки следва да подкрепят общонационални проекти и рамкови 
условия, да отговарят също така и за разработването на стратегически подход 
към предоставянето на услуги и да гарантират тяхната финансова достъпност. 
 
За разлика от чисто търговските услуги, финансирането на предоставянето на 
УО(И)И обикновено не може да бъде обхванато единствено и само от пазарните 
механизми, поради което се необходими допълнителни схеми. Такива схеми, за 
които е характерна координацията между различни органи и няколко цели на 
публичната политика и които са неразривно свързани с предоставянето на 
УО(И)И, се уреждат най-вече на равнище държави-членки или дори на 
регионално/местно равнище. Това е резултат от прилагането на принципа на 
субсидиарност. 
 
С оглед на това следва да се вземат предвид разликите между различните 
услуги от общ интерес и различните потребности и предпочитания на граждани, 
ползватели и потребители, които произтичат от различните икономически, 
социални, географски, културни и физически условия. Следва да се обръща 
дължимото внимание на разнообразието, което е характерно за такива услуги, 
на условията, при които те се предоставят, на характеристиките на 
доставчиците на услуги и на нуждата от гъвкавост за адаптиране на услугите 
към различните потребности. 

 
 Основният извод от гледна точка на политиката е, че в контекста на 

многостепенното управление, с оглед гарантирането на ефективна 
субсидиарност и координация между партньорите, от ключово значение е да 
има единно ръководство (тази роля биха могли да изпълняват централните, 
регионалните или местните правителства), способно да канализира и адаптира 
различните интереси за постигането на една обща цел. Този аспект е важно 
условие за ефективното функциониране на политиката на сближаване и 
предоставянето на УО(И)И, особено по отношение на програмите за 
трансгранично сътрудничество. Независимо от сектора, териториалните 
специфики и формата на финансиране, ясно изразеното политическо 
ръководство и силното управление дават възможност на проектите да се 
развиват съгласувано и да следват стриктни графици. В противен случай може 
да се стигне до неблагоприятни последици, при които многостранното 
управление в крайна сметка да възпрепятства постигането на целите на 
проекта, като парализира процеса на взимане на решения. Поради тази причина 
това, което реално може да промени положението в такава стратегическа 
сфера, е фактът, че местният орган играе ролята на „обществен предприемач“, 
който е способен да анализира в детайли местните потребности, да разработи 
стратегическа концепция за преодоляване на пречките, да оползотвори и 
катализира съответните ресурси и капацитета за управление на рисковете, като 
даде ход на креативни решения, които се адаптират към бързо променящите се 
потребности. 

 


