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Необходимостта от управление за напредък в областта на устойчивото развитие

С оглед осигуряване на успешно регионално развитие не е достатъчно само да се 
постигне съгласие относно това какво трябва да се прави, а е също така от 
първостепенно значение да се установят механизми, които да определят как да се 
прави, тоест механизми за управление.
Политиките на регионално и градско равнище трябва да се включат в рамките на 
стратегия за интегрирано развитие. Трябва да се изградят механизми, които позволяват 
избягване на противопоставянето между различните политики. Постигането на 
напредък в устойчивото развитие е възможно единствено посредством 
усъвършенстване на управлението.
Проучването, извършено по искане на тематичен отдел "Управление и партньорство в 
регионалната политика" на Европейския парламент, демонстрира различията и 
трудностите при прилагането на принципа на партньорство. На практика не съществува 
единен модел на партньорство, а 27 различни начина за осъществяването му в 
зависимост от институционалните характеристики на всяка държава-членка. 
Успешното партньорство наистина изисква определени инвестиции в началото на 
процеса, но впоследствие осигурява предимства по отношение на време, пари и 
ефективност.
Планирането и осъществяването на регионалното развитие по места често се сблъсква с 
изкуственото разделение между административни и политически сектори или единици. 
Структурите отговарят във все по-малка степен на потребностите на гражданите в един 
все по-взаимозависим свят.
Това са няколко примера на безизходни ситуации, които трябва да бъдат разрешени от 
управлението:
 Обществените организации (Европейски съюз, държава, регион, община и други) 

разполагат със свои правомощия, бюджети, възможности за стратегически избор, 
графици. По какъв начин може да се осигури съгласуваност по въпросите от общ 
интерес?

 На всяко равнище на управление се разработват секторни политики: транспорт, 
образование, социална сфера, култура, жилищно настаняване, енергетика и т.н. 
Дали лицата, отговорни за вземането на решения, вземат предвид последиците от 
своите действия за другите политики?

 Европейските регламенти за FEDER (Европейския фонд за регионално развитие) 
предвиждат интегриран подход в рамките на една и съща територия (например 
община, регион). Дали такъв се прилага ? Как стои въпросът с използването на 
други европейски фондове като: Европейски земеделски фонд за развитие на 
селските райони - Европейски социален фонд - Седма рамкова програма за научни 
изследвания и развитие, в рамките на същата територия?

 Що се отнася до службите на всяка институция (от генералните дирекции на 
Комисията до градските служби, като се премине през министерствата и службите 
на регионалните органи на управление), кои методи на работа се използват 
редовно за осигуряване на хоризонтални връзки?



DT\727694BG.doc 3/7 PE407.823v01-00

BG

 В определени държави-членки на Европейския съюз децентрализацията с оглед 
намиране на по-добро решение на регионалните и местните проблеми все още 
предстои да бъде завършена.

От концепцията за интегрирания подход към инструмента на управление

Концепцията за интегрирания подход, тоест по-задълбоченото интегриране на всички 
политики, които оказват въздействие в териториален, икономически и социален план, 
се насърчава все повече в европейското законодателство. Тази концепция е родена от 
потребността за преодоляване на преградите.
Понастоящем тя се разглежда като необходимост до такава степен, че може да бъде 
открита в многобройни текстове на европейските институции, особено в областта на 
политиката на сближаване. Тя се е превърнала в лайтмотив за повишаване на 
ефективността на европейските политики. По какъв начин обаче може да се премине от 
концепцията в практиката?
Ако интегрирания подход е получил признание с оглед необходимостта да се 
вземат предвид различните тематични области, свързани с едни и същ проект, то 
управлението е механизмът за неговото реализиране. Управлението е начинът за 
изработване на методи за сътрудничество и за вземане на решения:
 по един и същ въпрос
 между различни обществени и частни субекти
 между различни териториални единици
 между различни обществени политики

За привеждане в действие на управлението трябва да се използва инструмента на 
управление на проекти. Управлението на проекти се основава на определени, често 
твърде прости, правила. Този инструмент, произлизащ основно от деловата сфера, не 
само дава възможност на едно предприятие да създаде нов продукт във все по-сложна 
среда, но също така е в състояние да осигури успеха на проекти, финансирани от 
структурните фондове. Това е инструмент за организиране на взаимодействието между 
различните участници, който следователно позволява привеждане в действие на 
интегрирания подход.

Нови форми на управление, които вече се използват от Европейския съюз

Например: 

 Общностните инициативи като URBAN I и II в градските квартали и LEADER в 
селските райони показаха ефективността на системата.

 Европейската комисия създаде работна група по въпросите на градовете с 
участието на 12 генерални дирекции, като дейността й се координира от ГД 
„Регионална политика”.

 URBACT доведе до увеличаване на броя на мрежите, които извършват 
управление под формата на управление на проекти. От май 2008 г. седем мрежи са 
специално посветени на управлението.
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 В своя член 11 Общият регламент за структурните фондове изисква прилагането 
на принципа на партньорство, тоест консултирането и участието на гражданското 
общество и социално-икономическите субекти в изработването и изпълнението на 
оперативните програми.

 Държавите-членки постигнаха договореност относно Териториалната програма, 
стратегически документ за повишаване на значимостта на териториалното 
измерение в националните и европейските политики. Една от насоките за 
действие в първата програма относно прилагането на Териториалната програма, 
която предвижда множество дейности, е посветена изключително на укрепването 
на териториалното управление на редица нива.  Оптимизирането на 
взаимодействието между различните териториални единици е абсолютно 
необходимо с оглед по-доброто отчитане и контрол на териториалното 
въздействие на обществените политики.

 Създаването на европейски групи за териториално сътрудничество (ЕГТС) (първи 
пример за което е Еврометрополията Lille-Tournai-Courtrai от януари 2008 г.) 
предполага използването на нов вид управление.

 - В рамките на Седмата рамкова програма за научни изследвания и развитие 
(мерки за подкрепа) Комисията положи началото на SOCIAL POLIS – социална 
платформа относно социалното сближаване в градовете.

 Европейската комисия ще разгледа управлението в следващата си Зелена книга 
относно териториалното сближаване.

 На последно място, в частта, посветена на териториалното сближаване, Договорът 
от Лисабон изисква също така да се обърне особено внимание на въпроса за 
управлението.

ПРЕДЛОЖЕНИЯ

Въведение
Новите методи на управление не заместват обществените институции (на европейско, 
национално, регионално и местно равнище), които разполагат с правомощия и 
бюджети, а им дават възможност да прилагат техни собствени политики, като ги 
съгласуват с всички субекти (обществени и частни), засегнати от същия проблем.

Следователно е удачно от този момент нататък да се подбират и извършват дейности, 
които да позволяват количественото и качественото развитие на тези нови методи на 
управление.

Управление и европейски фондове
 По какъв начин може да бъде подобрено управлението при използването на 

структурните фондове с оглед повишаване във възможно най-голяма степен на 
ефективността на оперативните програми за 2007-2013 г.?

 Какви управленски мерки може да предложи Европейската комисия за 
създаване на връзки между различните фондове на Общността (структурни 



DT\727694BG.doc 5/7 PE407.823v01-00

BG

фондове, Седма рамкова програма за научни изследвания и развитие, 
Европейски фонд за рибно стопанство, Европейски земеделски фонд за 
развитие на селските райони и др.)?

 Необходимо ли е Кохезионните фондове и Европейският фонд за регионално 
развитие да се слеят с останалите фондове в рамките на бъдещата политика на 
сближаване за периода след 2013 г.?

 Необходимо ли е след 2014 г. да бъде предвидено приемането на регламенти, 
съгласно които интегрираният подход и прилагането на инструментите на 
управлението са задължителни за използването на европейските фондове (при 
зачитане на принципа на субсидиарност)?

Предложения за развитие на управлението в рамките на обществените 
организации

 Може ли Европейската комисия да изработи насоки за извършване на 
управление при зачитане на институционалната рамка на държавите-членки?

 Трябва ли да бъдат определени по-точно правомощията на регионалните 
органи на управление по отношение на член 274 от Договора от Лисабон, 
който предвижда децентрализация на отговорността за изпълнение на 
програмите по посока на регионалното равнище?

 Трябва ли официално да бъде създаден Съвет на министрите по 
териториалното развитие, за да се постигне напредък по отношение на 
политиката на сближаване и регионалното измерение?

 По какъв начин Европейската комисия, държавите-членки и регионалните и 
местните органи на управление могат да насърчат развитието на реално 
управление на проекти за селските и градските райони и за периферните градски 
зони?

 По какъв начин европейските институции могат да насърчат използването на 
европейски групи за териториално сътрудничество като инструмент на 
трансгранично управление и с какви средства може да бъде гарантиран неговият 
успех?

 По какъв начин може да се насърчи извършването на дейностите във връзка с 
управлението на първата програма относно прилагането на Териториалната 
програма, приета по време на заседанието на Съвета от 23 ноември 2007 г., 
проведено на Азорските острови?

 По какъв начин да бъде адаптиран вътрешният правилник на Европейския 
парламент, за да позволи извършването на хоризонтална дейност по въпросите, 
засягащи множество парламентарни комисии, като съответната задача бъде 
поверена на временна работна група (например по модела на временната комисия 
по финансовата перспектива)?

Показатели и начини за измерване на резултатите от новите методи на 
управление
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 По какъв начин Европейската комисия, в сътрудничество с останалите участници, 
може да разработи показатели за извършването на управлението?

 По какъв начин може да се използва новата програма ORATE (Европейска мрежа 
за наблюдение на устройството на територията), за да се работи върху 
показателите за управлението?

 В рамките на френското председателство на ЕС ще бъде представена идеята за 
създаване на „знак за устойчив град”, включително за изработване на референтен 
показател за устойчив град. По какъв начин може да се гарантира, че измерението 
на управлението ще стане част от понятието за устойчив град и следователно ще 
бъде включено в референтния показател за устойчив град?

 По какъв начин може да се приложи принципа на партньорство по време на етапа 
на оценка? 

 В каква степен процедурата на последващ одит може да се съсредоточи повече 
върху въздействието на проектите?

 Какви механизми могат да се въведат, за да се даде възможност за качествен 
подбор на партньорите при прилагането на принципа на партньорство?

 В каква степен последващата оценка може да се съсредоточи повече върху 
качествения аспект на проектите?

 По какъв начин може да се насърчи прилагането на задължителните процедури за 
оценка на въздействието от началния етап на осъществяване на проектите?

Добрите практики на управление – изясняване – убеждаване – обучение -
разпространение
 Какви други действия могат да бъдат предвидени с оглед по-нататъшното 

разпространение на добрите практики в областта на управлението?

 В каква степен съществуващите европейски мрежи биха могли да развият своите 
дейности в областта на управлението, като по този начин допринесат за по-
успешното прилагане на методите на управление?

 По какъв начин могат да се използват множеството мрежи, съществуващи между 
градовете и регионите, за да се разпространяват знанията за управление на 
проекти?

 По какъв начин могат да бъдат насърчени лицата, заемащи изборни длъжности, и 
служителите в публичната администрация да използват финансовите 
възможности на техническата помощ, за да получат обучение по управление и по-
специално по управление на проекти?

 Може ли да бъде предоставена по-структурирана роля на университетите и 
другите институции за висше или техническо образование в областта на 
развитието на управлението?

 Каква роля може да играе Комитета на регионите за насърчаване на новите 
методи на управление?
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