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Регионалната и структурната политика са сред най-важните области на политиката в 
Европейския съюз. Това е така не само с оглед на финансовите средства, а преди 
всичко поради тяхното значение за социалното, икономическото и териториално 
сближаване на Европейския съюз и за развитието на 268-те региона. 

На много места регионите на Европейския съюз са изправени пред доста сходни 
предизвикателства. Така например те трябва да се справят с глобализацията и 
свързаното с нея ускорено икономическо преструктуриране, разрастването на 
търговските взаимоотношения, последиците от технологичната революция, развитието 
на икономиката, основана на знанието, демографските промени, както и нарастването 
на имиграционните потоци.  

Въпреки че целта на структурната политика на ЕС е подпомагане на регионите, за да се 
справят с предизвикателствата, много от кандидатите са изправени пред големи 
препятствия по отношение на усвояването на средствата от структурните фондове на 
Европейския съюз, Става дума – наред с други фактори – за големи бюрократични 
препятствия, прекалено подробни и трудно разбираеми разпоредби, непрозрачни 
разпоредби за съфинансиране, незначителни възможности за обмяна на опит между 
участниците в проекти, както и слабо изразени възможности за междурегионална 
координация. 

Една от възможностите за преодоляване на пречките е разработването на съгласуван 
подход на междурегионален обмен на най-добрите практики, за да могат участниците 
на регионално ниво да се възползват от опита на другите. И това е целта на този 
доклад. В това отношение обаче се натъкваме както на организационни, така и на 
проблеми по същество. Един от най-важните е изясняването на понятието „най-добри 
практики“. То се използва често и в много сфери, но липсва ясна и еднозначна 
дефиниция. 

Въпреки това в сферата на регионалната и структурната политика на Европейския съюз 
могат да се изброят определени фактори, които могат да послужат за изясняване на 
понятието „най-добри практики“. Докладчикът препоръчва в тази връзка следните 
отправни точки: 

 качество на проекта

 гарантиране на принципа на партньорство

 устойчивост на предлаганата мярка 

 осигуряване на равни възможности

 новаторство на проекта

 ефективност на вложените средства 

 времетраене на проекта до неговото реализиране
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 приложимост на проекта и в други региони на Европейския съюз. 

. 

Предвид многото аспекти на политиката на сближаване на ЕС докладът ще акцентира 
върху няколко основни момента. Става дума за следното:  

 научни изследвания и разработки/иновации

 опазване на околната среда – опазване на климата – устойчива енергийна 

политика

 създаване на качествени работни места

 обучение през целия живот

 цялостно развитие на градската среда

 демографско развитие

 трансгранично сътрудничество

 публично-частни партньорства

Освен гореспоменатите общи фактори, въз основата на проекти от регионите трябва да 
бъдат формулирани конкретни, съобразени с основните въпроси, фактори за „най-
добри практики“. 

Наред с тези въпроси по същество докладът ще разгледа и организационни въпроси. 
Това се прави преди всичко с оглед на средствата и мерките, с които се обменят „най-
добрите практики“ или с които последните стават достояние на участниците от 
регионите. 

Докладът „Най-добри практики в сферата на регионалната политика и пречки при 
усвояването на структурните фондове“ ще съдържа изводи и препоръки към 
Европейската комисия. 
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