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Аналитично резюме 

Реформите в рамките на европейското управление са приоритет на Комисията в 
продължение вече на почти осем години. В Бялата книга на Европейската комисия от 
2001 г. относно европейското управление се разгледаха предизвикателствата, пред които 
ни изправя действителността. Комисията не само призна необходимостта от действия, но 
и обвърза ЕС да поеме по-голям ангажимент към регионалните органи и органите на 
местно управление, както и извън рамките на тези официални структури в по-широкото 
гражданско общество. Този ангажимент не трябваше да е еднопосочен, в който към 
участниците се подхожда просто във връзка с прилагането на европейски политики, за 
които вече е било взето решение. Комисията потърси начини за включване на тази по-
широка управленска действителност при определянето на цели, изготвянето на политики 
и действителното им прилагане на практика.  

Всяка от 27-те държави-членки разви своя Национална стратегическа референтна рамка 
(НСРР), подробна декларация за целите си в рамките на европейския контекст за 
развиване на устойчиви, белязани с успех и съвременни икономики – Лисабонската 
програма. Партньорството и участието са съществена част от този процес на развитие. 

Настоящото проучване предлага добре проучена картина на това как това търсене на по-
широко партньорство функционира в реални условия във втората по размер бюджетна 
област на ЕС – Кохезионния фонд и структурните фондове през настоящия програмен 
период 2007 г.-2013 г.  

В него се разглежда значението на управлението в контекста на началото на 21-вия век, 
преди да се премине към изследване на процесите в реални условия посредством 
проучванията на 5 държави-членки: Австрия, Дания, Италия, Латвия и Румъния.  

Тези два градивни елемента, единият с по-теоретическа, другият - с по-практическа 
насоченост, осигуряват основата за синтеза на този доклад и неговите препоръки.  

Предизвикателството на управлението и партньорството 

През последните двадесет години терминът „управление” се използва често и дори стана 
известен в много от нашите общества и в редица дисциплини, включително политология, 
икономика, социология и публична администрация.  

Като цяло терминът „управление” се отнася до процеси, структури, правила, стандарти и 
ценности, чрез които колективните дейности могат да бъдат управлявани и координирани 
(1). Като такова, управлението описва нов модел на координация между различните 
участници: правителства, парламенти, официални консултативни структури, публични 
институции, частни доставчици, научни среди, научноизследователски институти, медии, 
представителни органи като например социалните партньори, и редица неправителствени 
организации (НО), някои от които са добре структурирани, докато други са органи с по-
свободни структури за провеждане на кампании. Всички участват в сложен калейдоскоп 
на вземане на решения и прилагане на политики. По този начин вземането на решения 

                                                 

(1) Hamedinger A., Frey O. Dangschat J., . Breitfuss A. (Eds.) 2008: “ Strategieorientierte Planung im kooperativen Staat, ISBN: 978-3-
531-14587-7 
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вече не се доминира от административната йерархия, а от сложните отношения между 
участниците. Сътрудничеството между такива участници може да бъде осъществено чрез 
вертикални и хоризонтални мрежи и включва държавата, но също така и гражданското 
общество (икономически и социални участници, институции с база в определени 
общности и неструктурирани групи, средствата за масово осведомяване и т. н.) на 
местно, регионално, национално и световно равнище.  

Интегрираният подход, както е определен в Стратегическите насоки на Общността за 
2007–2013 г., призовава към интегриране на стратегиите за растеж на европейско, 
регионално и местно равнище, като се вземат под внимание регионалните особености и 
той е базиран на подсилено управление на много равнища. Един такъв подход следва да 
осигури развитието на всеки сектор, но не изолирано, а в контекста на съгласувана визия 
за социално-икономическото развитие на териториите на държавите-членки. Това налага 
по-задълбочена интеграция на публичните политики с териториално въздействие, 
особено що се отнася до икономическата и социалната сфера и сферата на околната 
среда.  

Принципът на партньорството се превърна в един от ключовите принципи на 
сближаване на ЕС, който предписва връзки на много равнища (поднационално, 
национално, наднационално) и включването на много участници (местни/регионални 
органи на управление, частни/граждански организации) и на партньори в 
осъществяването на политиката на сближаване, прилагане, наблюдение и оценка. При 
съставянето на финансовата и оперативната рамка на регионалната политика за периода 
2007-2013 г., принципът на партньорството отново придоби важност и сега включва също 
организации на гражданското общество, партньори в областта на околната среда, 
неправителствени организации и органи, насърчаващи равнопоставеността на 
половете(2). В този смисъл принципът на партньорството изтъква аспекти както на 
вертикалната, така и на хоризонталната интеграция.  

Някои общи теми при изготвянето на проекта за НСРР в ЕС-27 

На практика, прилагането на целите на структурните и кохезионните фондове на ЕС 
издига няколко предизвикателства пред участниците. Тези обстоятелства породиха 
поделена система за управление между европейското, националното, регионалното и 
местното равнище: накратко, система на управление на много равнища, която обаче 
варира в отделните държави-членки, а също и между отделните региони в една държава-
членка. Националните правителства и участниците на поднационално равнище имат 
различна степен на участие във вземането на решения и упражняването на правомощия.  

В ЕС-27 се очертават много общи теми по отношение на това как се изготвят и 
разработват проектите за НСРР.  

Една от общите черти е, че процесът на подготовка на НСРР не протича в планов или  
политически вакуум. Процесът обикновено протича в една по-широка рамка на 
планиране на националното развитие или на национална реформа. Независимо дали 
различните процеси на планиране се извършват едновременно или последователно, те се 

                                                 

(2) Вж член 11 от Регламент на Съвета (ЕО) № 1083/2006.  
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приближават към същите данни, включват подобни, ако не и идентични партньорски 
отношения, и са насочени към постигането на общи цели.  

Подобен процес вероятно би трябвало да се очаква по-скоро в по-отдавнашните държави-
членки, където относителното значение на финансирането от ЕС е по-маловажно. В 
действителност той се оказа общ за всички държави-членки в по-голяма или по-малка 
степен. 

Действително на това може да се гледа като на положителна еволюция на европейското 
управление, при която европейските и националните приоритети за стратегическо 
развитие са съвместно определени, ясно изразени и преследвани от до голяма степен 
сходни групи от заинтересовани лица.  

Националните министерства на финансите или изпълнителните агенции, подчинени на 
тези министерства, са обикновено ключовите национални администрации, които 
поддържат, координират и понякога контролират процеса на изготвяне на проекти.  

Тези централни министерства с упражнявания от тях контрол върху важните 
политически лостове за разходи обикновено не се славят с готовността си да поделят 
правомощията си в структури за партньорство – поне не според широкоразпространеното 
мнение в административните среди.  

Първият общ елемент на подхода за партньорство е създаването на междуведомствени 
работни групи или структури, които обединяват служители от финансовите министерства 
с техните колеги от ресорните министерства (тези, които отговарят за изпълнението и 
прилагането на програмите).  

Съществуват реални доказателства за структуриран диалог между служители на високо и 
на средно равнище от различните министерства при изготвянето на НСРР. За тази цел 
няколко държави-членки създадоха официални комитети, докато други предпочетоха по-
неофициалните работни групи. В някои случаи начело на тези органи са висши 
политически фигури, включително министър-председатели.  

Вторият общ елемент е ангажираност в диалога между централното правителство и 
другите органи на управление, регионални и местни, относно целите, съдържанието, 
ресурсите и дори методите. Въпреки че в този диалог има големи различия между 27-те 
държави-членки, той се провежда навсякъде.  

Там, където съществуват регионални образувания (най-очевидно в държавите-членки с 
по-федерална организация) е налице ясна тенденция към действителен поетапен диалог с 
тези администрации. Тези диалози са доста често двупосочни и отнемат време. В такива 
случаи централната администрация провежда първоначални консултации с регионалните 
органи, след което представя първоначален проект за НСРР (понякога заедно с 
регионални представители, взели участие в процеса на изготвяне на проекта).  

Този проект или тези проекти след това са представяни отново на консултативни срещи,  
включващи както централната, така и регионалната администрация и, където това е 
възможно, се постига консенсус. В определени случаи се предвижда арбитражна 
процедура за преразглеждане на предложения, които не са били приети от централната 
администрация.  
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В държави, в които не съществуват регионални администрации, се провеждат 
консултации с местните органи, много често посредством диалог с национални 
асоциации на областните съвети, градските и общинските органи. Макар че тези  
консултации клонят към един по-класически модел „отгоре надолу”, съществува 
значителен обмен, в чиито рамки е възможно да се направят изменения.  

Моделът на консултации и диалог със социалните партньори, главния работодател и 
профсъюзите също е общ за повечето държави-членки. Това понякога става чрез 
включването на официални консултативни механизми като икономически и социални 
комитети, търговско-промишлени палати и т. н., понякога посредством прякото участие 
на федерациите на национално и регионално равнище и доста често чрез смесица от двата 
подхода.  

Налице са и ясни доказателства за истинско желание от страна на централните 
администрации да достигнат до други неправителствени организации като 
заинтересовани лица от гражданското общество. В определени специфични програмни 
области, включващи въпроси относно равнопоставеността на половете или 
равнопоставеността на лицата с увреждания, проблеми, свързани с околната среда, и 
съображения относно етническите малцинства, подборът на неправителствените 
организации е относително ясен. В други, по-хоризонтални или многосекторни области, 
да се избере неправителствена организация понякога е по-трудно. Коя неправителствена 
организация ще поканите да участва в общи дискусии за регионалното развитие? А коя 
ще изключите?  

Привличането на по-малки неправителствени организации поставя също някои 
технически проблеми при разширяване на партньорството с гражданското общество в 
рамките на политиката на сближаване. Процесът на сближаване е продължителен и 
неговата документация често е значителна. Местни или специални неправителствени 
организации често не разполагат с необходимите ресурси по отношение на персонал и 
инфраструктура, за да анализират и обработят документацията, и дори нямат 
приемственост в представителството в случаите, когато взимат участие (различни 
представители на доброволни начала, които участват в срещите). Това може да накара 
някои официални органи да погледнат критично на възвръщането на инвестираното от 
тях време в диалозите за партньорство с по-малки неправителствени организации.  

Структурни и културни различия  

Нашето изследване показа още, че множеството общи аспекти на партньорство, които се 
констатират във всичките 27 държави-членки, трябва да бъдат балансирани с важни 
структурни и културни различия.  

Структурните различия се отнасят както до цялостната икономическа ситуация, така и до 
политическите системи. В по-развитите икономики не съществува толкова остра 
необходимост от развитие на големи инфраструктурни проекти, докато в някои от по-
новите държави-членки се поставя съществен акцент върху развитието на различни 
елементи от материалната инфраструктура.  

Подобни различия в поставяне на ударението се откриват, когато се говори за 
обозначаваното с общото наименование „изграждане на капацитет”. В някои от по-
новите държави-членки придобитият опит от предприсъединителните програми е 
изтъкнал слабостите в националната и по-конкретно в регионалната/местната 
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администрации по отношение на техните способности да развиват, предлагат и прилагат 
програми. Ето защо тези страни придават определено приоритетно значение на 
развитието и обучението на служители на различни равнища на управление.  

Различните политически системи също оказват значително въздействие върху 
структурата, съдържанието и дълбочината на процесите на партньорство при 
подготвянето, изработването и най-вероятно прилагането на политиката на сближаване. 
Читателят обаче трябва да има предвид, че настоящата бележка беше изготвена в 
началото на програмния период 2007–2013 г., което означава, че забележките относно 
прилагането на програмата трябва да се основават по-скоро на изразените намерения на 
различните органи, отколкото на наблюдаваните практики.  

Значението на личните мрежи при развиването и осъществяването на партньорство за 
управление не трябва да се пренебрегва. Въпреки че подобни мрежи несъмнено имат по-
ключов характер в по-малките държави-членки, те също така играят роля и в по-големите 
държави. Когато председателят на профсъюз или на асоциация на органите на местно 
управление има значителен опит във взаимоотношенията с държавни длъжностни лица и 
министри, може да се очаква, че те ще повлияят върху процеса на вземане на решения. 
Трудността по отношение на бележка като настоящата е, че на практика е невъзможно да 
се анализира и още по-малко да се изрази количествено въздействието на такива – по 
същество неофициални – мрежи.  

Структурираната роля на университети и други институции за университетско или 
техническо образование е възможност, която е само изрично предвидена, най-малкото на 
национално равнище, в някои държави-членки. Това може да се окаже слабост при 
политики, от които се очаква да бъдат движеща сила в рамките на Програмата от Лисабон 
в областта на иновациите.  

Ползването на външни експерти за улесняване на процеса на НСРР, по отношение както 
на съдържанието, така и на процедурите, е изрично посочено само в няколко държави-
членки. Там, където е посочено, се предлагат малко подробности относно естеството, 
функциите и общите условия за реда на работа на такива експерти. Някои държави-
членки привлякоха Европейската комисия в изготвянето на своите НСРР. Докато всички 
в някаква степен осъществиха преговори с Комисията, други конкретно представиха 
проекта си за разглеждане. В някои държави-членки служителите на Комисията 
участваха ефективно и пълноценно в процеса на изготвяне на проекта, в други те бяха в 
ролята на наблюдатели, а в останалите липсва конкретно посочване на тяхното участие. 

Примерни изследвания 

Всичките пет изследвания – на Австрия, Дания, Италия, Латвия и Румъния – по един или 
друг начин илюстрират тези сходства, различия и предизвикателства. 



ТЕМАТИЧЕН ОТДЕЛ Б: СТРУКТУРНИ ПОЛИТИКИ И ПОЛИТИКА НА СБЛИЖАВАНЕ 

PE 397.245 viii

Цели на политиката на 
сближаване  

(2007–2013 г.) 

Държава 
Площ 
(в 1000 

квадратни 
километра) 

Население 
(2007 г., в 
милиони) 

Държавна 
структура 

(според 
проекта 

ESPON 3.2) 

БВП на 
жител в 
СПС,  

2006 г.,  
ЕС-27 = 

100 

НСРР 2007–
2013 г., 
общо 

фондове 
(2007 г. цени, 
в 1000 евро) 

Сближа- 
ване 

Регионална 
конкуренто-
способност 
и трудова 
заетост 

Австрия 83.9 8.3 федерална 128 1 461 П Р 

Дания 43.1 5.4 
децентрали- 

зирана 
унитарна 

126 613 - Р 

Италия 301.3 59.6 
регионализи- 

рана 
унитарна 

103 28 812 C, П В, Р 

Латвия 64.6 2.3 
децентрали- 

зирана 
унитарна 

39 4 620 КФ, С - 

Румъния 238.4 21.6 
централизи- 

рана 
унитарна 

54 19 668 КФ, С - 

П = премахване; В = въвеждане; Р = регионална конкурентоспособност и трудова заетост, 
КФ = Кохезионен фонд, С = сближаване  

Процесът на изготвяне на НСРР на Австрия отразява както тази федерална 
действителност, така и отдавна установеният модел на консултации и партньорство. 
НСРР беше изготвена  на федерално равнище в рамките на Австрийската конференция за 
териториално устройство, като тя самата представлява тристранно федерално-
регионално-общинско образувание, което предостави платформата за консултации. В 
допълнение към различните правителствени участници, в процеса по изготвянето бяха 
включени социалните партньори и някои неправителствени организации, най-малко чрез 
техните представителни федерации. В процеса бяха привлечени външни експерти и 
рамковият проект беше предаден на Европейската комисия за разглеждане. Примерът на 
Австрия показва една безпроблемно функционираща, установена система на 
партньорство и консултации с относително високо равнище на опит и експертни знания, 
разпространени навсякъде. Съществуват опасения относно неговата сложност, съпротива 
срещу промени и липсата на капацитет на „изследователска група”, за да се подкрепят 
някои забележки.  

Дания е унитарна държава, в която същината на правителствената власт е предоставена 
на националните органи (правителство и парламент). НСРР на Дания беше изготвена в 
контекста на важна реформа на датските вътрешноправителствени структури. Броят на 
общините беше намален от 271 на 98, а предишните 13 областни администрации бяха 
включени в пет нови регионални органа. Както при случая с Австрия, финансирането от 
ЕС представлява само един от елементите в цялостната стратегия за развитие на Дания. 
Централната институция в процеса по изработването беше датският орган за 
предприемачество и строителство - държавна агенция, която е подразделение на 
Министерство на икономиката, търговията и промишлеността. НСРР беше публикувана 
през ноември 2006 г. след всеобхватни консултации с органите на местно управление и 
регионалните органи, социалните партньори и други неправителствени организации. 
След това изготвеният проект беше разгледан от Форумите за регионален растеж - нови 
органи за партньорство, които обединяват заинтересовани страни на местно и регионално 
равнище от правителството, публичните органи, органите за образование и обучение, и 
които се включват в една сложна структура към новосъздадения Съвет за растеж на 
Дания, 19-членен орган, назначен от министъра на икономиката, търговията и 
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промишлеността. Следователно съществуваше система на широкомащабно партньорство. 
При все това, целите бяха определени от националното правителство. Ударение бе 
поставено върху улесняването на по-голямо участие в работната сила например от страна 
на хора с увреждания  или жени от съществуващи мигрантски общности.  

НСРР на Италия е резултат от консултативен процес, който започна през 2005 г. с 
представянето на три предварителни документа (национален, регионален и отделен 
документ за Mezzogiorno (3)). През цялата 2006 г. тези документи формираха основата на 
всеобщи консултации между трите административни равнища и социалните партньори. 
НСРР на Италия поставя значително ударение върху включването на социалните 
партньори и другите неправителствени организации. Това излиза извън фазата на 
политика, за да се приложи към вземането на решения при избора на специфични 
приоритети в рамките на оперативните програми, тяхното прилагане, наблюдение и 
координация. Подходът на партньорство първоначално беше въведен официално в 
италианските програми през периода 2000–2006 г. Партньорството в планирането на 
политиките за периода 2007–2013 г. и в действията нараснаха благодарение на опита от 
предходния период. Общото впечатление е, че процесът на партньорство функционира 
добре на равнище стратегическо планиране, но може да бъде по-слабо ефективен при 
вземане на решение относно конкретни програми. Капацитетът на различните 
неправителствени организации варира в широки граници. Някои имат необходимите 
структури и персонал, докато други не разполагат с необходимите ресурси за пълноценно 
участие. Това води до забележки от страна на някои участници от публичните органи за 
относително малката възвръщаемост на направените вложения в сравнение с усилията, 
които те полагат в консултациите.  

Латвия е относително централизирана парламентарна демокрация, разделена на 5 
планови региона с 556 местни органа. Може да се каже, че структурният подход за 
партньорство в управлението се проявява през 2004–2007 г. при изготвянето на Единния 
програмен документ на Латвия (ЕПД). Министерството на финансите беше ключовият 
орган, който работеше съвместно с други министерства и регионални органи в малки 
целеви работни групи. Резултатите, получени от тези групи, след това бяха 
разпространени за по-широки консултации с други органи, агенции за развитие, органи 
на местно управление, социални партньори и неправителствени организации. Опитът на 
Латвия в осъществяването на партньорство се оказа много положителен. Много 
участници приветстват възможностите да участват в определянето на приоритетите, 
планирането и изпълнението на програмите. Другата страна на въпроса представлява по-
сложният процес на вземане на решения, който произтича от административните разходи 
за него и от по-високите изисквания към често пъти бедните откъм ресурси и структури 
неправителствени организации.  

Румъния е централизирана парламентарна демокрация. Страната е разделена на 41 
области и град Букурещ. Регионите се използват за целите на планирането и 
статистиката, без да имат административна функция. Министерството на икономиката и 
финансите изработи План за национално развитие и Единен план за действие през 2005 г. 
Партньорството вече беше приложено в мониторинговите комисии по 
предприсъединителните програми. Те поставиха основата за разработването, от същото 
министерство, на НСРР на Румъния, която беше публикувана през май 2007 г. Тя е 
                                                 

(3) Mezzogiorno – общо определение за икономически изостаналата южна част на Италия –  включва регионите Abruzzo, 
Molise, Campania, Basilicata, Puglia, Calabria, Sicilia и Sardegna. 
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съсредоточена върху три основни приоритета: развитие на инфраструктурните 
съоръжения на страната до равнището на европейските стандарти, подобряване на 
капацитета на работната сила и изграждане на административния капацитет на Румъния. 
Правителството добре разбира привлекателността на структурите за партньорство. По 
инициатива на министър-председателя беше създадена работна група, включваща не само 
всички отговорни структури за управлението на структурните инструменти, но и 
гражданското общество, университетите, научноизследователските институти, средствата 
за масова осведомяване и социалните партньори. През август 2006 г. тя разработи план за 
действие, който е включен в НСРР. Като цяло, румънските органи на управление 
насърчиха партньорството в рамките на управлението, но капацитетът на гражданското 
общество да откликне на предоставяните възможности остава ограничен.  

Заключения относно управлението и партньорството през  периода 2007-2013 г.  

Отношенията на управление между Европейската комисия и държавите-членки при 
програмирането (и прилагането) на НСРР имат силно изразен официален характер. 
Съответните функции са ясно определени в регламентите и касаят както формата на 
консултация, така и подбора на участниците в партньорството. Взаимовръзката между 
Комисията и поднационалните правителствени равнища е силно доминирана от 
държавната структура (федерална, централизирана и т. н.) и обикновено зависи от 
„одобрението” на държавите-членки, за да се осъществят преки контакти между 
регионите/общините и Комисията. Държавите-членки положиха значителни усилия да 
оптимизират националните структури с цел  да улеснят тяхната координация и 
комуникация с Комисията.  

НСРР имат различни „функции” в държавите-членки и са повлияни също от съответната 
държавна структура. Те могат да дават насоки, да предоставят възможности за 
поддържане на отношения на управление с поднационални структури или предварително 
да определят в по-подробен план такива отношения. Новите държави-членки често са 
експериментирали с „неофициални работни групи”, при които е възможно интегрирането 
на широк кръг от участници. По принцип този приобщаващ подход също е предвиден за 
прилагането на оперативните програми, въпреки че до момента има малко практически 
доказателства. Интересно е, че няколко държави-членки са започнали да придават отново 
по-официален характер на този приобщаващ подход „отдолу нагоре”, като 
благоприятстват създаването на относително силни и автономни структури за 
координация, които или са под формата на „платформи за диалог”, или все повече им се 
възлага вземането на решения и им се осигурява финансова автономност. Създаването на 
такива структури представлява поемане на сериозни ангажименти за прилагането на 
оперативните програми.  

Включването на структурите на местно равнище много зависи от „обстоятелствата”, 
които се предоставят за това (от държавите-членки). Това обикновено е „официално 
постигнато” в повечето държави-членки чрез включването им във фазата на 
консултациите и включването на представители на асоциации на органите на местно 
управление, въпреки че не винаги е лесно да бъде установена степента на активно 
участие. Ситуацията обаче изглежда различно в случаите, в които общините (по-
специално големите градове) имат ясна роля в прилагането на определена част от 
оперативните програми. Някои държави-членки предоставят ефективни методи за 
текущото включване на заинтересовани местни участници по време на изпълнението на 
програмата. Още веднъж, осигуряването на подходящи структури (форуми, платформи за 
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диалог и т. н.) демонстрира поемането на твърд ангажимент и най-развита форма на 
интеграция.  

Управлението и партньорството понякога се разглеждат като официални изисквания, 
които се зачитат от държавите-членки главно по време на програмното планиране 
(посредством консултации), но се считат за сериозна административна тежест по време 
на изпълнението на програмата. Основните препятствия се отнасят до административната 
тежест; сложността на процесите, липсата на ресурси и капацитет. Освен това, 
добавената стойност не винаги е видна за заинтересованите лица, и по-специално за 
онези участници в публичните администрации, които са работили за включването на 
организации с нестопанска цел.  

Социалната и политическата култура на държавите, опитът от предишни програми на 
структурните фондове, откритостта към процеса на участие са важни предпоставки за 
успешен подход към управление и партньорство. При все това, в случая на новите 
държави-членки общите реформи създадоха възможности за много иновационни 
практики. Общо взето, наличието на неофициални мрежи, които позволяват да се 
заобиколят бавните административни процедури, изглежда е важен допълнителен 
фактор, който може да повлияе положително на системата. Пропускливостта на 
управленските равнища (заинтересовани лица от различни административни равнища, 
свикнали да преговарят пряко с по-високите административни равнища) може да бъде 
друго положително влияние. Институционализацията на споразуменията за управление и 
партньорство е нова тенденция, която понастоящем се следва от някои държави-членки. 
Пренасянето на управленски капацитет към териториални единици на по-ниско равнище 
с цел съфинансиране на посреднически институции, подобряване на трансфера на ноу-
хау и укрепване на регионалното управление само по себе си се оказа ефективно.  

Наблюдения и препоръки  

Основното наблюдение е, че концепцията за партньорство в рамките на управлението е 
призната, приета и усвоена в планирането и изготвянето на регионална политика във 
всичките 27 държави-членки на Европейския съюз. Точното естество и форми на това 
партньорство се различават между държавите-членки в зависимост от редица критерии.  

Нашите препоръки за това как партньорството в управлението може да бъде развито, 
разширено и как да стане както по-ефикасно, така и по-ефективно, са разпределени в 
трите основни фази на политиката: изготвяне на политика, прилагане на политика, 
изучаване или оценяване на политика.  

Във фазата на изготвяне на политика е необходимо да се вземат мерки, за да не се 
„претоварват” политиките с многобройни цели. Когато целите са твърде много, колкото и 
желателни да са те, нараства рискът такива  цели да фигурират единствено в 
официалните документи.  

Обменът на информация е необходим не само между различните „равнища” на 
участници, включени в рамките на регионалните политики, но също така между 
различните „видове участници”. По-специално, една  взаимовръзка между „теоретици”, 
„стратези” и „изпълнители” е необходима както на равнище държава-членка, така и на 
равнище ЕС.  
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При изготвянето на европейски програми по необходимост е разработено това, което 
можем да наречем метаезик. Докато тази терминология улеснява задачата на изготвящите 
програмите и на служителите, тя може да бъде и пречка за по-голямото участие на 
представители на гражданското общество. Необходимо е да се обсъди разпределянето на 
определени минимални ресурси за облекчаване на този ангажимент на гражданското 
общество.  

От Европейската комисия е поискано изрично да поеме по-голям ангажимент в 
планирането и изпълнението на програмата за процеси на участие без ограничения във 
времето, където действителният резултат наистина остава отворен.  

При прилагането на политика, принципът на партньорство се прилага по-тясно. При 
все това, действителното учредяване на едно партньорство няма единствено 
количествено измерение, а трябва да бъде избирателно по отношение на включването на 
отговарящи на изискванията участници.  

Участващите институции и изпълнителни органи трябва да създадат информационни 
рамки за общуване с „външния свят”. Такива рамки могат да се предоставят от 
информационни събития; от обмен на информация с други структури, от неофициален 
обмен извън редовните управленски структури (напр. комисия по наблюдение).  

Подобрения могат да бъдат постигнати чрез стратегически „последващи мерки” на 
европейско равнище. Подобен съпътстващ модел би изисквал формат за извършване на 
анализ. Европейските институции ще трябва да позволят процеси на участие без 
ограничения във времето, в които е възможен открит диалог относно „трудностите” и при 
който не е необходимо да се подхожда евфемистично по отношение на постиженията при 
изпълнението на програмата.  

Трябва да бъдат развити институционализираните инструменти, за да се улеснят 
хоризонталните и вертикалните подходи. Такива инструменти могат да бъдат платформи 
(напр. регионално управление, кръгли маси и т. н.), които улесняват работата в мрежа 
между секторите, политическите и административните равнища.  

Не се предлага допълнително развитие на „минимални изисквания” за партньорство, а 
по-скоро ефективна подкрепа на включените органи при създаване на качествени 
структури за партньорство по отношение на паралелни съпътстващи работни срещи, 
семинари и информационни събития, които предполагат постоянен обмен между 
участниците, включени в регионалната политика.  

Партньорството притежава много повече от действителното „количествено измерение” 
(по отношение на броя включени партньори). То има също така и много силно 
„качествено измерение”. В определени случаи трябва да бъде използван един по-солиден 
подбор на „качествени партньори”, които разполагат с човешките, финансовите и 
логистичните ресурси и капацитет да се ангажират в процеса на партньорство.  

На създаването и прилагането на инструменти като Европейската група за териториално 
сътрудничество се гледа като на новаторски опит да се облекчи институционалното 
равнище и който би могъл да формира основата за по-лесно изпълнение на програми и 
проекти, особено при териториалното сътрудничество.  
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Въпреки че е включен официално в програмите на ЕФРР и ЕСФ, ефективният 
ангажимент на социално-икономическите партньори към програмите трябва да получи 
специална подкрепа.  

Регионалните политики стават все по-сложни и са почти неразбираеми, освен ако не са 
отразени от компетентни и подходящи средства за масово осведомяване. 
Комуникационни рамки за общуване с външния свят трябва да бъдат създавани на 
различно равнище на прилагане на политика.  

Недостатъчно се прилага извличането на поуки от политиката от фазата на оценяване. 
При определени обстоятелства то може да стане жертва на административен и времеви 
натиск, присъщи на завършването на програмата – лицата, които са заети с изпълнението 
и завършването на програми, често изпитват недостиг на време и ресурси, за да извлекат, 
още по-малко да разпространят, най-добрите практики и ценни поуки. Такива дейности 
по извличането на поуки от политиката обаче са жизненоважни при изграждането на 
капацитет в сектори или региони, където това се изисква. Липсват възможности и 
структури за анализ.  

Разработването на по-цялостен подход както за обхващане на цялостния програмен 
цикъл, така и за включване на допълнителни и нови представители на гражданското 
общество, ще изисква допълнително усилие и ресурси.  

Извличането на поуки и оценяването на политиката се превърна в „текуща” задача през 
настоящия програмен период. Трябва да бъдат съставени определени платформи за по-
често извършване на анализ на съдържанието на програмите и стратегиите.  

Анализът на регионалната политика не трябва да се превръща в „допълнителна задача”, а 
следва да бъде включен по един творчески начин във вече съществуващи събития и 
работни срещи и така да се спомогне за изпълването им със съдържание.  

Извличането на поуки от политиките и изграждането на капацитет изискват създаването 
и институционализирането на насочващ процес, който протича успоредно с процеса на 
изпълнение на целите на социалните фондове и включва всички партньори. Взаимното 
обучаване в този процес трябва да се поощрява и стимулира чрез обмен на опит при 
чести работни срещи на партньорите.  

Отговорността за структурираното извличане на поуки от политиките следва да се 
пренесе от единичната държава-членка и оперативната програма към международното 
равнище на ЕС. Това може да се осъществи под формата на мрежови програми (напр. 
INTERACT за териториално сътрудничество; URBACT), които създават ноу-хау относно 
затрудненията при изпълнението на програмите, предоставят възможности за 
взаимодействие между свързани програми и избягват преоткриването на вече известни 
неща.  

Събирането, критичният анализ и целевото разпространение на добри практики могат да 
се използват като инструмент за извличане на поуки от политиката.  


