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I. Предпоставки за разработването на този документ и опорни точки  

Гражданското участие е фундамент на доброто управление. То поставя основата за 

прилагане принципите на прозрачност, откритост и ефективност на планирането и 

реализирането на държавната политика. Гражданското участие на национално и местно ниво 

води до повече вяра в институциите с по-малко тяхно административно усилие.1 

Активното включване на гражданите (особено на младите хора) във вземането на 

решенията и действията на местно и регионално ниво е крайно необходимо за 

устойчивото развитие на по-демократично, всеобхватно и проспериращо общество, 

в което те ще живеят и ще се развиват. Сътрудничеството с хората следва да се 

превърне в неизменна част от процесите по определяне на приоритетите за развитие на 

региона или страната, както и от процедурите по вземане на решения и изпълнение на 

политики, целящи да отговорят на важни обществени потребности. Това изисква 

формирането и ползването на механизми за включване, чрез които да се осигурят 

устойчиви резултати по истински важните теми, проблемите от ежедневието на 

обикновения жител.  

В тази връзка, настоящото помагало си поставя двояки цели. На първо място, то 

се стреми да идентифицира и представи в синтезиран вид нормативно осигурените механизми 

за включване на гражданите и техните организации в процесите по планиране, вземане на 

решения и реализацията им за осигуряване на устойчиво местно и регионално развитие. На 

следващо място – чрез осигуряване на необходимите знания да насърчи гражданската 

активност за включване по отношение прилагането на Политиката за сближаване 2021 – 

2027 и използване на нейните възможности за финансиране.  

Разработването на този документ е част от дейностите по проект „RoBulUs: 

Инструменти за насърчаване на младежката ангажираност в трансграничното 

сътрудничество Румъния – България”, който се изпълнява с финансовата подкрепа 

на Европейския съюз. Инициативата цели да насърчи участието на младите хора в 

планирането и изпълнението на Кохезионната политика на ЕС 2021-2027 като   поставя 

фокус върху възможностите предоставяни чрез програмата за трансгранично 

сътрудничество Румъния – България (INTERREG V-A Romania – Bulgaria). 

Следователно, темите, които ще намерят място в помагалото най-общо се отнасят до:  

- Същност, предназначение и цели на Политиката по сближаване на ЕС; 

- Програма за трансгранично сътрудничество Румъния – България; 

- Процедура, ред и съдържание на процесите по разработване на (оперативна и 

трансгранична) програма; 

- Нормативна база и пътеки за включване на гражданите в процесите на планиране и 

управление на регионалното развитие чрез използване възможностите за финансиране от 

оперативните програми и тези за трансгранично сътрудничество между Румъния и България.  

Настоящото помагало следва да се счита за основополагащ, но не изчерпателен 

документ. Той ще бъде допълнен от други продукти, изготвени в рамките на проекта.  

Надяваме се,  дългосрочен план помагалото да спомогне за подобряване на 

комуникацията и сътрудничеството между граждани и местни администрации, повишаване 

устойчивостта на регионалните публични политики и инвестиции, както и за обогатяване 

културата за участие на младите хора от България и Румъния.   

                                                
1 БНЦП, 2011, Европейски практики и модели за участие при вземане на решения на местно ниво, стр. 50 
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II. Стратегия за развитие регионите на Европейския съюз 

1. Политика на сближаване на ЕС  – основоположник на развитието 

Политиката на сближаване (също Кохезионна политика) се отнася до политическата 

рамка на солидарност на Европейския съюз. Тя олицетворява стратегията на ЕС  да насърчава 

„цялостното хармонично развитие“ на своите 

държави членки и региони.  

Целта на Кохезионната политика на 

ЕС е да подкрепи и ускори 

икономическото и социално 

сближаване, което е заложено още в 

Единния акт за създаване на 

Общността от 1986г. и което има за 

цел „намаляване на различията 

между отделните региони и 

изоставането на най-

необлагодетелстваните от тях“.  

Кохезионната политика е 

насочена към ключови области, чието 

укрепване и растеж ще помогне на 

Европейския съюз да посрещне 

предизвикателствата на XXI век и да остане 

конкурентоспособен в световен план.  

За прилагане на тази политика Европейският съюз заделя голям ресурс разпределен под 

формата на различни финансови инструменти. Те се управляват съвместно от Европейската 

комисия, държавите членки и заинтересованите страни на регионално и местно равнище. 

Общият им бюджет е значителен - например, за периода 2014 – 2020 г. към нея са насочени 

около 37% от бюджета на ЕС (равняващи се на приблизително 355 млрд. EUR).  Действия по 

изпълнението на Кохезионната политика се реализират от 1989 г. Финансирането се увеличава 

съществено от самото начало, като от периода 2007 – 2013г. нататък е сравнително постоянно2. 

Кратък преглед на развитието на финансирането и приоритетите в областта на сближаването е 

поместен в таблица 13.  

Политиката на сближаване за периода 2021 – 2027 и нейното „модернизиране“ бе обект на 

широки дискусии и продължително планиране. В резултат на това бяха въведени важни 

реформи по отношение фокуса на инвестиционните приоритети, критериите за разпределение 

на средствата, административната тежест при изпълнение и ред други. Приет бе и много по-

структуриран и ясен вид на приоритетните цели:  

 По-интелигентна Европа (чрез иновации, 

цифровизация, икономическа промяна)  

  По-добре свързана Европа 

 По-зелена безвъглеродна Европа   По-социална Европа 

 Европа по-близо до гражданите 

                                                
2 Европейска сметна палата, Насоченост към постигането на резултати в областта на сближаването, Информационно 

– аналитичен документ, юни 2019, стр. 8 
3 Пак там, извадка, стр. 10 

             Политиката на сближаване е  

свързана с най-важните предизвикателства,  

пред които са изправени европейските граждани  

днес — от климата до иновациите, от социалното 

приобщаване и уменията до свързаността. Поради 

това за тях е важно да оказват по-голямо влияние 

върху прилагането на тази политика. От 

предимствата на по-непосредственото гражданско 

участие ще се възползват както публичните органи, 

така и организациите на гражданското общество. 

 

Елиза Ферейра 

Комисар по въпросите на  

сближаването и реформите 



 

7 

Програмен 

период 
1989 - 1993 1994 - 1999 2000 - 2006 2007 - 2013 2014 - 2020 2021 – 2027 

Бюджет (% 

от общия 

бюджет) 

Фондове 

69 млрд. екю* (20 

%) 

ЕФРР, ЕСФ, 

ФЕОГА, секция 

„Ориентиране“ 

168 млрд. екю* (30 %) 

ЕФРР, ЕСФ, ФЕОГА, 

секция „Ориентиране“, 

ФИОР и КФ 

235 млрд. евро (33 

%) 

ЕФРР, ЕСФ, 

ФЕОГА, секция 

„Ориентиране“, 

ФИОР и КФ 

347 млрд. 

евро (36 %) 

ЕФРР, ЕСФ, 

КФ 

355 млрд. евро (37 %) 

 

ЕФРР, ЕСФ, КФ 

330 млрд. евро (34 

%) 

ЕФРР, ЕСФ, КФ 

Инвести-

ционни 

приоритети 

5 приоритетни 

цели:  

 насърчаване 

на развитието и 

структурното 

приспособяване 

на регионите;  

 мерки във 

връзка със 

западащата 

промишленост; 

 борба с 

дълготрайната 

безработица; 

 професионалн

а интеграция на 

младите хора;  

 реформиране 

на ОСП и 

насърчаване на 

развитието на 

селските райони. 

6 приоритетни цели: 

 насърчаване на 

развитието и 

структурното 

приспособяване на 

регионите;  

 мерки във връзка със 

западащата 

промишленост; 

 борба с дълготрайната 

безработица и 

професионална 

интеграция на младите 

хора;  

 адаптиране на 

работниците към 

индустриалните 

промени;  

 насърчаване на 

развитието на селските 

райони;  

 региони с изключително 

ниска гъстота на 

населението. 

3 приоритетни 

цели: 

 насърчаване на 

развитието и 

структурното 

приспособяване на 

регионите; 

 преобразуване 

на районите, 

изправени пред 

структурни 

затруднения;  

 модернизиране 

на системите за 

образование, 

обучение и заетост. 

3 

приоритетни 

цели: 

 растеж и 

заетост на 

най-слабо 

развитите 

региони;  

 конкурент

оспособност 

на всички 

други региони 

на ЕС; 

 трансгран

ично 

сътрудничест

во. 

11 тематични цели: 

 научни изследвания и 

иновации;  

 информационни и 

комуникационни технологии 

(ИКТ); 

 конкурентоспособност на 

МСП; 

 нисковъглеродна икономика; 

 адаптиране към изменението 

на климата и превенция и 

управление на риска;  

 опазване на околната среда и 

ресурсна ефективност;  

 устойчив транспорт;  

 насърчаване на заетостта и 

подпомагане на трудовата 

мобилност;  

  социално приобщаване;  

 образование и обучение;  

 изграждане на 

институционален капацитет 

5 цели, насочени 

към: 

 иновативен и 

интелигентен 

икономически 

преход ;  

 по-зелена, 

нисковъглеродна 

Европа;  

 мобилност и 

ИКТ; 

 Европейски 

стълб на 

социалните права;  

 устойчиво 

развитие на 

градските, 

селските и 

крайбрежните 

райони и местните 

инициативи. 

Табл. 1. Развитие на финансирането и приоритетите в областта на сближаването в Европа
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1.1. Териториално сътрудничество 

Европейското териториално сътрудничество (ЕТС) се превръща в част от 

инструментариума на Политиката на сближаване през 1990г. Основната му цел е 

да насърчи хармонично икономическо, социално и териториално развитие на 

Съюза като цяло. Този инструмент е от важно значение за изграждането на общо 

европейско пространство и е в основата на европейската интеграция. Добавената  

му стойност за Европа е значителна: предотвратява превръщането на границите в 

бариери, сближава европейските граждани, помага за разрешаването на общи 

предизвикателства, улеснява обмена на идеи и активи и насърчава стратегическите 

усилия за постигане на общите цели4. 

ЕТС е предназначен: (а) да разрешава проблеми, които надхвърлят националните граници и 

изискват намирането на общо решение, и (б) да развива с общи усилия потенциала на 

различните територии5. Той осигурява рамка за изпълнението на съвместни инициативи и 

обмяна на политики между национални, регионални и местни органи от различни страни – 

членки. За реализацията му „съюзът разработва и осъществява свои инициативи, които 

водят до укрепването на неговото икономическо, социално и териториално сближаване“6, 

включени и финансирани чрез програмите за междурегионално и трансгранично 

сътрудничество (т.нар. “INTERREG”).  

 През 1990г. INTERREG е разработен 

като инициатива на Общността с 

бюджет от едва 1 млрд. евро, 

обхващащ изключително 

трансграничното сътрудничество. По-

късно INTERREG е разширен и 

покрива транснационално и 

междурегионално сътрудничество. 

Понастоящем (след реформите на 

Кохезионната политика от 2020), 

INTERREG се изгражда около три 

направления на сътрудничество:  

- трансгранично (Interreg A),  

- международно и морско (Interreg B)  

- междурегионално (Interreg C). 

 

 

Фиг. 1. Програми Interreg 

 

 

                                                
4 Пак там 
5 Европейски парламент  
6 Съгл. чл. 174 от Договора за функционирането на ЕС 

Европейско 
териториално 

сътрудничество

трансгранично 
(INTERREG A)

международно и 
морско

междурегионално 
(Interreg C)
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ЕВОЛЮЦИЯ НА ПРОГРАМИТЕ INTERREG 1990-2020  

 INTERREG I 
1990-1993 

INTERREG II 
1994-1999 

INTERREG III 
2000-2006 

INTERREG IV 
2007-2013 

INTERREG V 
2014-2020 

 

ПРАВЕН СТАТУС 
ОБЩНОСТНА ИНИЦИАТИВА 

 

ВНЕДРЕНО В СТРУКТУРНА 

ОБЩНОСТНА РЕГУЛАЦИЯ 

 
СОБСТВЕНА 
РЕГУЛАЦИЯ 

ДЪРЖАВА ЧЛЕНКА, 
КОЯТО СЕ 
ВЪЗПОЛЗВА ОТ 
ПРОГРАМИТЕ  

(ВЪТРЕШНИ ГРАНИЦИ) 

11 

11 
-ТОГАВА- 

15 

15 
-ТОГАВА- 

25 

27 
-ТОГАВА- 

28 
28 

 

БЮДЖЕТ 

(ПО ТЕКУЩИ ЦЕНИ) 

ЕКЮ 

1.1 МЛРД 

ЕКЮ 

3.8 МЛРД 

EUR 

5.8 МЛРД 

EUR 

8.7 МЛРД 

EUR 

10.1 МЛРД 

Фиг. 2. Еволюция на Interreg7 

1.2. Как Политиката на сближаване променя живота на хората?  

Кохезионната политика (КП) осигурява тласък за развитието на националните територии или 

части от тях. Чрез фондовете на политиката се осигурява финансиране за националните 

оперативни програми, а така също и за изпълнение целите на програмите за междурегионално 

и трансгранично сътрудничество. Засягат се поредица от предизвикателства или приоритети за 

развитие от висок или по-нисък ранг, но винаги с огромно значение за живота на хората. Тя се 

явява мощен двигател за развитието на някои (по-изостанали) икономики поради огромния 

размер на инвестициите (до 4% от БВП на отделни държави).  

Сред постигнатите резултати от изпълнението на политиката периода 2007 – 2013 са8:  

Увеличение на БВП на глава от населението в т.нар. региони по цел „Сближаване“ от 60,5 % 

на 62,7 % от средния за ЕС–27. 

Създадени над 600 000 допълнителни работни места, като най-малко една трета от тях са в 

малки и средни предприятия (МСП). 

Изградени или модернизирани 25 000 км пътища и 1800 км железопътни линии, които помагат 

за създаването на ефикасна транс-европейска транспортна мрежа (TEN-T). 

Предоставена финансова подкрепа на над 200 000 МСП , като  77 800 новосъздадени 

предприятия са започнали и продължили своята дейност. 

Подкрепени повече от 60 000 научноизследователски проекта. 

Осигурен достъп до широколентов интернет за над 1,9 милиона души. 

                                                
7 https://ec.europa.eu/regional_policy/en/policy/cooperation/european-territorial/ 
8 https://ec.europa.eu/regional_policy/bg/faq/#10  

https://ec.europa.eu/regional_policy/en/policy/cooperation/european-territorial/
https://ec.europa.eu/regional_policy/bg/faq/#10
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Постиженията на КП за периода 2014  2020 все още се измерват9, но 

динамичните данни за напредъка по държави посочват осезаем принос 

за изграждането на интелигентна, устойчива и приобщаваща 

Европа.  

 

 

 

 

 

 

 

  

                                                
9 Към датата на създаване на настоящия документ – м. март, 2021 

Проверете какво е 
направила Европа във 

Вашия регион 

 

https://ec.europa.eu/regional_policy/bg/policy/what/key-achievements/bulgaria/
https://what-europe-does-for-me.eu/bg/portal/1/0?area=BG&txt=%D0%91%D0%AA%D0%9B%D0%93%D0%90%D0%A0%D0%98%D0%AF
https://what-europe-does-for-me.eu/bg/portal/1/0?area=BG&txt=%D0%91%D0%AA%D0%9B%D0%93%D0%90%D0%A0%D0%98%D0%AF
https://what-europe-does-for-me.eu/bg/portal/1/0?area=BG&txt=%D0%91%D0%AA%D0%9B%D0%93%D0%90%D0%A0%D0%98%D0%AF


 

11 

2. Програма за трансгранично сътрудничество Румъния - България  

2.1. Общ преглед 

Програмата за трансгранично сътрудничество Румъния – България е част от INTERREG A 

„семейството“, което осигурява подкрепа по линия на ЕТС за хармонична и балансирана 

интеграция на територията на ЕС. Тази програма цели да развие граничната зона между двете 

партниращи си държави. Основната й стратегическа цел е да приобщи хората, общностите и 

икономиките на трансграничния регион между Румъния и България, и осигури тяхното 

участие в съвместното развитие на сътрудничеството, като използва наличните 

човешки, природни и екологични ресурси и предимства по устойчив начин.  

Целевият регион по програмата се състои от 7 окръга от Румъния (Мехединц, Долж, Олт, 

Телеорман, Гюргево, Калъраш, Констанца) и 8 области в България (Видин, Враца, Монтана, 

Плевен, Велико Търново, Русе, Силистра, Добрич). Следователно, програмата покрива 19,8% 

от територията на двете държави (69 285 км2), от която 57,75% принадлежи на Румъния и 

43,25% - на България.  

Трансграничната зона споделя редица предизвикателства в областта на транспортната 

свързаност, наличната обществена инфраструктура, борбата с климатичните промени, 

демографията и образованието на населението, икономическото и социалното сближаване. В 

същото време, зоната е богата на природни, културни и исторически ценности, които остават 

недостатъчно развити и популяризирани. Липсата на капацитет и недостатъчното 

сътрудничество между властите и заинтересованите страни на местно и регионално, 

а така също и трансгранично равнище затруднява ефективното развитие и 

експлоатация на съществуващия капитал и превръщането му в атрактивен 

фактор за привличане на инвестиции и растеж.  

Програмата за трансгранично сътрудничество Румъния – България работи 

успешно в този си формат от 2007г. насам. Тя генерира осезаем напредък в 

развитието на региона в доста от проблемните области като успешно 

инвестира средства в областта на благоустрояването, опазването на околната 

среда, квалификацията и интеграцията на човешките ресурси, повишаване на 

капацитета за сътрудничество и обмяна на опит измежду публични и граждански 

организации.  

INTERREG Румъния – България 2014 – 2020 има следните показатели за изпълнение10:  

 

215.745.513,00 euro 855 199 172 (275,025,271.02 euro) 

Средства от ЕФРР Подадени проекти Одобрени 
проекти 

Брой и стойност на 
договорените проекти 

 

Конкретните генерирани резултати и постижения (извадка)11 ясно очертават приносът на 

програмата за развитието на региона: 

 

 

                                                
10 Съгл. Доклад за оценка на въздействието, изготвен в периода 08.10.2019 – 08.11.2020 
11 Пак там  
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Въздействие върху транспорта 
  

 Над 120 км построени пътища чрез проекти за модернизация и над 600 000 души са се 

възползвали от подобрена пътна мрежа, която се свързва с мрежата TEN-T.  

 Индикаторът за безопасност на корабоплаването по Дунав („Обща дължина на нови или 

подобрени вътрешни водни пътища“) е достигнал 100%, обхващайки цялата дължина на р. Дунав в 

трансграничната зона Румъния-България (470 км).  

 Подобрената транспортна свързаност подсигури по-голяма вътрешна мобилност и по този начин 

спомогна за създаването на нови бизнес инициативи. 

  

Въздействие върху наследството и околната среда 
  

 Броят на туристите се е увеличил в сравнение с предходния програмен период.  

 Общият брой на единиците за настаняване в допустимата зона се е увеличил между 2015 и 

2019 г. с 1,74%. Силистра, Добрич, Констанца и Долж отчитат най-значително увеличение.  

 Разработването на 34-те нови туристически продукта, както и прилагането на приложения и 

уебсайтове са осигурили на гражданите бърз достъп до информация до туристически дейности.  

 Проектите са спомогнали значително за подобряване на управлението и защитата на обектите 

от НАТУРА 2000 в трансграничната зона, вкл. чрез иновативни продукти и подходи (вариращи от 

съвместни решения, пилотни действия, виртуални приложения и инструменти за популяризиране 

на обекти от НАТУРА 2000). 

  

Въздействие върху управлението на риска 
  

 Междуинституционалната комуникация на ниво румънски и български власти е подобрена; 

установени са партньорства за бързо предупреждение и реагиране при извънредни ситуации;  

 Повишен е капацитетът на специализираните звена за осигуряване на съвместни спешни 

интервенции, както е подсигурено и/или модернизирано наличното оборудване. 

  

Въздействие върху заетостта 
  

 Програмата постигна значителен напредък в укрепването на конкурентоспособността на пазара 

на труда.  

 Въздействието на Програмата се усеща и спрямо отношенията на сътрудничество на ниво 

бизнес среда в допустимата област. Това допринесе благоприятно за заетостта, качеството на 

живот, гъвкавостта - мобилност на работното място и готовност за обучение, съобразени с 

реалните нужди и изисквания.  

Програмата за трансгранично сътрудничество Румъния - България 2014-2020 съумя да 

максимизира синергията между двете страни на границата. Тя създаде възможности за обмен 

на опит и добри практики, за мобилност на работната сила, опознаване на хората и 

територията и за подобряване качеството на живот. Финансираните области на интервенция 

покриха някои от най-належащите нужди на трансграничната зона, като позволяват по-

нататъшно развитие на постигнатото. Всъщност, една от ключовите силни страни на 

програмите е установената приемственост и устойчивост на инициативите – много проекти 

възникват като продължение или допълнение на такива от предходния програмен период.  
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2.2. Добри практики за гражданско включване в подкрепа развитието на региона 

 

Дунав на 2 колела 

 

Програма:       Приоритетна ос: 

INTERREG V-A Румъния–България   2 „Зелен регион“ 

Специфична цел      Партньори:  

2.1: Подобряване устойчивото използване   Асоциация AISSER Калъраш (Румъния) 

на природното богатство и ресурси и на    Спорт за теб и мен– спортен клуб по 

културното наследство     кану-каяк, бокс и силов трибой (България) 

Период на изпълнение     Асоциация Спортен клуб ACTIS  

09.08.2018 г. – 08.02.2020 г.     (Румъния)     

 
 

КРАТКО ПРЕДСТАВЯНЕ НА ПРОЕКТА: 
 

„Danube on 2 wheels” е пилотен проект за създаване на вело-туристически пакети. Проектът е 

предназначен да постави основите за бъдещо развитие чрез организиране на масови вело-

туристически събития, от постоянен характер, за любителите на спорт и събития за отдих, с 

цел устойчивото насърчаване на природното наследство в трансграничната зона Румъния - 

България, чрез екотуризма. 

Основната цел на проекта е създаване на нов интегриран туристически продукт за любители 

на приключенски туризъм - вело-туристически маршрут, за да се използва по-добре общия 

туристически потенциал.  

Новите туристически продукти подкрепят устойчивото развитие на региона от икономическа, 

културна и социална гледна точка. 

 
 

ПОСТИГНАТИ РЕЗУЛТАТИ: 
 

Проектът е финализиран в началото на 2020 г., като отчита следните резултати:  

- Създадени 2 пункта за велотуристическо информиране - един в Кълъраш (Румъния) и един в 

Белоградчик (България), които са оборудвани с туристически и планински велосипеди, 

ремаркета за велосипеди с количка за бебета и за деца над 4 години, велосипеди с количка за 

хора с увреждания.  

- Разработени 3 нови интегрирани туристически продукта: приключенски експедиции по 

асфалт, офроуд и развлекателни пътувания за семейства с деца и хора с увреждания; 

- съставени 2 общи стратегии „Обща стратегия за идентифициране на велосипедни маршрути 

за каране и изследване на природното и културно наследство“ и „Обща стратегия за 

насърчаване на интегрираните туристически продукти, включително повишаване на 

осведомеността относно природното и културното наследство на района“; 

- изготвена интерактивна карта с туристическите маршрути; 

- предложено мобилно приложение с пътеки; 

- организирани 12 пилотни действия (по 3 дни) в покрайграничния регион: 4 експериментални 

експедиции по пътищата , 4 експериментални офроуд експедиции, 2 експериментални 

пътувания за семейства с деца и 2 експериментални пътувания за хора с увреждания и 

придружителите на личните им грижи. 

- направени 784 нощувки 

Повече за проекта 

https://www.danubeon2wheels.eu 

https://www.danubeon2wheels.eu/
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Активни мерки за заетост в региона на гранично сътрудничество Дробета Турну Северин 

- Видин 

 

Програма:       Приоритетна ос: 

INTERREG V-A Румъния–България   4 „Квалифициран и приобщаващ регион“ 

Специфична цел 

2.1: Създаване на интегрирана    Партньори:   

трансгранична зона за заетост и    Териториална Административна  

Период на изпълнение     единица – Град Вънжу Маре (Румъния)  

29.06.2017 г. – 28.12.2018 г.     Асоциация Активно общество (България) 

 
 

КРАТКО ПРЕДСТАВЯНЕ НА ПРОЕКТА: 
 

Проектът има за цел да развие капацитетът за заетост на безработните и неактивните лица от 

региона Дробета Турну Северин – Видин.  

Изпълнението на проекта е организирано в процес от 7 последователни стъпки по създаване 

на инфраструктура (Регионални центрове) за насърчаване на активни мерки за заетост в 

целевия регион, осигуряване на информация, консултации и помощ за професионална и 

географска мобилност на работната сила; включване в обучения и курсове за формиране на 

нови умения и насърчаване на предприемачеството, подкрепа за намиране на нови работни 

места или стартиране на собствен бизнес.  

 
 

ПОСТИГНАТИ РЕЗУЛТАТИ: 
 

Проектът е финализиран като отчита следните резултати и ефекти:  

- Създаден 2 Регионални ресурсни центъра, един във Видин (България) и един във Вънжу 

Маре (Румъния). Центровете насърчават активни мерки за заетост в региона Дробета Турну 

Северин - Видин, като предоставят информация, консултации и помощ за професионална и 

географска мобилност на работната сила. 

- Проведено 1 проучване за идентифициране на мерки за по-добра връзка между 

индивидуалните умения, образование, потенциал за заетост и възможности на пазара на труда 

от региона Дробета Турну Северин - Видин беше разработено. 

- Общо 150 лица (75 лица от България и 75 лица от Румъния) са се възползвали от услуги за 

обучение по ИТ, предприемачество и английски език (50 души в ИТ, 50 лица по 

предприемачество и 50 лица на английски). Всички 150 лица са получили признати дипломи 

(сертификати). 

- 100 лица (50 лица от България и 50 лица от Румъния) са използвали услуги за обучение в 

областта на търговския работник (25 души от Румъния), хранителния работник (25 лица от 

Румъния), малкия и среден бизнес сътрудник (25 лица от България) и доставчик консултант (25 

лица от България).  

- Организирани два панаира за работни места, един през октомври 2018 г. в Дробета Турну 

Северин и един през ноември 2018 г. във Видин. 

 

 

 

Повече за проекта 

https://www.danubejobs.eu 

https://www.danubejobs.eu/
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2.3. Предстоящото сътрудничество за съвместно развитие на региона 

Съвсем естествено, следващата Програма за трансгранично сътрудничество ще 

търси продължение и разширяване на така осигурените добри резултати, но ще остане 

ориентирана към постигане (част от) целите на Политиката на сближаване. Според 

работния вариант12 на Програмата INTERREG VI-A Румъния България ще бъде насочена 

към ЦП 3: По-добре свързана Европа чрез подобряване на мобилността и регионалната 

свързаност и ЦП 5: Европа по-близо до гражданите чрез насърчаване на устойчивото и 

интегрирано развитие на градските, селските и крайбрежните райони и местните инициативи.  

 

                                                
12 бел. ред. към м. февруари, 2021г. 

Приоритети на INTERREG VI-A Румъния България 2021 - 2027 

1. По-добре свързан регион, който 
подкрепя дейности за:

Подобряване свързаността и
мобилността на р. Дунав;

Подобряване условията за навигация и
безопасност по р. Дунав;

2. Интегриран регион, насочен към
действия за

Изграждане на велосипедния маршрут
Eurovelo 6

Подпомагане на туристическите
дейности, свързаните сектори и
индустрии, като средство за
икономическа диверсификация и
създаване на работни места в
програмната област;

Гарантиране, че икономическите
дейности са устойчиви и не причиняват
допълнителни щети на околната среда

Обезпечаване на необходимата работна
сила, чрез квалификация в туристическия
или свързаните сектори;

Използване на градските центрове като
двигатели на растеж и насърчаване на
връзките град-село, с акцент върху
икономическата диверсификация и
създаването на работни места;
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Фиг. 3. Приоритети на програмата за трансгранично сътрудничество Румъния – България 

за периода 2021 – 2027 съгл. работен вариант към м. февруари, 2021 

 
  

 

III. 
НАЦИОНАЛНИ И 

ТРАНСГРАНИЧНИ 

ПРОГРАМИ ЗА 

ИЗПЪЛНЕНИЕ ЦЕЛИТЕ 

НА ПОЛИТИКАТА НА 

СБЛИЖАВАНЕ 
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III. Национални и трансгранични програми за изпълнение целите на 

Политиката на сближаване  

1. Същност и етапи на процеса по разработване на програми  

В най-общ вид процесът на вземане на политически решения e цикъл с шест етапа13. 

Основни участници в него са властимащите органи, но някои етапи не само осигуряват 

възможност, а и изискват въвличането на други заинтересовани страни – например граждани 

или техни организации.  

(а) определяне 

на дневен ред 

Дневният ред за формулиране на политики е съгласуван между парламента и 

правителството. Често пъти той се гради на по-дългосрочна визия на годишна 

база. Кампании или лобиране относно актуални проблеми, нужди и безпокойства 

от страна на гражданите или НПО могат да изведат на преден план необходимост 

от нови политически инициативи или реформи.  

(б) изработване 

на политиката 

Публичните органи обикновено имат утвърдени процедури за изработване на 

политики. В тези процедури или части от тях биват включвани заинтересовани 

страни, вкл. в лицето на граждани или НПО, с чиято помощ се набират данни или 

се идентифицират проблеми или потенциални решения. 

(в) вземане на 

решение 

Формите на политическо вземане на решение се различават в зависимост от 

националния контекст и законодателство. Стандартна практика е издаването на 

наредба от съответното министерство или приемане на закон с парламентарен 

вот. Изработването на закони и предложения се превръща във все по-отворено за 

приноса и участието на гражданите и техните обединения, но окончателното 

правомощие за избор е на публичните органи (с някои изключения).  

(г) изпълнение Това е етап, на който гражданите и организациите вземат най-дейно участие, като 

например в предлагането на услуги и работа по проекти. Този етап е изключително 

важен, за да е сигурно, че набелязаните цели ще бъдат постигнати. Достъпът до 

ясна и прозрачна информация за очакванията и възможностите са съществена 

част от изпълнението.   

(д) 

проследяване 

На този етап се наблюдават, контролират и оценяват резултатите от изпълнените 

политики. Важно е да има ефективна и прозрачна система за проследяване, чрез 

която да се постигат предвидените резултати от съответната политика/ програма. 

(е) 

преформулиран

е. 

Информацията от оценката на изпълнението на политиката, както и променящите 

се нужди на обществото, често изискват преформулиране на политиката. Това 

преформулиране позволява да се премине към нов цикъл на вземане на решения. 

 

В конкретиката на разработване на национални и трансгранични програми за изпълнение 

целите на Политиката на сближаване, този процес изглежда така:

                                                
13 Кодекс на добрите практики на гражданско участие 
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Програмите се изпълняват чрез успешната 

реализация на отделни проектни инициативи. 

Проектите се изготвят в рамките т.нар. процедури 

или покани за проекти, които на свои ред имат 

бюджет и дефинирани приоритети. Окончателната 

им версия (обикновено) се приема след провеждане 

на публично обществено обсъждане с всички 

заинтересовани страни.  

Комисията договаря с националните власти окончателното съдържание 

на споразумението за партньорство, както и текста на всяка 

(оперативна или транс-национална) програма.  

1) Всяка държава- членка изработва проект на 

споразумение за партньорство, в което се очертава 

нейната стратегия (за развитие) и предлага списък с 

програми; 

2) Изготвят се проекти на оперативни програми 

(ОП) за развитие  и отстраняване на 

предизвикателствата на ниво държава; проектите на 

трансгранични/ транснационални програми се 

съставят съвместно между коопериращите си 

страни (като техният обхват може да се отнася само 

до част от регионите на определена страна); 

3) Програмите се съставят от отговорните публични 

власти. Участие в процеса могат да вземат 

обединения на работници, работодатели,  

организации на гражданското общество. Работните 

варианти на програмите се подлагат на публично 

обсъждане, в което участие могат да вземе и 

индивидуалния гражданин. 

1)  Европейският съвет и Европейският 

парламент въз основа на предложение от 

Комисията вземат решение относно бюджета за 

политиката и правилата за разходването му; 

2) Принципите и приоритетите на Политиката за 

сближаване се избистрят посредством: а) анализ 

на състоянието на регионите; б) постиженията от 

предходните периоди в) консултации между 

Комисията и държавите – членки на ЕС; г) 

провеждане на обществени консултации, в които 

участие могат да вземат всички заинтересовани 

страни, в т.ч. индивидуални граждани.  

Определяне на дневния ред 

Изработване на политиката  

Вземане на решение  

Изпълнение  

1) Отговорното ведомство (Управляващ орган) 

наблюдава изпълнението на проектите въз основа на 

получени доклади от бенефициентите. Постиженията 

на проектите се обобщават в доклада на 

министерството относно напредъка на съответната 

програма, който се изпраща към Комисията. Това се 

извършва регулярно в течение на програмния период. 

2) Комисията на свой ред обобщава постиженията на 

отделните държави в своя доклад към ЕП и Съвета 

относно напредъка на Кохезионната политика.  

Проследяване 

В курса на изпълнение на програмите е възможно да възникне нова задача 

с много по-голяма важност или да се проследи възможност за 

пренасочване на средства между приоритети. Тогава, новите 

обстоятелства се представят, нуждата от преформулиране се обосновава, 

програмите се преработват и отново съгласуват с Комисията.   

Преформулиране 
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Процесът на програмиране, както стана ясно е цикъл, който има двупосочен модел: 

„отгоре-надолу“ при целеполагане и  

„отдолу – нагоре“ при отчитане и 

оценка на резултатите. 

Кохезионната политика се явява 

стратегическата рамка, която 

определя интересите за 

развитие на ниво ЕС. Тя 

очертава общовалидните 

цели, които следва да бъдат 

постигнати от Общността за 

период от 7 години. На тази 

основа, всяка държава – членка 

следва да състави стратегия за 

развитие, която да отговаря на 

индивидуалните й нужди, но и да допринася 

за постигане на търсения общ напредък. Тази стратегия се 

разписва под формата на единен национален или съвместен 

международен документ – стратегическа рамка за развитие14. Отпадането на този тип 

документи е всъщност част от реформите по административно модернизиране на Политиката 

на сближаване.  

По-нататък националната стратегия се диференцира по обхват и области на въздействие и 

намира изражение в комплекса от т.нар. „оперативни програми“, чиито общ брой варира. Всяка 

от тези програми си поставя общи и специфични цели, както и търси генерирането на 

конкретни резултати и ефекти, чието сумарно постигане ще допринесе за реализиране на 

националните такива.  

                                                
14 Бел. ред. Стратегията за развитие на България за периода 2007 – 2013г. бе изложена в т.нар. 

Националната стратегическа референтна рамка, а за 2014 – 2020 в Иновационната стратегия за 
интелигентна специализация 

Политика на сближаване или други стратегически планове 
(полагащи цели и приоритети) за развитие на ниво Европейски 

съюз

Национална или съвместна междурегионална 
стратегическа рамка за развитие

Оперативна програма

Процедура за предоставяне 
на безвъзмездна финансова 

помощ

проект

Цели  резултати 

Оперативните програми  

представляват подробни планове, в които  

държавите членки определят в кои области ще  

бъдат изразходвани средствата от Европейските 

структурни и инвестиционни фондове по време на 

програмния период (7 год.). 

Те могат да се изготвят за определен регион или за 

определена тематична цел (напр. Околна среда, 

Човешки ресурси и т.н.). За инструмента „Европейско 

териториално сътрудничество“ се изготвят 

трансгранични и междурегионални оперативни 

програми. 

Речник на Европейската комисия 



 

20 

ФИг .  

Фиг. 3. Йерархична подчиненост при структуриране на целите и резултатите  

 

 

  

 

УЧАСТИЕ НА ГРАЖДАНИТЕ 

ПРИ ПРОГРАМИРАНЕТО И 

ИЗПЪЛНЕНИЕТО НА 

ПРОГРАМИ, ФИНАНСИРАНИ 

ОТ ЕС 

 IV. 
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IV. Участие на гражданите при програмирането и изпълнението на програми, 

финансирани от ЕС 

1. Гражданското участие като необходимост  

Разбирането за включването на 

хората в демократичния живот все още 

не е еднозначно. Не съществува 

единна дефиниция, но практиката 

ясно посочва, че то е повече от 

гласуване и кандидатиране за 

избори. Гражданското участие по 

своята същност се изразява в това 

„да имаш правото, средствата, 

пространството и 

възможността, а когато се налага 

и подкрепата, да участваш и влияеш 

в процеса на вземане на решенията“15. А това 

означава да се заемеш с действията и дейности, с 

които допринасяш за изграждането на едно по-добро общество. За 

осигуряване на устойчива промяна и растеж, тази активност трябва да бъде припозната от 

младите хора и да се превърне в неразделна част от техните ценности на поведение.  

Гражданското участие е необходимост. То осигурява реалното включване на хората при 

разрешаването на проблеми от ежедневието им и следователно - осигурява адекватни 

решения. Чрез различните му форми се изпълнява принципът на добро управление, при което 

правителствата „стават по-прозрачни, по-отчетни, получават по-голяма легитимност, 

подобряват качеството и ефективността на приетите решения“16. Вмешателството на 

хората или т.нар. „демократично участие“ осигурява по-голяма прозрачност и отчетност на 

институциите и акумулира множество положителни ефекти, в т.ч.:  

- спомага за познаване начина на вземане на решения и предвидимостта на 

изработваните норми;  

- създава възможност идеите на гражданите да могат пряко да се 

реализират; 

- води до възвръщане на доверието; 

- предлага различни гледни точки и подобрява качеството на 

вземаните решения; 

- осигурява готовност за прилагане на приетите решения;  

- предоставя възможност за периодичен граждански мониторинг върху 

действията, решенията и политиките, провеждани от държавата.  

                                                
15 Практическо помагало за механизми за стимулиране на участието на младежи в обществения живот на местно 

ниво, „Комтрейд Къмпани“ ЕООД по поръчка на Министерство на регионалното развитие и благоустройството, 

София, 2009 

16 Участие на НПО в процесите на изработване на политики и закони, Сравнителен анализ, Български център по 

нестопанско право 

„Никой не е роден добър 

гражданин и никоя нация не е родена  

демократична. По-скоро и двете са процеси,  

които продължават да се развиват във времето. 

Младите хора трябва да бъдат ангажирани още от 

раждането си“ 

 

Кофи Анан 

7-ми Генерален секретар на ООН и 

носител на Нобелова награда за мир 
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Концепцията за активно гражданско участие придобива все по-съществен смисъл през 

годините. Поредица от документи на международно и европейско ниво формулират върху 

реализацията на това право на гражданите и акцентират върху важната му роля. Като част от 

правното семейство на Европейския съюз, България и Румъния също динамично развиват 

своята нормативна уредба, за да могат днес да осигурят адекватни механизми за гражданско 

участие и демократичност на процесите по вземане на решение. Задълбочен анализ на 

настоящата нормативна уредба посочва, че е налице възможност за упражняване на пряка 

демокрация и включване в процесите на вземане на решения както от самия гражданин като 

индивидуално лице, така и от чрез посредничеството на гражданските организации (НПО) – 

изразител на обществените позиции и кумулатор на интересите на големи групи от хора, 

различни от политическите формирования.  

 Законовият ред предоставя различни механизми и пътеки. В най-общия си вид, те 

предлагат възможност за включване на гражданите на няколко нива: информиране, 

консултиране, диалог и партньорство. Те могат да се прилагат на всеки етап в процеса на 

вземане на решения, но често са особено релевантни в определени моменти от процеса. 

Всяко следващо ниво включва и надгражда предходното. 

 

Фиг. 4. Нива на гражданско участие  

По-конкретно, нормативно обезпечени действия на гражданите за всяко от тези нива са:  

И
н
ф

о
р
м

а
ц

и
я

Достъпът до 
информация стои в 
основата на всички 
последващи стъпки 
в участието на 
гражданите и 
техните 
организации в 
процеса на вземане 
на решения. 

Това е относително 
ниско ниво на 
участие, което 
обикновено се 
изразява в 
еднопосочно 
предоставяне на 
информациия от 
страна на 
публичните органи, 
без да се изисква 
взаимодействие 
или участие на 
гражданите/НПО-то

К
о

н
су

л
та

ц
и

я

Това е форма на 
инициатива, при 
която властите се 
допитват до 
гражданите и НПО 
за тяхното мнение 
върху определена 
тема или 
разработка.

Инициативата и 
темите идват от 
публичните органи, 
които информират 
обществото (вкл. 
заинтересованите 
организации и НПО) 
относно актуален 
проблем и очакват 
коментари, възгледи 
и обратна връзка.

Консултацията е 
приложима за всяко 
ниво от процеса на 
вземане на 
решения, специално 
при изработване, 
проследяване и 
преформулиране.

Д
и

а
л

о
г

Диалогът е 
структуриран, 
дълготраен и 
ориентиран към 
резултатите процес, 
основан на взаимни 
интереси. Той бива: 

- Общ диалог -
двупосочно 
общуване за 
постоянен обмен на 
възгледи, чийто 
механизъм варира 
от отворени 
публични 
изслушвания до 
специализирани 
срещи между 
заинтересованите 
страни и публичните 
органи. 

- Диалог за 
сътрудничество се 
използва при 
разработването на 
конкретна политика. 
Този вид диалог 
обикновено води до 
съвместни 
препоръки, 
стратегии или 
промени в 
законодателството. 

П
ар

тн
ьо

р
ст

во Партньорството 
предполага 
определени цели , 
отговорности и 
ресурси.  То е 
висшата форма на 
гражданско участие. 

При партньорството 
заинтересованите 
страни и публичните 
органи се 
обединяват за тясно 
сътрудничество, 
като НПО запазват 
своята независимост 
и правото си да 
провеждат кампания 
и да действат 
независимо от 
ситуацията на 
партньорство. 

Партньорството 
може да включва 
дейности като 
възлагане на 
специфична задача 
на НПО, например 
предоставяне на 
услуги, както и 
форуми за участие, 
и създаване на нови 
органи за съвместно 
вземане на 
решения, 
включително за 
разпределяне на 
средства. 



 

23 

            ИНФОРМИРАНЕ 

ДОСТЪП ДО ИНФОРМАЦИЯ 

Получаването на своевременна и точна информация е основна предпоставка за 

демократично участие в процесите на планиране и вземане на решения.  

Нормативната база на Р България урежда правото на гражданите да търсят, получават 

и разпространяват информация. Изначално това право е заложено в Конституцията, а в 

последствие доразвито в Закона за достъп до обществена информация. Съгласно него, 

институциите са задължени да предоставят 

информация на хората по въпросите, които ги 

интересуват. Всички държавни органи, техните 

териториални звена и органите на местното 

самоуправление са длъжни да осигурят свободен 

достъп до информация чрез обнародване на 

нормативни актове и посредством периодично 

оповестяване на официалната интернет страница 

на съответния орган.  

Допълнително, всяко физическо или юридическо лице може да поиска достъп до 

обществена информация. Такъв се предоставя въз основа на устно запитване или писмено 

заявление, отправено към съответната администрация или чрез специализираната платформа 

за обществена информация.  

Писмено заявление за достъп до информация може да бъде депозирано на хартия или 

по електронен път. За да бъде валидно разгледано, то трябва да съдържа:  

1. Трите имена, съответно - наименованието и седалището на заявителя; 

2. Описание на исканата информация; 

3. Предпочитаната форма за предоставяне на достъп до исканата информация; 

4. Адрес за кореспонденция със заявителя.  

Заявленията се разглеждат във възможно най-кратък срок, но не повече от 14 

дни от датата на регистриране. Възможно е отговорният орган да удължи срокът за 

обработка на заявлението с 10 до 14 дни, когато поисканата информация: 

- е в голямо количество и е нужно допълнително време за нейната 

обработка; 

- се отнася до трето лице и е необходимо неговото съгласие за 

предоставянето й; 

В случай, че органът към който е отправено искане за достъп до 

информация не разполага с нея, но има данни за местонахождението й, то той 

препраща заявлението, като уведомява за това заявителя. В случаите, когато не 

разполага с тази информация не знае къде е местоположението й съответно 

уведомява заявителя за липса на тези данни.  

Достъп до обществена информация може да бъде отказан, когато исканата информация е 

класифицирана или друга защитена тайна; засяга интересите на трето лице и то изрично е 

отказало предоставяне на исканата обществена информация и когато същата информация е 

вече била предоставяне на заявителя през предходните 6 месеца. 
 

Платформа за достъп до обществена 
информация в Р България: 
https://pitay.government.bg/ 

  
Портал за отворени данни – 
обществена информация:  
https://data.egov.bg/  

 
 
 

https://pitay.government.bg/
https://data.egov.bg/
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 КОНСУЛТИРАНЕ и ДИАЛОГ 

 

УЧАСТИЕ В ОБЩЕСТВЕНИ КОНСУЛТАЦИИ И ОБСЪЖДАНИЯ 

Правото на гражданите да участват в изработването на нормативни актове е утвърдено 

както в международни документи, така и в националното законодателство. Широко 

разпространен и практически приложим инструмент за осигуряване на това право и 

активно въвличане на гражданите в законотворческия процес (и не само в него) е 

общественото консултиране (още срещано като обсъждане).  

Консултирането с широката общественост помага на управленците на 

национално, регионално и местно ниво да разработват политики, които  

водят до по-добри резултати при по-ниски разходи. Процесът има двояко 

значение. От една страна той осигурява на всички заинтересовани  

страни по-добро разбиране на проблема, вариантите, рисковете,  

както и ползите и разходите, свързани с отделните алтернативи.  

От друга – предлага на властимащите конструктивни мнения и разнообразни  

гледни точки.  

Законът за нормативните актове в Р България въвежда изискването за 

обсъждане с народа на всеки проект за обогатяване  

на правовата уредба още в процеса на неговото изработване. Тази регулация е 

доразвита и други документи от правната материя на страната. С пряко отношение към 

стратегическото планиране и изпълнение на програми на ЕС (чрез Политиката за сближаване) 

са: 

(a) Закон за регионалното развитие (ЗРР)  

Според неговата дефиниция „стратегическото планиране на регионалното развитие 

интегрира регионалния и пространствен напредък“. То обхваща разработването и 

актуализацията на система от документи за намаляване на дисбаланса в развитието на 

националната територия при отчитане на териториалния потенциал.  

Тези документи служат за:  

- Определяне на актуалните проблеми, нуждите и потенциалите за развитие на 

районите, общините и населените места, които се отчитат при разработването на 

инвестиционни програми и финансови инструменти, вкл. съфинансирани от фондовете на ЕС; 

- Идентифициране на проекти, допринасящи за постигане на националните цели и 

приоритетите за регионално и местно развитие;  

- Планиране и изпълнение на интегрирани подходи за териториално и градско 

развитие; 

- Координиране на секторните и хоризонталните политики на териториално ниво чрез 

отчитане на териториалните им измерения; 

- Осигуряване на съгласуваност на провеждането на държавната политика за 

регионално развитие със стратегическите документи на национално ниво; 

- Координиране развитието на националната територия и акватория в съответствие с 

Морския пространствен план на Република България.  

Документите за стратегическо планиране се намират в йерархична съ-подчиненост 

(отгоре – надолу) и включват: 
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(а) национална концепция за регионално и пространствено развитие – определя 

стратегията за развитие на националната територия и връзките й със съседни страни и 

региони. Изготвя се за срок от 15 години и има ясно дефинирано съдържание. Приема се от 

МС по предложение на Министъра на регионалното развитие и благоустройството; 

(б) интегрирани териториални стратегии за развитие на регионите за планиране (ниво 2) 

– определят средносрочните цели, приоритети и перспективи за устойчиво интегрирано 

развитие на региона в съответствие с предвижданията на Националната концепция и другите 

секторни и хоризонтални политики. Отчита и връзките с други региони за планиране в страната 

и съседни държави. Съставят се за срок от 7 години и се одобряват  

от регионалните съвети за развитие, след което се приемат от МС по предложение на 

Министъра на регионалното развитие и благоустройството. 

(в) план за интегрирано развитие на община (ПИРО) - определя средносрочните цели и 

приоритети за устойчиво развитие на общината и връзките ѝ с други общини в съответствие с 

интегрираната териториална стратегия за развитие на региона за планиране от ниво 2 и общия 

устройствен план на общината. ПИРО осигурява пространствена, времева и фактическа 

координация и интеграция на различни политики и планови ресурси за постигане на 

дефинираните цели за трайно подобряване на икономическото, социалното и екологичното 

състояние на общинската територия. Планът се приема от общинския съвет по предложение 

на кмета на общината.  

ЗРР и правилника за прилагането му постановяват, че при подготовката на 

стратегическите документи следва да се прилага принципът на партньорството, както и да се 

осигурява информация и широка публичност като в процеса на планиране се привлекат всички 

партньори и заинтересовани страни. Такива могат да са органи на местното самоуправление, 

подразделения на държавни и изпълнителни агенции, икономическите и социалните 

партньори, академични общности, както и юридически и физически лица, имащи отношение 

към развитието на общината или региона. Преди 

окончателното им приемане стратегическите документи 

биват публикувани на портала за обществено обсъждане 

за информация и повторна консултация с широката 

общественост.  

Съдържанието на интегрираните планове за развитие на община и регион са 

нормативно дефинирани. Всеки подобен план включва важна аналитична и оценъчна 

информация, научени уроци, но така също потенциален списък на важни проектни идеи с 

индикативни бюджети и оптимален график на изпълнение. Съществена част от тези идеи се 

получават в процеса на обсъждане със заинтересованите страни и често техен подател е 

обикновения гражданин.  

Всеки от тези документи подлежи на последваща актуализация при наличие на 

обективна необходимост от това, 

както е дефинирано в ЗРР, при което 

изменение място могат да намерят 

идеи за проекти, които не са били 

налични към датата на първоначално 

съгласуване на плановете за 

общинско/ регионално развитие.  

 

Портал за обществени 
консултации в България: 
https://www.strategy.bg/  

 
 
 

 

Систематизирана информация за 

общините в България, техните 

уебсайтове и информация за 

контакт: https://obshtinite.bg/ 

https://www.strategy.bg/
https://obshtinite.bg/
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(б) Закон за управление на средствата от европейските структурни и 

инвестиционни фондове (ЗУСЕСИФ) и Постановление 142 на Министерския съвет за 

разработване на стратегическите и програмните документи на Република България за 

управление на средствата от фондовете на ЕС за програмния период 2021-2027.  

Двата документа са интегрално обвързани. Постановление 142 регламентира реда и 

отговорността за разработване на стратегическите  програмни документи за средствата от 

фондовете на ЕС (в частност за програмния период 2021 – 2027), докато ЗУСЕСИФ определя 

рамката, реда и правилата за управление на тези средства. 

По реда на тези актове, за целите по програмиране (изработване на стратегически и 

програмни документи) се сформира нарочна тематична група, която бива ангажирана с 

разработване на Споразумението за партньорство (СП) или съответно – с програмите, 

финансирани от фондовете за програмния 

период. За целите по управление и 

наблюдение (по смисъла на ЗУСЕСИФ) се 

създават колективни органи – Комитети, 

които наблюдават напредъка и 

изпълнението на Споразумението или на 

програмите. Работните групи за 

разработването на многостранните и 

двустранните програми за териториално 

сътрудничество (например INTERREG VI-A 

Румъния – България) включват 

представители на всички държави – 

участнички в съответната програма.  

Проектите на СП и програма преминават най-малко едно обществено обсъждане. То 

може да се проведе и дистанционно (в електронна среда и в реално време). Работните 

документи се публикуват на портала за обществени консултации, на Единния информационен 

портал и на интернет страницата на съответното водещо 

ведомство преди изпращането им за одобрение от 

Европейската комисия. Конструктивни предложения за 

изменения може да внесе всяко заинтересовано 

физическо или юридическо лице. Предложенията се 

обсъждат по определения ред.  

Работният вариант (февруари 2021) на Споразумението за партньорство за периода 2021 – 

2027 обосновава изпълнението на мерки за постигане на всички 5 цели на Кохезионната 

политика. Те са конструирани в няколко програми:  

 „Конкурентоспособност и иновации в предприятията“ 

 „Научни изследвания, иновации и цифровизация за интелигентна трансформация“ 

 „Образование“ 

 „Развитие на човешките ресурси“ 

 „Храни и основно материално подпомагане“ 

 „Развитие на регионите“  

 „Околна среда“  

 „Транспортна свързаност“ 

 „Техническа помощ“ 

Създаването на тематичните групи и Комитетите 

за наблюдение се основава на принципа на 

партньорството. Съставът на всяка от тях е 

регламентиран и вкл. представители на 

централните и териториалните органи на 

изпълнителната власт, общините, национално 

представителните организации на работодателите 

и на работниците и служителите, с организации, 

представляващи гражданското общество, и с 

представители на академичната общност.  

Единен информационен портал на 

европейските структурни и 

инвестиционни фондове  (ИСУН) 

www.eufunds.bg 

https://www.eufunds.bg/bg/taxonomy/term/867
https://www.eufunds.bg/bg/taxonomy/term/867
http://www.eufunds.bg/
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УЧАСТИЕ В ЗАСЕДАНИЯ и ОБСЪЖДАНИЯ  

  

Гражданите и заинтересованите организации могат да вземат участие при 

изработването на нормативни и политически актове като непосредствено правят предложения 

за тяхното приемане от отговорните институции. Тази възможност е гарантирана като основно 

право в Конституцията, Закона за нормативните актове 

(ЗНА) и Административно-процесуалния кодекс (АПК).  

 Законът за местното самоуправление и 

местната администрация (ЗМСМА) регламентира, че 

общината е основната административно – 

териториална единица, в която се осъществява 

местното самоуправление. Органът на местното 

самоуправление е общинският съвет (ОбС). Той се 

избира от населението на общината при условия и по 

ред, определени от закона. Съветът определя 

политиката за изграждане и развитие на общината във 

връзка с осъществяването на дейностите по местното 

самоуправление, а в подкрепа на своята работа. може 

да създава временни и постоянни комисии.  

Заседанията на ОбС и на неговите комисии са 

открити, по изключение се провеждат и закрити. 

Гражданите могат да присъстват на тези заседания, 

като заемат специално определените за тях места. 

При поискване, след легитимиране, гражданите могат 

да се изказват, да отправят питания, становища и 

предложения от компетентността на ОбС, кмета или 

общинската администрация, представляващи 

обществен интерес, и да получават отговори по тях. 

Формите на питанията са писмени или устни. Устните 

отговори се дават от съответното длъжностно лице в 

заседанието, в което са поискани, а писмените 

отговори се предоставят на следващото заседание. По 

теми извън дневния ред граждани и гости могат да 

задават тематични въпроси, които се обсъждат още в 

рамките на същото заседание.  

Граждани и неправителствени организации 

могат да внасят писмени предложения, сигнали и 

молби. Писмените документи следва да се депозират в 

деловодството на общинския съвет, който ги разпределя към съответните комисии по 

компетентност. Материалите могат да бъдат внесени за разглеждане и директно и към 

постоянните и временни комисии. Същите се разглеждат по поредността на входиране.  

Прием на граждани с участието на общински съветници се организира поне 2 пъти в 

месеца. Съобщаването на мястото, часа, времетраенето са задължение на „Канцеларията на 

ОбС“. 

Местното самоуправление (чл. 7 от 

ЗМСМА) се изразява в правото и 

реалната възможност на гражданите и 

избраните от тях органи да решават 

самостоятелно всички въпроси от местно 

значение, които  законът е предоставил в 

тяхната компетентност в сферата на: 

- Общинското имущество, 

общинските предприятия, общинските 

финанси, данъци и такси, общинската 

администрация;  

- Устройството и развитието на 

територията на общината и на 

населените места в нея; 

- Образованието; 

- Здравеопазването; 

- Културата; 

- Благоустрояването и комуналните 

дейности; 

- Социалните услуги; 

- Опазването на околната среда и 

рационалното използване на 

природните ресурси; 

- Поддържането и опазването на 

културни, исторически и 

архитектурни паметници; 

- Развитието на спорта, отдиха и 

туризма 

- Защита при бедствията.  

 



 

28 

 

Гражданите участват в управлението на общината както чрез избраните от тях органи, 

така и пряко – посредством референдум, местна 

гражданска инициатива и общо събрание на 

населението. Условията, организацията и реда за 

провеждането им се уреждат от Закона за прякото 

участие на гражданите в държавната власт и 

местното самоуправление (ЗПУГДВМС). Възможните 

форми за включване на местно/ регионално ниво са: 

 Местен референдум се провежда в община, район или кметство за пряко решаване на 

въпроси от местно значение, които законът е предоставил в компетентност на органите на 

местно самоуправление или 

органите на района или 

кметството. Чрез местен 

референдум не могат да се 

решават въпроси: относно 

общинския бюджет; размера 

на местните данъци и такси; 

правилата и вътрешната 

организация и дейност на 

ОбС.  

Предложението за 

провеждане на местен 

референдум се обсъжда от 

постоянните комисии и 

кмета. Те представят на председателя на общинския съвет проект за решение, с което той да 

одобри или отхвърли мотивирано инициативата. В случаи на одобрение, ОбС определя дата 

за гласуване, одобрява разходите за организирането и финансирането на референдума от 

общинския бюджет.  

Организационно – техническата подготовка на местния референдум се осъществяват от 

кмета и общинската администрация. Провежда се информационна кампания.  

Допитването се извършва чрез бюлетини, в които се съдържа поставения въпрос, а 

възможните отговори са „ДА“ или „НЕ.  

Предложението, предмет на референдума, е прието, ако в него са участвали не по-малко 

от 40 на сто от гражданите с избирателни права в съответната община и с „Да“ са отговорили 

повече от половината от участвалите в референдума.  

Ако предложението, предмет на референдума, не е прието, местен референдум по 

същия въпрос може да бъде иницииран не по-рано от една година от датата на 

произвеждането му. 

 Общо събрание на населението се провежда в общини, райони, кметства, населени 

места и квартали с население до 10 000 жители. „На практика инициативата се упражнява с 

Референдум е пряко допитване до 

народа, който чрез гласуване трябва да 

изрази мнението си по важен въпрос от 

местно или национално значение. 

Местен референдум се произвежда по предложение на:  

- поне една пета от общинските съветници, но не по-малко от 

трима от тях; 

- кмета на общината; 

- инициативен комитет с подписите на не по-малко от 1/20 от 

гражданите с избирателни права, които имат постоянен адрес 

на територията на съответната община, район или кметство.  

В предложението за референдум се включват един или 

няколко въпроса, на които гласоподавателите отговарят с „да“ 

или „не“. Въпросите се изписват на общоупотребим български 

език, кратко, точно и ясно.  
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подписка, която се организира от инициативен комитет на граждани, състоящ се от 3 до 9 

членове, включително председател“17. 

Общото събрание на 

населението се смята за редовно, ако 

на него са присъствали не по-малко от 

една четвърт от гражданите на 

съответната териториална единица, 

имащи избирателни права. Решенията 

се приемат с мнозинство на повече от 

половината от присъстващите и се 

обявяват от кмета на общината. В 7-

дневен срок от вземане на това 

решение кметът издава заповед, в 

която посочва мерките за неговото 

изпълнение или внася предложение в ОбС за подготовка и приемане на съответното решение, 

правилник или наредба.  

 

 При местната гражданска инициатива (МГИ) гражданите отправят 

предложения до общинския съвет, кмета на общината, на района или на кметството, или до 

областни или регионални органи на изпълнителната власт за решаване на въпроси от местно 

значение.  

Местната гражданската инициатива 

се осъществява чрез подписка, организирана 

от инициативен  комитет на територията на 

съответната община, район, кметство или 

населено място. Инициативният комитет 

организира информационна кампания и 

обществени дискусии във връзка с 

предложението, по което се провежда 

подписката. Всеки гражданин може да 

положи подписа си еднократно.  

Срокът за провеждане на 

инициативата и за събиране на подписи е до 

два месеца от провеждане на 

организационното събрание, а за внасяне в 

съответния местен или регионален орган на 

властта – два месеца от нейното стартиране. 
21 
 

 

  

                                                
17 http://bcnl.org/uploadfiles/documents/publikacii/121.pdf 

Общото събрание на населението се свиква от 

кмета на общината, района или кметството по 

негова инициатива или по решение на 

общинския съвет, или по искане на най-малко 

1/50, но не по-малко от 20 граждани с 

избирателни права с постоянен или настоящ 

адрес на територията на общината, района, 

кметството, населеното място или квартала към 

момента на формулиране на искането. 

Местната гражданска инициатива се 

организира  по решение на не по-малко от 

50 граждани с избирателни права, с 

постоянен или настоящ адрес на 

територията на съответната 

административна единица. 

Събранието:  

- одобрява предложение до общинския 

съвет, кмета на общината, района или 

кметството, или до областни или 

регионални органи на изпълнителната 

власт, за което да се събират подписи на 

граждани с избирателни права; 

- избира инициативен комитет, които се 

състои от трима до 5 членове, 

включително председател; 

- одобрява бланката за събиране на 

подписите; 

- определя срока и реда за събиране на 

подписите; местата за събиране на 

подписите се определят след съгласуване 

със съответния кмет.  
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ПАРТНЬОРСТВО и ДИАЛОГ 

 

УЧАСТИЕ В МЕСТНИ КОНСУЛТАТИВНИ СЪВЕТИ 

Обществените съвети са консултативни органи за гражданско участие и обществен 

контрол на местно ниво. Те съдействат на местната власт в процесите на планиране, 

координиране и реализиране на общинската политика по важни за местната общност 

проблеми. Формата им на организация е различна в зависимост от целите и предназначението 

им. Най-често съществуват като формално учредено самостоятелно юридическо лице 

(сдружение с нестопанска цел) или като орган към общината, района или кметството. 

Обикновено се създават по инициатива на местната власт, но не е изключена възможността им 

за формиране по желание на гражданите и НПО.  

Предвид функциите и 

предназначението на тези съвети е в полза 

участващите граждани или организации да 

притежават опит и експертиза в съответното 

тематично направление, а така също при 

разработването на проекти в обществена полза, в консултирането на политически и 

нормативни документи, в отстояването на обществено значими каузи. Обикновено приоритетно 

се организират консултативни съвети, които представляват важна обществена група (например 

младежи) или група в неравностойно положение.  

Номинирането и изборът на членове на тези органи трябва да са максимално 

прозрачни, подчинени на ясно формулирани правила и критерии. Това важи и спрямо работата 

на съвета, която трябва да е максимално открита и публична, а в дейността да бъдат 

привличани граждани и организации, които не са част от постоянния членски състав. 

Периодично се изготвя отчет за дейността, която се представя пред местната общност и 

общината.  

 

ГРАЖДАНСКО УЧАСТИЕ ЧРЕЗ НПО 

 

Важна роля за демократичното 

участие имат обединенията на 

гражданите, познати като граждански 

организации или НПО.  

НПО се радват на положителен 

имидж сред гражданите, което е белег 

за нарастване доверието към тях, 

както и за търсене на тяхното 

съдействие за решаването на значими 

социално-икономически или житейски 

теми, включително чрез използване 

формите на гражданско участие.  

Най-често срещаните общински консултативни 

съвети са по въпросите на: туризма, културата, 

икономическото развитие, младежта и др.  

НПО са  „доброволни самоуправляващи се организации, които 

преследват основно нестопански цели на своите организатори 

или членове“. (Кодекс на добрите практики за гражданско 

участие).  

„Те са ключов и необходим партньор на държавната и 

местните власти. От една страна, те дават възможност 

на различни групи в обществото да изразяват своите 

позиции публично. От друга, реално влияят върху 

формирането на политики, засягащи пряко техните 

интереси и подпомагат институциите да вземат 

информирани решения, основани на анализ на различни 

гледни точки.” (Стратегия за подкрепа развитието на 

гражданските организации в България 2012–2015). НПО 

ангажират голям брой хора и притежават способността да 

катализират знания и експертиза в процеса на вземане на 

решения. При това те могат да подпомогнат процеса на 

планиране и вземане на управленски решения със знания и 

независима експертиза.  
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След приемането на Кодекса на добрите практики за гражданското участие правната 

рамка на Р България бе разширена, за да осигури по-широки възможности за включване на 

НПО в управлението, но все още се счита че така осигурените механизми са недостатъчни. 

Най-общо, участието на НПО се свежда до включване в състава и дейността на различни 

структури/ органи, като са налице 3 механизма за определяне на НПО: 

- НПО-членовете се определят по решение на самия властнически орган, към който е 

създадена структурата, без заинтересованите от участие НПО да имат роля в 

процедурата; 

- НПО-членовете се определят с решение на властническия орган на основата на 

заявен от тях интерес; 

- НПО-членовете се определят след провеждане на избори измежду номинираните да 

участват в състава НПО.  

Като цяло, в българските условия най-често се НПО биват включвани в 

обществени съвети, създавани за консултация и подпомагане работата на 

държавната и местната власт в дадена област. Подобно включване се базира на 

принципа на партньорството.  

 

Участие на НПО в колективните органи за планиране и наблюдение 

 на програми, финансирани със средства на европейските фондове 

Една от най-успешните практики е участието на граждански 

организации именно в тематичните работни групи за разработване на 

Споразумението за партньорство и програмите за управление на средствата от 

ЕС и съответно в Консултативните съвети за наблюдението им. Правната 

регламентация за това е включена в ПМС 142 и ЗУСЕСИФ (виж по-горе). Подходът за 

регламентиране на състава е еднакъв – предвидени са отделни квоти за групи юридически 

лица с нестопанска цел (ЮЛНЦ) за общественополезна дейност, разделени съобразно 

обществената сфера и въпросите, по които работят или конкретно в сферата на:  

(а) равенството между жените и мъжете, недискриминацията и равните възможности; 

(б) организации, работещи в сферата на социалното включване и интегрирането на 

маргинализираните групи; 

(в) екологията; 

(д) образованието, науката и културата; 

(е) местните инициативни групи и местните инициативни рибарски групи за изпълнение 

на подхода „Водено от общностите местно развитие“. 

И при двата вида КН са предвидени допълнителни общи критерии, на които 

кандидатите за членове НПО следва да отговарят (например да са действащи и активно 

осъществяващи целите си не по-малко от 2 години, да притежават опит в 

разработването/изпълнението/ мониторинга или оценката на НСРР/ Споразумението за 

партньорство/ програми или проекти, финансирани със средства от ЕС и други)18. 

                                                
18 Чл. 5, ал. 1 и чл. 9, ал. 1 от ПМС 142 
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Процедурата за избор на ЮЛНЦ е разписана в приложение 1 и 2 на ПМС 142. В най-общ 

вид тя започва с публикуване на покана за участие на в избора на ЮЛНЦ, която се обявява на 

Единния информационен портал (www.eufunds) (а когато се отнася за разработване на 

конкретна програма – и на сайта на водещото ведомство). В срок до 15 работни дни от датата 

на публикуване всяко заинтересовано НПО, което отговаря на посочените изисквания 

представя писмено заявление по образец, придружено от документ за регистрация, 

представяне на притежавания опит и експертиза под формата на списък с описание на 

изпълняваните проекти, програми или дейности съгласно нормативните изисквания, 

декларация за обстоятелствата. Постъпилите заявления се разглеждат по отношение на 

тяхното съответствие с нормативно определените критерии (съотв. чл. 5, ал. 1 и ал. 3 за 

Тематичната работна група по изготвяне на Споразумението и чл. 9, ал. 1 и 3 за програма). 

Лицата, които отговарят на тези изисквания биват поканени в срок до 10 дни да излъчат един 

общ представител на съответната група за основен член и до трима представители за 

резервни членове. В случай, че след изтичането на срока за внасяне на заявления за някоя от 

групите юридически лица с нестопанска цел за общественополезна дейност не са получени 

заявления или всички лица, подали заявление за участие в избора, не отговарят на 

изискванията, за конкретната група еднократно се провежда нова процедура за избор в срок до 

3 месеца от изтичането на срока за внасяне на заявления по първата покана.  

Работната група приема вътрешни правила за дейността си, а нейният председател 

може да кани на заседанията и представители на други ведомства и организации, 

имащи отношение към изпълнение на политиките, финансирани от фондовете за 

програмния период 2021 – 202719.  нейни заседания. Комитетите по 

наблюдение на СП също могат да привличат „наблюдатели“ с право на 

съвещателен глас20 

Сформираните колективни органи прилагат правила за осигуряване 

 на публичност на своята дейност, които предвиждат както отчетност на 

 членовете пред изличилите ги органи и организации, така и публикуване 

на поименния състав на КН и протоколите от заседанията им.  

 

Участие на НПО в процеса на вземане на решения чрез включване в 

състава на работни групи 

Друг често използван и ефективен механизъм за включване на гражданите в 

процеса на вземане на решения е включването на НПО в различни работни групи, които 

държавната или местна администрация създава. Подобни работни групи или комисии 

имат за цел да подпомогнат работата по изготвяне на стратегически документи и 

нормативни актове или на други експертни предложения по конкретни въпроси, 

свързани с компетентността им. Пример за това, в конкретиката на работата по 

планиране и изпълнение на оперативните програми, са създаването на 

регионални съвети за развитие по смисъла на Закона за регионалното развитие. В 

тях като наблюдатели с право на глас се включват трима представители на 

юридически лица с нестопанска цел извършващи общественополезна дейност на 

територията на съответния регион за планиране от ниво 2 - по един представител от 

                                                
19 Чл. 3, ал. 5, ал. 6 и чл. 7, ал. 7 и ал. 8 от Постановление 142 
20 Чл. 15, ал. 1 от ЗУСЕСИФ 

http://www.eufunds/
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следните групи: 

а) организации, работещи в сферата на равенството между мъжете и жените, 

недискриминацията, равните възможности, социалното включване и интегрирането на 

маргинализираните групи; 

б) екологични организации и организации, работещи в сферата на образованието, 

науката и културата; 

в) агенции за регионално развитие. 

Процедурата, а така също и изискванията за квалификация и опит са сходни с тези при 

избора на ЮЛНЦ за състава на работните групи и КН (описани по-горе).  

 

РАЗРАБОТВАНЕ И ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПРОЕКТИ в подкрепа на местното и 

регионално развитие 

Инициирането и реализацията на проекти с различна насоченост е един от най-широко 

използваните и ефективни механизми за участие на гражданите в местното и регионалното 

развитие. Чрез него гражданите се включват активно в разрешаването на местен проблем като 

реализират своята идея (сравнително) независимо, по свои начин и със собствени усилия.  

За практическата приложимост на този механизъм най-добре говорят статистическите 

данни. За периода 2014 – 2020г. чрез финансовите инструменти за постигане целите на 

Кохезионната политика на България например бе предоставена подкрепа за намаляване на 

регионалния дисбаланс в няколко направления (програми): ОП „Добро управление“, ОП 

„Транспорт и транспортна инфраструктура“, ОП „Региони в растеж“, ОП „Развитие на 

човешките ресурси“, ОП „Иновации и конкурентоспособност“, ОП „Околна среда“, ОП „Наука, 

образование и интелигентен растеж“, допълнени от ОП „Инициатива за малки и средни 

предприятия“, Програма за морско дело и рибарство (ПМДР), Програма за развитие на 

селските райони (ПРСР).  
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Фиг. 6. Програми на Р България за периода 2014 – 2020 и финансиране от ЕС по фондове 

(данни от Информационна система за наблюдение и изпълнение) 

От всички 36 313 сключени договора за финансиране на проекти 809 са на нестопански 

организации с общ размер на договореното финансиране от 342 673 335 лв. (при общ бюджет 

от над 25 млрд. лв) или около 1,4%.  

Конкретните възможности за финансиране се осигуряват посредством т.нар. процедури 

за подбор на проекти. Всяка процедура има свои цели, бюджет и търсени резултати (които 

съответстват на тези заложени в съответната оперативна програма). Тези условия, ведно с 

изискванията към кандидатите, допустимите дейности и разходи, както и критериите за оценка 

се формулират в т.нар. Условия (Насоки) за кандидатстване и приложения към тях. Съгласно 

чл. 26, ал. 4 от ЗУСЕСИФ проектите на тези документи се публикуват на интернет страницата 

на съответната програма и в ИСУН преди внасянето им за утвърждаване от Ръководителя на 

Управляващия орган на съответната програма (отговорното ведомство). По този начин 

Управляващият орган осигурява на заинтересованите лица възможност за писмени 

възражения и предложения в разумен срок, който не може да бъде по-кратък от една седмица. 

Съответно, всяко заинтересовано физическо или юридическо лице може да внесе по 

посочения ред писмено своите предложения за подобряване на текстове от условията или 

разширяване/ намаляване на техния обхват. Важно е направените предложения да не водят до 

изменения, които биха могли да нарушат принципите на равнопоставеност и лоялна 

конкуренция, дискриминация или равните възможности. Те не могат да водят до отклонения в 

целите на процедурата и търсените резултати, доколкото същите се „спускат“ от съответната 

оперативна програма.  

След изтичане срока за обществено обсъждане всички постъпили предложения се 

разглеждат. Някои от тях намират отражение в условията за кандидатстване, съответно 

приложенията към тях, а други биват мотивирано отхвърлени. Списък с направените 

предложения и резултатите от тяхното разглеждане се публикува от съответното ведомство. В 

случаите на по-широк интерес към дадена процедура е 

възможно повторното й обществено обсъждане.  

Одобрената документация за процедурата се 

публикува на интернет сайта на съответната програма, 

както и в Информационната система за управление и 

наблюдение (ИСУН) или друг единен портал за 

кандидатстване. Право да представят своите 

предложения за проекти, съответно да кандидатстват за 

безвъзмездно финансиране, имат всички 

заинтересовани организации, които отговарят на 

посочените в процедурата критерии. Проектни 

предложения могат да представят предимно 

организации. Индивидуална подкрепа за физически лица 

може да бъде получена в определени, ограничени по 

брой и възможности, случаи.  

Проектната идея също трябва да отговаря на 

зададените от процедурата цели и допустими дейности, 

както и да бъде ограничена в рамките на зададените 

минимални и максимални стойности на бюджета и времевата рамка. При някои процедури се 

Кандидатстването за 

безвъзмездно финансиране по 

всички действащи оперативни 

програми (за периода 2014-2020) 

се осъществява чрез 

Информационната система за 

управление и наблюдение (ИСУН). 

https://eumis2020.government.bg/ 

Системата обезпечава и 

отчитането на финансираните 

инициативи. 

Програмите за трансгранично 

сътрудничество имат свои 

електронни платформи за 

кандидатстване и отчитане. 

https://eumis2020.government.bg/
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изисква съ-финансиране от страна на кандидата, което може да варира от 2 до 25% от 

стойността на бюджета. Проектът се представя писмено в одобрената структура под формата 

на формуляр за кандидатстване и бюджет, като се придружава от комплект с документа – 

изчерпателен списък, на които е също посочен в Условията за кандидатстване.  

Постъпилите в определения срок проектни предложения се разглеждат и 

оценяват по предварително зададени критерии. С организациите, чийто проекти 

са оценени с най-висок брой точки се сключва договор за финансиране и 

проектът следва да бъде изпълнен по начина, по който е описано при 

кандидатстване. Изпълнението, администрирането и счетоводната 

отчетност на проекта се подчинява на ред и правила, изрично посочени от 

Управляващият орган. Те не могат да нарушават законовите разпоредби.  

Изпълнението на проекта генерира определени резултати. На първо 

 място те са индикация за изпълнение на проектната идея, такава каквато 

гражданите и техните организации са я концептуирали, за да изпълнят 

своите цели за разрешаване на социален, икономически или друг проблем на 

местно или регионално ниво. На следващо място – те подпомагат 

изпълнението на целите на програмата като в т.ч. създават ефекти за 

балансирано развитие на страната като държава – членка на ЕС.  

Използването и на този механизъм за гражданско участие е също важен. Дори и в 

случаите, когато проектите не получават финансиране те осигуряват на властимащите поглед 

върху проблематиката на обществото, която може да намери отражение в други процедури за 

финансиране или при следващото програмиране.  
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