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РАЗРАБОТВАНЕ НА МЕХАНИЗМИ ЗА ПОДОБРЯВАНЕ НА БИЗНЕС СРЕДАТА

Настоящата разработка е изпълнена от експертен екип на „Кей Ди
Консултинг“ ЕООД в изпълнение на договор с предмет: „Обособена
позиция № 3: Разработване на механизми за подобряване на бизнес
средата“.
Екипът на изпълнителя е подходил с разбиране на възложените дейности
като неделима част от комплекса дейности в рамките на проект
„Гражданското участие и прозрачността в управлението: да запълним
празнината“ с бенефициент Сдружение „Бизнес център-Марица“ и
финансиран от Оперативна програма „Добро Управление 2014 - 2020”.
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Методология за изработване на механизми
Настоящата Разработка на механизми за подобряване на бизнес
средата
включва
компонентите,
предвидени
в
техническата
спецификация на поръчката. В рамките на изпълнението е разработена
Page | 4 методология за изработване на механизми, събрани и анализирани са
данни от различни източници, представящи добри практики за активно
гражданско участие в рамките на действащите правни норми, изведени
са препоръки и е представен пакет от механизми за подобряване на
средата в следните направления, зададени от възложителя: участието на
бизнеса при формулиране на регионални политики, участието на
бизнеса в процеса на формулиране на рамка за ОП, мониторинг и
контрол от страна на бизнеса при изпълнение на ОП, оценка от страна
на бизнеса за взаимоотношенията им с регионалната и местна
администрация. Изработени са индикатори за наблюдение и оценка на
приложението на разработените механизми.
Изработена е методика, съобразена с принципа на споделената
отговорност, който предполага освен добра информираност, участие в
обсъждания, формулиране на идеи, вземане на решения и в крайна
сметка – цялостно реализиране на съответните политики или
стратегически документи, в чието разработване бизнесът и сдруженията
му могат да участват. Принципът на споделената отговорност гарантира
прилагането на ясни правила за поемане на ангажименти от страна на
всички заинтересовани страни, включени в процеса на разработване на
политики и правни актове. Този подход гарантира стриктния баланс
между правата на включените в процеса заинтересовани страни и
техните задължения за подкрепа в рамките на целия процес по
реализиране на съответните политики и изпълнение на стратегически
документи. Изготвени са препоръки за изграждане на ефективен
механизъм за провеждане на публични консултации.
Наличието на ясни правила са участие в процеса на създаване,
изпълнение и мониторинг на политики и стратегии на местно и
регионално ниво осигурява:
ξ равнопоставен достъп на всички заинтересовани страни до
консултативния процес;
ξ широко представяне на позициите на заинтересованите страни,
което осигурява високо ниво на ефективност на консултациите
и създава
възможности
за предотвратяване на конфликт с
непредставените страни;
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ξ включване на представители, които имат достатъчно влияние,
висока степен на организираност или висок експертен капацитет
за ефективно участие при формулирането на предложения по
консултираните въпроси.
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На база на изготвените предложения в перспектива съответните
документи ще могат да бъдат внесени за разглеждане и одобрение по
съответния ред, с цел гарантиране действието и устойчивостта на
предложените механизми. Изготвените предложения са правно
допустими, взаимно обвързани, така, че осигуряват системно
функциониране на мерките. Предложенията са съобразени с
интересите на всички заинтересовани страни, като важен елемент от
перспективния диалог.

Общи положения
Спазването на принципът на партньорство на централно ниво е открито
заявен и в приетата през 2002 година Стратегия за модернизация на
държавната администрация. Основните принципи на стратегията
включват: върховенство на закона, прозрачност и партньорство.
Стратегията ясно посочва, че “принципът на разработване на
националните политики трябва да се базира на широко участие на
социалните партньори, частния сектор и гражданското общество, което
ще гарантира доверие, отговорност и ангажираност в прилаганите
политики и интервенции”.
В рамките на подготовката на настоящия документ изпълнителят е
формирал широкоспектърен експертен екип в областта на
националното и международно право, публичните комуникации,
административните процеси, медиацията и пр.
На базата на матричния подход, експертите са провели фокусирано
изследване на събраните в рамките на подготвителния период
документи, които обхващат: правни актове, стратегически документи от
различно ниво, добри практики, аналитични материали, публикации и др.
В рамките на съответната експертиза са изведени основните проблеми и
възможности, които в следващия етап от разработката са съпоставени,
дефинирани са взаимните връзки и са дефинирани възможностите за
разширяване областите и формите на сътрудничество между
институциите и структурите на гражданското общество, в това число
представителите на бизнеса и техните организации. Отделен аспект на
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документа са регламентите, дефиниращи консултативния процес в
рамките на подготовка, управление и изпълнение на оперативните
програми и е извършен анализ на действащите документи,
съпровождащи изпълнението и управлението в рамките на настоящия
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Съгласно конституционната уредба на Р България съществуват две нива
на изпълнителна власт:
Централни органи на изпълнителната власт








Министерски съвет
Министър-председател
Заместник министър-председатели
Министри
Председатели на държавни агенции
Държавни комисии
Изпълнителни директори на изпълнителни агенции

Териториални органи на изпълнителната власт
 Областни управители
 Кметове на общини
 Кметове на райони
Централните органи на изпълнителната власт имат регионални структури,
които съвместно с областните управители провеждат националните
политики на определена, спрямо обхвата на функциите им територия.
В този смисъл в настоящата разработка участието на бизнеса при
формулирането на „регионални политики“ следва да се разглежда в
правен аспект, като участие в политики на териториалните органи на
власт, които в рамките на настоящия документ ще бъдат наричани
„регионални“.
Провеждането на регионалната политика в България се регулира в чл. 20
на Конституцията на Р България, която постановява, че „държавата
създава условия за балансирано развитие на отделни региони на
страната и подпомага териториалните органи и дейности чрез своята
финансова, кредитна и инвестиционна политика”.
Подготовката на България за участие в регионалната политика на ЕС
започва през 90-те години, когато Парламентът приема нов Закон за
местното самоуправление и местната администрация (1991г.),
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съобразен с Европейската харта за местно самоуправление и Законът
за регионалното развитие. Законът за регионалното развитие (ЗРР) цели
регулирането на проблемите и създаване на условия за постигане на
балансираност в регионалното развитие на национален мащаб. В него
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социално-икономическото развитие в отделните региони; ресурсно
осигуряване на политиката за регионално развитие и създаване на
Национален фонд за регионално развитие и координация на фондовете
с регионално въздействие; регламентация на институциите на
регионалната политика.
Законът за регионалното развитие предвижда регионалното развитие да
се осъществява в сътрудничество между държавните организации,
местните власти, физически лица, икономически организации и
неправителствени институции. В него са прокарани принципа на
партньорство при управление и осъществяване на регионалната
политика; на децентрализация; координация между институциите, които
ръководят оперативните програми и свързаните с тях финансови
средства; насърчаване на регионалните и местните инициативи;
развитие на националните , регионалните и местните интереси.
Подзаконовите нормативни актове по Закона за регионалното развитие
създават нови консултативни органи и структурни нива – Регионални
съвети за развитие, Областни съвети за развитие и Дирекции за
техническо съдействие, координация и управление на регионалните
програми и планове на регионално ниво( напр. Северен централен
планови район по NUTS II).
На регионално ниво регионалната политика се осъществява от местните
органи на самоуправление. Регионалните съвети за развитие (РСР) са
този координиращ орган за провеждане на държавната политика за
регионално развитие на ниво район за планиране (NUTS II).
Областен съвет за развитие (ОСР) се създава във всяка област с цел
регионалното развитие на територията. Задачите на ОСР са: обсъжда
планове за регионално развитие, изработени на осн. ЗРР; оценява
инициативите на общинската регионална агенция, гражданските
сдружения и неправителствените организации свързани с регионалното
развитие и др. Областният съвет за регионално развитие приема
Областна стратегия за развитие и Общинските планове за развитие. Това
са стратегически документи на ниво NUTS III и NUTS IV. Например област
Хасково е приела „Областна стратегия за развитие на Област Хасково
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за периода 2014-2020 г.”. Главната цел на тези програмни документи е
изграждане на хармонични условия за функциониране на територията
на общините, за осигуряване на нормални условия за бит, труд и живот
на населението. Членове на Областния съвет за развитие са кметовете
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всяка община, делегирани представители на областните структури на
представителните организации на работодателите и на работниците и
служителите на национално равнище. Провежданата регионална
политика от общините е свързана с разработване на системи за
планови документи от общинските съвети, осигуряващи развитието в
дългосрочен план. Общинският съвет определя стратегическите
направления и критерии за бъдещото регионално развитие на общината
и изготвя план за развитието й.
Концепцията за интелигентна специализация на регионите чрез
създаването и изпълнението на научни и изследователски стратегии в
сътрудничество с бизнеса, академичните среди и гражданското
общество, изграждащи своеобразни регионални „клъстери на
знанието”, е сред най-добрите и иновативни решения в това отношение и
е най-прекият път към децентрализацията на регионите в дългосрочен
стратегически план, още повече, че тези стратегии ще имат обвързващ
разпределянето на средствата по Кохезионната политика за периода
2014-2020 г. ефект. Съветът на ЕС определя понятието „интелигентна
специализация” като специализация на икономическото развитие на
регионално ниво, съгласно концепцията за интелигентен растеж,
заложена по стратегията „Европа 2020”, при която всеки регион
надгражда над собствените си достижения, определяйки приоритетите
си в т.нар. „регионални иновационни стратегии”, надграждани от
национална иновационна стратегия.
Устойчивото местно и регионално развитие предполага развит
инструментариум за взаимодействие между местните власти, малкия и
средния бизнес и нестопанските организации, подкрепящи местното
развитие. Дейностите на организациите в тази връзка са насочени към
изследване на възможностите за местно развитие, активизиране на
местните власти за отчитане на идентифицираните потребности и
съчетаване на предоставяните и налични ресурси от бизнес-средите,
местната
власт
и
гражданите,
активна координация
и
партньорство помежду им. Почти всички местни програми са
разработени с активното участие на местните нестопански организации
или общините, с решаващата подкрепа на външни финансиращи
Проект „Гражданското участие и прозрачността в управлението: да запълним празнината“, Административен
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източници. Това, което свързва тези програми, е осъзнатата или
наложена идея за единодействие на бизнес, граждани и местни власти
при разрешаване на социално-икономическите проблеми и създаване
условия за просперитета на конкретната община или региона като цяло.
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Този принцип се запазва и при оценка предпоставките за регионална
политика и възможностите, посочени в Закона за регионално развитие.
Това определя необходимостта от намиране на нови ефективни
партньорства и ценни идеи в дейностите на местните и регионални
нестопански организации в подкрепа развитието на местно ниво.
Всяка от организациите има определена специфика в програмните си
цели и насоки на дейност, но това, което ги обединява, са не
само общите контакти, подкрепящи организации и екипи, но и фактът,
че всяка от тях има определено място и позиция на територията, където
действа, или сред целевите групи, за които е предназначена. Важна е
възможността за обмяна на идеи, за превръщането им в организации с
устойчиви позитивни показатели. Тези цели са свързани с бъдещите
перспективи, бизнес планове и стратегии на организациите.

Алгоритъм на разработване на стратегически документи, като част от
правенето на политики на регионално ниво
Етап на разработване на стратегическия документ.
Периодът на подготовка на
стратегически документ включва
информиране на всички целеви групи, като предварително са
дефинирани задълженията и задачите им. Организира се ефективен
консултативен и съгласувателен процес, като целта му е да отчете
мненията и опита на всички заинтересовани страни, както и да отрази
всички действащи политики.
Този процес на съгласуваност и консултации се разглежда в два
аспекта:
ξ Институционален – документът се обсъжда и съгласува на
експертно ниво, със заинтересуваните министерства и ведомства,
партньорите в регионалните съвети за развитие, областните
управители, местните власти, представителните организации на
работодателите и на работниците и служителите на национално
равнище и с представители на юридически лица с нестопанска
цел, работещи в областта на регионалното развитие.
Проект „Гражданското участие и прозрачността в управлението: да запълним празнината“, Административен
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ξ Неформален - този аспект на консултативния процес по
разработването включва организиране на срещи, дискусионни
форуми и др. с участието на широката общественост,
гражданското общество и на всички заинтересовани страни. По
този начин се информира своевременно и по подходящ начин
обществеността за характера и същността на съответната
стратегия / политика, за необходимостта и потенциалните ползи от
приемането и изпълнението й, както и за постигнатите резултати.
Осигурява се публичност и прозрачност на процеса, както и
обратна връзка за мнението на широката общественост, на всеки
ключов етап от разработването на документа.
Етап на наблюдение и изпълнение на съответната стратегия.
В процеса на изпълнение на дадена стратегия основните инструменти
за осигуряване на информация и публичност са междинният и
окончателният доклади. Изготвянето им се организира от компетентния
орган по прилагането на стратегията. Те се обсъждат и съгласуват в
съответното ведомство и се одобряват от Министерския съвет.
Междинният доклад и окончателният доклад за изпълнението на стратегия
се изготвят, като се отчитат резултатите от междинната и последващата
оценка на изпълнението й. Докладите заедно с резултатите от
съответните оценки се публикуват на страницата на компетентния орган
в интернет.
Междинният доклад съдържа информация относно:
ξ постигнатия напредък по изпълнението на целите и приоритетите
през изтеклия период;
ξ резултатите от междинната оценка съгласно критериите за оценка
на изпълнението;
ξ резултатите от наблюдението и оценката на изпълнението на
регионално ниво;
ξ използваните през периода ресурси за постигане целите;
ξ възникналите проблеми и предприетите от компетентните органи
действия за тяхното преодоляване;
ξ прогноза за очакваното изпълнение на целите и приоритетите до
края на периода на действие;
ξ предложения за актуализация на
съответния стратегически
документ.
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ξ Информация за ефективността на изпълнението на целите и
приоритетите;
ξ резултатите от последващата оценка съгласно критериите за
оценка на изпълнението;
ξ резултатите от последващата оценка на изпълнението на
регионално ниво;
ξ ефективността на използваните през периода на действие ресурси
за постигане целите на стратегията;
ξ изводи и предложения за изпълнението на дългосрочните цели и
приоритети на държавната политика в съответната област.
За мобилизиране на партньорите във ключови периоди или при
специални събития и явления, ще се възлагат и изготвят тематични оценки
(ad hoc оценки), тематични обществени форуми и др. Междинният и
окончателният доклад за изпълнението дадена стратегия се изготвя и
обсъжда при спазване и изпълнение на основните форми на
взаимодействие за осъществяване на партньорства и осигуряване на
публичност: информиране, консултиране и съгласуваност, и активно
участие на всички заинтересувани страни.
Посочените в настоящата разработка етапи за подготовката и
провеждането на анализ на риска и механизмът за изготвяне на
стратегически документи на национално ниво следва да бъдат
прилагани на всички по-ниски нива – регионално, областно и общинско.
В този смисъл в рамките на изпълнението на настоящата поръчка, екип от
експерти в различни области на правото, административните процеси и
публичните комуникации са изготвили представеният по-горе облекчен
вариант за оценка на риска и процедура (механизъм) за разработване
на стратегически документи, които следва да бъдат прилагани на
местно ниво от заинтересованите страни.
Към момента все още не е стартирал процесът на подготовка на
стратегическите документи на общинско ниво за периода 2020 – 2027 г.
Очакванията на НСОРБ са след местните избори през октомври 2019 г.,
това да е първостепенната задача на новоизбраните местни органи на
властта. В момента в поредица от дискусии НОРБ запознава кметовете
и председатели на общински съвети от цялата страна с приоритетите
на ЕС с хоризонт до 2030 г., с цел местните власти да се ориентират в
основните перспективи и посоки за развитие в рамките на Общността,
които ще бъдат заложени и в националните стратегически документи. В
процес на оптимизиране е Националната стратегия за насърчаване на
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малки и средни предприятия в България 2014-2020 г., приета с Решение
№ 37 на Министерския съвет от 23 януари 2014 г.
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със степените на участие
За да се илюстрира и изясни връзката, матрицата по-долу показва
нагледно етапите в процеса на вземане на политическо решение в и
тяхната връзка със степените на участие. Тя е основана на добрите
практики и примери от гражданското общество в Европа, а целта й е да
вдъхнови стремеж към действие и да укрепи взаимодействието между
НПО и публичните органи. На всеки етап от процеса на вземане на
решения (отляво надясно) има различни нива на участие на НПО (отдолу
нагоре). Предвижда се етапите в процеса на вземане на решения да
могат да се прилагат във всеки местен или национален политически
контекст в Европа. Както беше обяснено, нивата на участие на всяка
фаза в процеса могат да се променят от ниски до високи, като се
предполага, че тези инструменти се използват за осъществяване на всеки
вид участие. Матрицата може да се използва по много начини, като
например, да се направи карта на гражданското участие във всеки
политически процес, оценка на участието на НПО във всеки един момент
от процеса, или като практически ресурс за НПО за планиране на
политически дейности. Тя не се разглежда като изчерпателен списък и
може да бъде адаптирана към много други употреби. Матрицата
илюстрира взаимно свързаните елементи на участие в процеса на
вземане на решения. Този пример показва как с посочените по-горе
полезни инструменти може да се постигне желаното ниво на участие на
всеки етап от процеса на вземане на решения.
Цикълът по-долу определя шестте етапа в процеса на вземане на
политически решения: определяне на дневен ред, изработване на
политиката, вземане на решение, изпълнение, проследяване и
преформулиране на политиката. Всеки етап предлага възможности за
взаимодействие между НПО и публичните органи.
І етап: определяне на дневен ред
Политическият дневен ред е съгласуван между парламента и
правителството, но може да бъде оформян от НПО или група от НПО
посредством кампании или лобиране относно актуални проблеми,
нужди и безпокойства. Новите политически инициативи често са резултат
Проект „Гражданското участие и прозрачността в управлението: да запълним празнината“, Административен
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от влиянието на кампании на НПО. На този етап НПО целят да повлияят на
вземащите решения лица в полза на общ интерес и могат да действат
по начин, който допълва политическия дебат.
Механизми, релевантни към граждански

Отговорности на публичните органи
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Заинтересованост: повдигат въпроси,
безпокойства и нужди на определена
група, представят определена гледна
точка или общ публичен интерес, които
все още не са законово обхванати от
законодателството
или
от
други
документи, инструменти или средства на
политиките.
Информиране: споделят идеите на НПО
с публичните органи, ангажират и
представляват членове, потребители и
ключови
граждански
обединения,
действат като посредници за канал за
достигане на гражданите, изслушват,
реагират и информират.
Експертиза: експертите със значителни
познания по определени теми играят
ключова
роля
в
определянето
на
политическия
дневен
ред.
Техните
анализи и проучвания определят актуални
и бъдещи нужди на обществото и
предлагат решаващи перспективи.
Иновативност: развитие на нови решения
и подходи, демонстрация как те могат да
бъдат включени в политическия дневен
ред.
Предоставяне на услуги: НПО са основен
участник за оформянето на политиката и
създаването
на
алтернативни
или
дотогава несъществуващи услуги за
определени групи потребители.

Информиране: предоставят актуална,
точна и навременна информация в
достъпен
формат
на
всички
заинтересовани страни

Управление на процеса: разработват и
спазват прозрачен процес на вземане на
решения. осигуряват ясни, открити и
достъпни процедури за участие.

Ангажираност:
осигуряват
активно
участие на представители на съответните
публични органи; изслушват, реагират и
предоставят обратна връзка.

Оценка на ефективността на инструментариума:
Информация:
ξ Лесен и свободен достъп до актуална, точна и навременна
информация относно политическия процес, документацията и
вземащите политически решения лица, като например онлайн
бази данни.
ξ Проучване за вникване в даден проблем и разработване на
предложения за решаването му.
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ξ Кампании и лобиране от страна на НПО за повишаване на
осведомеността, например посредством позиции, афиши,
брошури, уебсайтове, съобщения за медиите и публични прояви.
ξ Уебсайт с лесен достъп до ключови документи и съобщения за
публични събития.
Консултация:
ξ Петиции, които могат да се подават чрез онлайн инструменти като
електронни петиции или уеб форуми.
ξ Консултации, които могат да бъдат онлайн или чрез други техники, с
цел да се проучат интересите и да се съберат предложения от
заинтересованите страни.
Диалог:
ξ Изслушвания и публични форуми със заинтересованите страни, за
да се определят и разяснят чувствителните аспекти и интересите на
различните групи.
ξ Граждански форуми и бъдещи граждански съвети за дискусии с
гражданите и с НПО.
ξ Лице за връзка с правителството, което да дава на гражданското
общество достъп до информация относно актуални политически
инициативи.
Партньорство:
Работна група или комитет, образувани като постоянна или ad hoc
експертна група, които да дават съвети и да изразяват предпочитания във
връзка с политиките.

ІІ етап: изработване на политики и стратегически документи
Публичните органи обикновено имат утвърдени процеси за изработване
на политики. НПО често са включвани в области като откриване на
проблемите, предлагане на решения и предоставяне на данни като
интервюта или проучвания за ефективността на предпочитаните от тях
решения . Подпомагането на възможностите за консултация и различните
форми на диалог за включване на приноса на заинтересованите страни
трябва да бъдат ключови елементи на този етап.
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Механизми, релевантни към граждански
структури
Заинтересованост: НПО гарантират, че
нуждите
и
интересите
на
заинтересованите страни, засегнати от
планираната
политика,
ще
бъдат
Page | 15 разгледани и обмислени.
Информация: НПО осведомяват своите
членове, потребителите и основните
граждански групи относно процеса на
изработване на политики.

Експертиза: НПО анализират и проучват
разглежданите проблеми или предлагат
допълнителни приоритети, които да бъдат
включени в първоначалния вариант на
политиката.
Иновации: НПО предлагат решения
посредством нови подходи, практически
отговори и конкретни модели, които са в
интерес на определена гражданска
група.
Предоставяне на услуги: принос за
изработване на политиката, за да се
вземат под внимание на нуждите на
техните потребители и да се спазват
необходимите условия.
Мониторинг и контрол: НПО следят
внимателно процеса на изработване на
политиките, за да са сигурни, че нуждите
на заинтересованите страни се вземат
предвид и че процесът е всеобхватен и
прозрачен.

Отговорности на публичните органи
Предоставяне
на
информация:
предоставят обхватна и навременна
информация относно текущите процеси
на консултация.
Управление на процеса: разработват и
спазват
минимални
стандарти
за
консултация като ясни цели, правила за
участие,
срокове,
контакти
и
др.
Организират консултативни срещи със
свободен достъп, включително като се
канят
всички
потенциални
заинтересовани страни.
Предоставяне на ресурси: предоставят
подходящи срокове и средства за
консултации, за да се осигури участието
на гражданското общество на различни
нива.
Ангажираност:
осигуряват
активно
участие на представители на съответните
публични органи, изслушват, реагират и
предоставят обратна връзка в процеса на
консултация.

Оценка на ефективността на инструментариума:
Информация:
ξ Открит и свободен достъп до документи за политиките, включително
единен информационен източник за изработване на политики,
като информацията е достъпна в различни формати, за да
достигне до гражданите.
ξ Уебсайт с лесен достъп до ключови документи и съобщения за
публични събития.
ξ Кампании и лобиране, за да се оформи политиката за
изработване на политики посредством позиции, писма,
манифести.
Проект „Гражданското участие и прозрачността в управлението: да запълним празнината“, Административен
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ξ Онлайн излъчване на изслушвания, заседания и дебати, така че
гражданите да могат да гледат и да слушат в реално време.
ξ Проучване с цел принос към политиката на планиране.
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Консултация и диалог:
ξ Изслушвания и съвещания с въпроси и отговори със
заинтересованите страни, за да се определят и разяснят
интересите на различните групи, и да се съберат предложения в
непосредствен контакт или онлайн.
ξ Експертни семинари и срещи, като експертите участват в
специализирани изследвания или проучвания, които могат да се
използват при изработването на политики.
ξ Комитети с участие на заинтересованите страни и консултативни
органи, които обединяват или в които участват представители на
НПО; могат да бъдат постоянни или ad hoc.
Партньорство:
Съвместно
изработване:
законодателните процеси.

активно

участие

в

изработването

в

ІІІ етап: решение
Формите на политическо вземане на решение се различават в
зависимост от националния контекст и законодателството. Стандартна
практика е издаването на наредба за правителствена политика от
съответното министерство или приемане на закон с парламентарен вот,
или публичен референдум, който в такъв случай изисква наличие на
съответното законодателство. Изработването на закони и предложения
трябва да бъде отворено за приноса и участието на НПО. Публичните
органи трябва да преценят различните гледни точки и мнения, преди да
се вземе дадено решение. На този етап консултацията играе основна
роля за вземането на информирано решение. Същевременно
окончателното правомощие за избор е на публичните органи, освен ако
не е взето посредством обществено гласуване, референдум или чрез
механизъм за съвместно вземане на решения.
Механизми, релевантни към граждански
структури
Заинтересованост: оказват влияние върху
вземащите решения лица преди вота.

Информация: НПО осведомяват своите

Отговорности на публичните органи
Предоставяне
на
предоставят
актуална
относно политиките в
вземане на решения.
Процедури:
предлагат

информация:
информация
процеса на
и

следват
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членове,
потребители
и
основни
граждански групи относно политическите
решения
и
тяхното
потенциално
въздействие.
Експертно мнение и консултации: НПО
предоставят детайлни анализи, за да
Page | 17 информират и да повлияват вземащите
решенията лица.
Надзорни
функции:
НПО
следят
внимателно процеса на вземане на
решения, за да бъде той демократичен,
прозрачен и максимално ефективен.

процедури за механизми за съвместно
вземане на решения, където е възможно

Предоставяне на ресурси: осигуряват и
подкрепят
активното
участие
на
гражданското общество, като включват
НПО в процеса на вземане на решения.
Ангажираност: вслушват се, вземат под
внимание и се отзовават на мнението на
гражданското общество.

Оценка на ефективността на инструментариума:
Информация:
Кампании и лобиране, за да се повлияе на вземащите решения лица,
например посредством брошури, уебсайтове, съобщения за медиите и
публични прояви.
Партньорство:
Общо вземане на решения посредством форуми, конференции за
консенсус и други срещи на участието.
Съвместно вземане на решения ( например за определянето на
бюджета със съвместно участие).
ІV етап: изпълнение
Това е етапът, на който много НПО са най-активни, като например в
предлагане на услуги и работа по проекти. По-голямата част от
дейността на НПО на предишните етапи включва опити да се повлияе
върху изпълнението на политиката. 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, както и
активното партньорство, са много съществени на този етап.
Механизми, релевантни към граждански
структури
Информация: НПО се съсредоточават
основно
върху
повишаване
на
обществената
осведоменост,
обясняване
на
предимствата,
недостатъците
и
въздействието
на
политиката.
Предоставяне на услуги: като основен
фактор
за
изпълнението
на

Отговорности на публичните органи
Споделяне
на
информация:
Предоставяне на информация относно
стратегиите за изпълнение, процедурите
за възлагане на обществени поръчки и
насоките за проектите.
Управление
на
процеса:
Следват
установени
правила
и
уредби за

Проект „Гражданското участие и прозрачността в управлението: да запълним празнината“, Административен
договор № BG05SFOP001-2.009-0007-C01/27.12.2018г. се осъществява с финансовата подкрепа на Оперативна
програма „Добро управление“, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд.

политическите инициативи НПО често
поемат
основната
отговорност
за
предоставянето на съответните услуги.
Мониторинг: НПО оценяват изпълнението
на политиката и следят то да протича,
както е предвидено, и да няма вредни
Page | 18 странични ефекти.

изпълнение на политиката.

Предоставяне на ресурси: подкрепят
активното участие на гражданското
общество в етапа на изпълнението,
например
чрез
финансов
принос,
помощ в натура или административни
услуги.
Ангажираност: отзовават се и реагират
на конкретните нужди, възникващи във
връзка с изпълнението на политиките.

Оценка на ефективността на инструментариума:
Информация:
ξ Лесен и свободен достъп до документи от публичния сектор във
връзка с проекти и решения за изпълнение.
ξ Уебсайт с лесен достъп до ключови документи и съобщения за
публични събития.
ξ Е-mail съобщения за предстоящи проекти и възможности за
финансиране.
ξ Често задавани въпроси онлайн или други канали за предоставяне
на информация, представена под формата на въпроси и
отговори, за осигуряване на практическа помощ и указания.
ξ Публично обявена процедура за възлагане на обществени поръчки
с цел отворен и прозрачен процес на предоставяне на услуги.
Консултация:
Мероприятия, конференции, форуми и семинари за информация и
дискусия с НПО и с обществеността относно изпълнението на
политиките.
Диалог:
ξ Семинари за изграждане на капацитет, чрез които да се увеличат
знанията и капацитета във връзка с изпълнението на политики.
ξ Семинари за обучение за НПО и за публичните органи по
конкретни теми, свързани с изпълнението, като например
обществени поръчки, кандидатури за проекти и за финансиране.
Партньорство
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Стратегическо партньорство между НПО и публичните органи за
изпълнение на политиката; може да варира от малък пилотен проект до
поемане на пълна отговорност за изпълнението.
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V етап: проследяване
На този етап ролята на НПО е да 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.
Механизми, релевантни към граждански
структури
Информация:
НПО
проследяват
и
осведомяват
дали
съответната
политическа инициатива е стигнала до
предвидените ползватели и е постигнала
очакваните резултати за обществото.
Експертно мнение и консултации: НПО
събират данни и проучват въздействието
на съответната политика; тук се включват
също
инкубатори
на
идеи
и
изследователски институти.
Предоставяне на услуги: НПО поемат
отговорност да проследяват резултатите
от прилагането на програмата с оглед на
качество, устойчивост, ефективност и
примери от реалния живот.
Мониторинг: НПО имат приоритетна роля
за проследяване на резултатите от
политиката.

Отговорности на публичните органи
Предоставяне
на
информация:
предоставят
информация
относно
актуалния статус на политиката.

Ангажираност:
вслушват
се
в
гражданското мнение, реагират по
определени въпроси, повдигнати от НПО
и от гражданското общество.

Оценка на ефективността на инструментариума:
Информация:
ξ Открит и свободен достъп до информация относно напредването
на политиката.
ξ Събиране на материали за добри практики и статистика по
осъществяването на даден проект.
ξ Оценка на политиката и на нейното влияние чрез конференции и
доклади.
ξ Независими проучвания, за да се извлекат основни поуки.
Консултация:
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Механизми за обратна връзка, за да се проследи развитието, като
например, анкета на общественото мнение, онлайн проучвания или
въпросници.
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Диалог:
Работна група или комитет, съставен от членове на НПО (потребители и
доставчици на услуги), отговарящи за проследяването и оценката на
инициативата за политика.
Партньорство:
Работна група или комитет, съставен от членове на НПО и публичните
органи в стратегическо партньорство за проследяване и оценяване на
инициативата за политика.

VІ етап: преформулиране
Информацията от оценката на изпълнението на политиката, както и
променящите
се
нужди
на
обществото,
често
изискват
преформулиране на политиката. То трябва да е основано на достъпа до
информация и възможностите за диалог за определяне на нужди и
инициативи. Това преформулиране позволява да се премине към нов
цикъл на вземане на решения.
Механизми, релевантни към граждански
структури
Заинтересованост:
лобиране
за
подновяване на политиката в полза на
нуждите на потребителите или на
гражданите,
като
се
изтъкват
ограниченията или страничните ефекти
на настоящата политика.
Експертно мнение и консултации: НПО
провеждат анализ и проучвания, за да
определят пропуските в настоящата
политическа инициатива и да обосноват
изискването за преформулиране.
Иновации:
НПО
разработват
нови
подходи по актуалните въпроси на
политиките; това може да се окаже
основен
елемент
при
преформулирането.
Предоставяне на услуги: определяне на
пречките и събиране на материали за
илюстриране на изменящите се нужди,
които изискват преформулиране.

Отговорности на публичните органи
Предоставяне
на
информация:
предоставят
информация
относно
възможно преразглеждане на дадена
политика и своите виждания по нуждата
от промени в нея.
Процедури: осигуряват ясни, открити и
достъпни процедури за участие.

Предоставяне
на
ресурси:
правят
възможно и подкрепят активното участие
на гражданското общество
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Оценка на ефективността на инструментариума:
Информация:
Открит и свободен достъп до информация относно оценки, резултати от
Page | 21 проучвания и други материали във връзка със съществуващата политика.
Консултация:
ξ Конференция или среща за обсъждане на следващите етапи,
планирани от публичните органи.
ξ Онлайн консултация за събиране на мнения от обществото
относно последващите действия по политиката/проекта.
Диалог:
Семинари и форуми за включване на заинтересованите страни в
развитието на нови посоки в политиката, например World café, open
space и други подобни методи.
Партньорство
Работна група или комитет, в който НПО образуват експертна група
заедно с други заинтересовани страни и публичните органи с цел да се
препоръча вече преразгледана политика.

Електронно участие
Електронните
инструменти
предлагат
големи
възможности
за
подобряване на демократичната практика и участие на организираното
гражданско общество. Те биха могли да допринесат значително за
прозрачност, отговорност и отзивчивост на институциите, както и да
насърчат по-голямо участие от страна на гражданите, увеличени
правомощия, достъп до и всеобхватност на демократичния процес. За
да се използва максимално потенциалът на електронните инструменти,
те трябва да се интегрират от всички участници в процеса на вземане на
решение, включително от публичните органи на всички нива и от
организираното гражданско общество.

Изграждане на капацитет за участие
От голямо значение е местните, регионални и национални НПО да
развият капацитет и умения, за да могат активно да участват във
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формулирането на политиката, осъществяването на проектите и
предоставянето на услуги. Изграждането на капацитет може да включва
участие в обучения за подобряване на разбирането за съответните роли
на НПО и публичните органи в политическия процес, както и програми за
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реалностите на другата.
Структури за сътрудничество между НПО и публичните органи
За да се улеснят взаимоотношенията между НПО и публичните органи,
много държави са създали органи за координиране. Сред тях са
правителствени органи като служителят за връзка с гражданското
общество или централен координиращ орган като единствен
събеседник, партньорски структури като комитети от множество
заинтересовани страни, работни групи, експертни съвети и други
консултативни органи (постоянни или ad hoc), както и съюзи/обединения
на НПО, които обединяват ресурсите си и разработват съвместни
позиции.

Механизъм за подобряване на бизнес средата за участието на бизнеса
при формулиране на регионални политики
Създаване на група за местно и регионално развитие /ГМРР/
Когато ГМРР е нова функция за общината/региона, важно е да се
направи институционална оценка на
основните структури, които
участват в ГМРР (анализ на заинтересованите страни). Оценката
откроява необходимите индивидуални умения, организационни ресурси
и условия за работа, които трябва да се укрепят с оглед на
ефективността на процеса на ГМРР. Като всеобхватен процес ГМРР
изисква широк спектър от технически, професионални и управленски
умения и следователно екипът за ГМРР трябва да включва разнообразни
членове с практически опит – специалисти по планиране на развитието,
юристи, финансисти, еколози, инженери, архитекти, бизнесмени, научни
работници, експерти по обществени комуникации и други, които могат
да допринесат към икономическото, материалното и социалното
развитие на местната общност.
В началото на процеса на стратегическо планиране чрез създаване на
ГМРР ръководството трябва да се поеме от определен човек или
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организация. Обикновено, макар и не винаги, се започва с делегиране
на отговорността от общинския/те съвет/и на новосъздадена или
съществуваща структура в общинската администрация. Може да се
създаде агенция за местно икономическа развитие като изцяло или
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Общините с ограничени ресурси могат да започнат с екип за ГМРР с поскромни амбиции. В редица случаи екипът за ГМРР може да се състои
само от един човек. Тогава програмата за ГМРР може постепенно да се
разширява чрез обучение на членове и привличане на външни ресурси.
Сред тях са групи от деловите среди, диаспората, неправителствени
организации, доброволци, училища, колежи и университети, както и
обмяна на опит с други общини.
Екипът за ГМРР трябва да бъде мултидисциплинарен и способен да
работи в по-широк мащаб над традиционните ведомствени граници и
разграничението между органи на управление и неправителствени
организации. Когато съществуват подходящи механизми за осигуряване
на прозрачност и отчетност на общинско равнище, екипът за ГМРР може
да включва професионалисти и доброволци и извън общината или
региона. Важно е да се укрепи капацитетът на екипа за ГМРР да
взаимодейства с неправителствени организации и фирми, което изисква
добри комуникационни умения и прилагане на творчески методи за
общуване. В някои общини екипът може да се първата по рода си
истински междуведомствена организация на работата. Поради широкия
обхват на ГМРР и необходимостта от поддържане на взаимоотношения с
частния, обществения и неправителствения сектор, необходимо е
пълноценно ръководство на екипа. Това ще подобри условия за
разработването и изпълнението на стратегията за ГМРР. Съществуват
редица начини, чрез които общината/регионът могат да направляват и
насърчават ГМРР.
Заинтересованите страни включват граждани, предприятия, организации
или групи в обществения, частния и неправителствения сектор, които са
заинтересовани от разработването на стратегия и изпълнение на
програми и проекти за ГМРР. Би могло да бъдат ангажирани в процеса
на ГМРР от формулирането на стратегията през изпълнението на
програмите и проектите до наблюдението и оценката, защото по такъв
начин могат да укрепят: доверието, равнопоставеността и прозрачността
чрез откриване на процеса на планиране към обществото;
ефикасността, защото с участието на бенефициентите по-лесно се
изясняват реалните (икономически) потребности, а също така се печели
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подкрепа и се преодоляват съпротивата и недоверието и ефективността,
защото заинтересованите страни могат да мобилизират собствени
средства за подкрепа и насърчаване на местното икономическо
развитие.
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Изграждането на партньорства за местно икономическо развитие дава
възможност на общините да постигнат повече със същите местни
средства, да реализират по-голяма икономическа целесъобразност и
да укрепят потенциала за разкриване на нови пътища към привличането
на средства. Партньорствата целят изграждане на връзки между
различните местни субекти с влияние върху местното икономическо
развитие в рамка за осигуряване на успешно и устойчиво местно
икономическо развитие. Партньорства следва да се изграждат, за да се
използват съвместно установени възможности. За дейността на
партньорствата важна роля играят откритостта и способността да се
работи новаторски.
Тъй като частният сектор и местната общественост са важните участници
в ГМРР, изключително важно е тяхното участие в процеса на
стратегическо планиране. По такъв начин става възможно:
 да се повиши ефективността и ефикасността на процеса на
стратегическо планиране чрез привличане на различни външни
ресурси (материални, финансови), знания и опит, които често пъти
липсват в общината;
 да се придаде легитимност на процеса и да се допринесе за
деполитизирането на проектите за ГМРР - така се постига
дългосрочна устойчивост;
 да се разширят консенсусът и подкрепата за стратегията за ГМРР и
така да се укрепи доверието на потенциалните инвеститори и
фирмите;
 да се предотвратят проблемите чрез ангажиране на партньорите и
заинтересованите страни в процеса на правене на политики;
 да се опознае местната икономика, защото деловите партньори
вероятно знаят много повече от представителите на общината за
истинското й състояние. Местните лидери в бизнеса най-вероятно
са информирани за местните проблеми и възможности,
обхванати в стратегията за ГМРР;
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 да се насърчат доброволните усилия на обществеността за
подкрепа на изпълнението на програми за ГМРР;
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 да се включат групи и сдружения на социално слаби и от
неформалната икономика (например обитатели на бедните
квартали и сдружения на уличните търговци) в процеса, понеже те
познават по-добре въпросите, които имат отношение към
стопанската им дейност
Един от начините за ангажиране на заинтересованите страни е чрез
създаването на Координационен комитет. В него трябва да участват найважните заинтересовани страни от всички сектори, включително от
обществения, частния и неправителствения сектор, като общината
обикновено предоставя подкрепа за комитета. Председателстващите на
дискусиите с различните заинтересовани страни играят важна роля,
защото поради различия в интересите могат да възникнат конфликти. Те
могат да овладеят срещата и могат да бъдат много полезни още в
самото начало на разработване на стратегията за ГМРР и изграждане на
партньорства. Първоначално Координационният комитет е съвещателен
орган.
С
течение
на
времето
структурата
може
да
се
институционализира в по-голяма степен.
В Холандия корпорациите за развитие са широко разпространен
общински подход за стимулиране на икономическото развитие и
развитието на промишлените, административни и жилищни райони.
Корпорацията за развитие на Ротердам (ОБР) насочва дейността и
работи като делови партньор. Тя разполага с опитен екип за
консултиране на новосъздадени или разширяващи се предприятия във
връзка с дейностите им в Ротердам. Услугите и съдействието са найразнообразни – от намиране на офиси, складове и жилищни
помещения или представяне в търговската палата (за регистрация и
стопанска информация) до агенции и специалисти за временна заетост
в областта на материално-техническото снабдяване, международното
банково дело, данъчното и дружественото право.
Стратегическият план за град Барселона предвижда ефективна
институционална рамка на основата на сдружение с нестопанска цел
(комитет) с 300 члена от обществения, частния и неправителствения
сектор.
Сдружението
е
най-представителният
пример
за
координационен комитет. Той утвърждава стратегическия план, гради
консенсус и насърчава съвместното ръководство и сътрудничеството.
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Партньорство в процеса на разработване и управление на
оперативните програми в България
Процесът на разработване на Оперативните програми, от технологична
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стратегически документи. Процедурите за разработване на ОП са
обвързани с дългосрочното планиране на национално ниво и основните
елементи на действащите през програмен период 2014-2020 ОП са
разработени в периода 2012-2013 г. Въпреки, че към момента на
възлагане, не съществува правна възможност за участие на граждански
организации, изпълнителят е извършил подробен анализ на системата на
национални стратегически документи и Оперативни програми, етапите
на подготовка и основните процедури.
Националната програма за развитие БГ2020 е основа за подготовката на
програмния документ за средствата от Европейския съюз за периода
2014-2020. Важно е да бъде взет предвид факта, че за всеки програмен
период конкретните механизми за разработване на оперативните
програми се договарят на по-късен етап, но като цяло те следват
основните принципи на стратегическо планиране, които са изложени погоре. Тенденцията, на която са подчинени промените е към облекчаване
на изискванията за кандидатстване и олекотяване на структурата за
управление на оперативните програми.
Социалните партньори са включени в разработването на стратегически
документи, свързани още с перспективата за членство на страната в
Европейския
съюз
и
използването
на
предприсъединителните
инструменти.
В изследване, проведено от ЕК, се открояват важни предимства на
партньорския подход при управление на фондовете на ЕС (структурните,
кохезионния и социалния):
ξ Партньорството е неразделна част от всички етапи на
програмиране на ниво ЕС;
ξ Партньорството в много програми и инициативи преминава
границите на официален механизъм за консултиране и
координиране и сега представлява мощна мултиорганизационна
сила, която може да се разпростре отвъд обхвата на донорските
фондове;
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ξ Партньорството повишава ефикасността и ефективността на
програмите, чрез подобряване качеството на взетите решения;
ξ Участието на партньорите на отделните етапи от програмния цикъл
се различава – важна е ролята им на етапа на планиране и избор
на проекти; разнородна е ролята им по конкретните оперативни
задачи; по отношение на наблюдението и оценката ролята им е
по-частична.
ξ Разширяването и укрепването на партньорството води до силно
положителни ефекти като:
- по-голяма ефективност в развитието на програмите и
наблюдението;
- по-ефективен избор на проекти;
- осигуряване на законност и прозрачност на решенията и
процесите на взимането им;
- по-силна ангажираност и отговорност към програмните
резултати;
- възможности за засилване на иновациите и обучението
между организациите;
- развитие на институционален капацитет на секторни и
териториални равнища;
ξ Разширяването на партньорството чрез включване на НПО и
общини увеличава ефективността на програмите.
ξ Наличието на подходящ секретариат и техническа подкрепа
повишава ефекта от партньорството;
ξ Ясното разграничаване между стратегическите и оперативните
роли на различните партньори засилва съгласуваността на
програмата;
ξ Партньорството допринася много за разработването на критерии
за избор на проекти и тази роля е по-важна отколкото самото
включване в избор на проекти;
ξ Въздействието на официалните форми на партньорство
(например Работни групи, мониторингови комитети, Комитети за
наблюдение, тематични РГ и др.) върху управлението на
програмата много зависи от качеството на наличната техническа
подкрепа за партньорството;
Цитираното изследване дава следните препоръки:
ξ Партньорството трябва да се формализира от самото начало на
разработването на програмата/ периода на планиране и да
продължи да действа през периода на изпълнение.
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ξ Необходимо е осигуряване на адекватна техническа подкрепа на
партньорските формации (комитети, групи, съвети и т.н.) с цел да
се даде възможност на всички партньори правилно да изпълняват
задълженията си на такива;
ξ Включването на представители на бенефициентите по програмата
подобрява ефективността, но е необходимо внимателно
отношение към това включване, с оглед избягване конфликт на
интереси.
Принципът на партньорство е в основата на функционирането на
Структурните фондове. Официално въведен по време на реформите
през 1988 г., принципът е утвърден през 1993 г. и играе основна роля в
прилагането на Структурните фондове.
Като принцип “партньорство” е широк термин с възможност за гъвкавост
при интерпретирането му. Регламент от 1988 г. определя партньорството
по следния начин: “включва тясно сътрудничество между Европейската
Комисия и всички съответни власти на национално, регионално или
местно ниво, определени от всяка страна-членка в Програмата”.
Принципът на партньорството се доразвива през 1993 г., за да включи
“икономическите и социалните партньори, определени от странатачленка” в рамките на компетентните институции и власти.
Партньорството е “възможно най-широки консултации сред всички
съответни институции – регионалните и местни власти, други компетентни
органи, включително и тези, отговорни за опазване на околната среда и
насърчаване на равенството между половете, икономически и социални
партньори.”
Партньорството е свързано с три цели:
Ефективно изпълнение;
ξ Точно определяне на целите на програмните действия;
ξ Повишаване на капацитета за развитие.
Партньорството е свързано с три функции:
ξ Планиране/разработване на програми;
ξ Управление, прилагане и наблюдение на програми.
ξ Оценка на програми.
Партньорство се създава на неформална основа, като се осигурява
прозрачност на ролите и отговорностите, разпределение на
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ангажиментите, делегираните права и управленските ресурси. Договаря
се периодичността на срещите между партньорите.
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В настоящия програмен период (2014-2020 г.) основните програми,
финансиращи дейности на бизнеса са:
Оперативна програма „Иновации и конкурентоспособност“ (ОПИК)
Бенефициенти по програмата са предприятия от промишлеността като
се дава предимство на предприятията от идентифицираните
приоритетни сектори на икономиката: производство на компютри,
информационни и комуникационни технологии, оптика и електроника,
фармация, химическа промишленост, автомобилостроене, метални
изделия, машиностроене, здравеопазване, туризъм, производство на
мебели, текстил и шивашка индустрия.
Новост е финансирането насочено към културните и творчески
индустрии каквито са: издателската индустрия, музикалната индустрия,
медийната индустрия, филмовата индустрия, рекламната индустрия,
дизайнът – индустриален, мебелен, моден, графичен, медиен, уебдизайн и др., архитектура, вкл. дейности по вътрешно обзавеждане и
ландшафт и др.
Специално подпомагане е насочено към стартиращи или действащи
технологични (иновативни) фирми.
Оперативна програма „Инициатива за МСП“
включва неограничени гаранции за предоставяне на капиталово
облекчение на финансови посредници за нови портфейли за дългово
финансиране на допустими МСП и се изпълнява при по-облекчени
условия в сравнение с прилагания по Оперативна програма „Развитие
на конкурентоспособността на българската икономика“ сходен продукт.
Финансовите
посредници
Обединена
българска
банка,
Райфайзенбанк България, УниКредит Булбанк, Прокредит банк, СИБАНК,
Сосиете Женерал Експресбанк, Банка ДСК, Пощенска банка, Дойче
Лизинг България и Банка Пиреос, които от края на 2016 г. реално са
стартирали отдаването на заеми на МСП. Финансовите посредници
осъществяват подбора на крайните получатели, които следва да бъдат
действащи МСП, като се изключват сектори: селско стопанство, хазарт,
тютюневи изделия, алкохол и др. Ще бъдат отпускани кредити за
инвестиции в материални и нематериални активи, както и за оборотни
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средства. Допустими са само нови бизнес кредити, изключва се
рефинансиране на стари кредитни задължения.
Оперативна Програма за Развитие на Човешките Ресурси (ОПРЧР):
Бенефициенти са: всички предприятия от всички сфери на икономика,
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както и обучителни организации.
Оперативна Програма за развитие на селските райони (ОПРСР)
Бенефициенти са: земеделски производители; предприятия от
хранително-вкусовата промишленост (сектора за преработка на
селскостопански продукти); фирми, развиващи неземеделска дейност
на територията на селски район – производство, селски туризъм, услуги,
в това число социални услуги.
Оперативна програма „Морско дело и рибарство“ (ОПМДР)
Бенефициенти са: юридически лица и еднолични търговци, собственици
на риболовни кораби, регистрирани в Регистъра на риболовните кораби
на ИАРА, рибари и техните семейства въвлечени в риболова; физически
лица, регистрирани като земеделски производители, юридически лица
или еднолични търговци, собственици на аквакултурни ферми;
юридически лица или еднолични търговци, преработващи аквакултурни
продукти; собственици на пристанища, асоциации и организации на
производителите; рибарски групи.
Хоризонт 2020 (Х-2020)
Бенефициенти са: европейски микро, малки и средни предприятия,
желаещи да реализират своите най-иновативни идеи.

Технология на подготовка на оперативните програми
Страната ни получава средства от структурните фондове на ЕС,
разпределени по Оперативни програми, съгласно Договора за
партньорство за настоящия програмен период.
Разработване на договора за партньорство
Междуведомствена работна група, създадена със заповед на
министъра по управление на средствата от ЕС отговаря за изготвянето на
проекта на Договора за партньорство, осигурява съответствието на ДП с
принципите на партньорство, многостепенно управление, насърчаване
на равенството между мъжете и жените и устойчивото развитие, както и с
приложимото законодателство. Работната група гарантира липсата на
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договор № BG05SFOP001-2.009-0007-C01/27.12.2018г. се осъществява с финансовата подкрепа на Оперативна
програма „Добро управление“, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд.

припокриване между мерките по отделните програми и следи за
изпълнението на общите предварителни условности.
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В работните групи за разработване на Договора за партньорство и
оперативните програми вземат участие представители на:
ξ регионалните съвети за развитие в районите от ниво 2
ξ национално представителните организации на работодателите,
работниците и служителите;
ξ национално представителните организации на и за хора с
увреждания
ξ НСОРБ
ξ академичната общност
ξ неправителствени организации
Преди приемането на окончателния вариант на Договора за
партньорство на територията на цялата страна се провеждат
Обществени консултации по Договора за партньорство.
Разработване на отделните ОП
Тематични работни групи, създадени от съответните ръководители на
Управляващи органи по договорените програми, отговарят за изготвянето
на проекта на съответната Оперативна програма. В рамките на
работната група се анализират приоритетите на страната и секторните
стратегии в областта на съответната ОП и изготвят предложения за
включване на допълнителни приоритети и мерки в програмата. Работата
на работната група осигурява съответствието на програмата с
принципите на партньорство, многостепенно управление, насърчаване
на равенството между мъжете и жените и устойчивото развитие, както и с
приложимото законодателство. Членовете на РГ следят за изпълнението
на тематичните предварителни условности в съответните сектори. За
всяка от оперативните програми се определя водещо министерство.
Ръководителите на тематичните РГ участват в работната група за
Договора за партньорство
Оперативните програми са базирани на изведените в националните
документи проблеми, които подлежат на разрешаване, и за които
държавата ни може да гарантира, че допринасят за постигане на
общоевропейските цели и приоритети. В националните документи
проблемните зони се формулират, на база регионалните стратегии за
развитие, които от своя страна обхвата съответните областни стратегии
за развитие. Областните стратегии следва да изведат общите за тяхната
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територия проблеми и възможности на базата на Общинските планове
за развитие. В този смисъл, планирането на Оперативните програми
стартира на ниво общински планове за развитие, където възможностите
за участие на гражданите и бизнеса в процеса на формулиране на
Page | 32 политиките беше обстойно разгледан по-горе.

СТРАТЕГИЧЕСКИ ЦЕЛИ и ПРИОРИТЕТИ
НА НСРР

Механизмите за взаимодействие с гражданските структури са елемент
от всяка от оперативните програми. В настоящия доклад са приведени
няколко примера, които илюстрират общия подход при включването на
структурите на гражданското общество в процесите. Основният
инструмент за граждански контрол е заложен в системата от Комитети
за наблюдение на отделните програми. В тях, съобразно спецификата
на програмата, участват представители на национално представителни
сдружения, на академичната общност и на юридически лица с
нестопанска цел за обществена дейност, свързани с проблематиката
на съответната Оперативна програма.
Всяка от оперативните програми формира тематични работни групи, в
чийто състав участват представители на неправителствения сектор.
Тематичните работни групи дават мнения за уместността на критериите
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за избор на мерки, произтичащите нужди и ограничения в различните
сектори,
преформулиране
на
приоритетите
за
подпомагане
(първостепенни критерии) и др. Работните групи работят също така за
финализирането на вторичното законодателство и за информиране
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Всяка страна прилага специфичен подход по отношение на
определянето на социално-икономическите партньори, който отразява
разнообразието на правителствени, неправителствени и бизнес
структури в страната. Въпреки това има много сходства при определяне
на партньорите.
Група А: Правителствени (административни) партньори:
ξ Правителствени институции, министерства и агенции
ξ Регионални и местни власти, представители на общините.
Група Б: Социално-икономически партньори
ξ Социални и икономически партньори, представителни за страната
(т.е. профсъюзи, работодателски организации).
ξ Неправителствени организации, които представляват важни групи
по интереси: равни възможности, гражданско общество, опазване
на околната среда, международни движения, технологични и
иновационни центрове, професионални камари и организации и
др.
ξ Изследователски и образователни групи: Ректорски съвет,
Академия на науките, водещи университети, организации за
професионално
образование,
организации
на
средното
образование, водещи изследователски институции или техни
асоциации и др.
ξ Бизнес: бизнес асоциации и клонове, водещи компании в
страната.
Връзката
с
парламента
може
да
бъде
осигурена
чрез
представителството на депутати от парламентарните комисии в
работните групи по Оперативните програми.
Основният координиращ орган на национално ниво, отговорен за
разработването и договарянето на СП и оперативните програми за
периода 2014-2020 е ЦКЗ в МС.
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Примери за прилагане на принципа на партньорство:
ОП Иновации и конкурентоспособност
С РМС №328/25.04.2012 г. МИЕ е определено като водещо ведомство за
разработване
на
оперативната
програма
за
иновации
и
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конкурентоспособност за периода 2014-2020.
Съгласно чл.32, ал.1, т.5 от Устройствения правилник на МИЕ, ГД ЕФК
отговаря за изготвянето на ОПИК и съпътстващите я документи. Съгласно
чл. 32, ал.1, т.6 дирекцията координира работата на тематичната работна
група (ТРГ) за изготвянето на оперативната програма и изпълнява
функциите на секретариат към нея.
Оперативна програма „Инициатива за МСП“
Решението за включване на България в Инициативата за МСП беше взето
в началото на юни 2015 г. на заседание на Съвета за координация при
управлението на средствата от ЕС (СКУСЕС), като се прехвърлят
средствата от ОП „Иновации и конкурентоспособност - (ОПИК),
предвидени за изпълнение на дългов инструмент – гаранции върху
портфейл от дългове по инвестиционен приоритет 2.2. „Капацитет за
растеж на МСП, приоритетна ос 2 „Предприемачество и капацитет за
растежна МСП”.
Министерството на икономиката е определено от Министерския съвет с
негово Решение №440 от 12.06.2015 г. за водещо ведомство, което да
координира
разработването
на
оперативната
програма
за
изпълнението на Инициативата за МСП.
Изпълнението на Инициативата за МСП в България беше обсъдено между
заинтересованите страни, участващи в изпълнението и мониторинга на
ОП „Иновации и конкурентоспособност― на заседанията на Комитета за
наблюдение на програмата на 11.06.2015 и 22.06.2015. Заинтересованите
страни включват водещи министерства и ведомства, представители на
социално-икономическите партньори, регионалните и местни власти,
структурите на гражданското общество, академичната общност,
избрани в съответствие с ПМС № 79/2014. Съгласно Постановление № 5
на МС от 18.01.2012 г министърът на икономиката създаде тематична
работна група.
Редица заинтересовани страни са включени в проучване, възложено от
българските власти на консорциум "Партньори за европейско
финансиране" с оглед извършване на оценка на пазарната среда и
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търсенето, свързано с достъпа до финансиране на МСП в България, в
рамките на предварителната оценка и стратегията за ефективно
прилагане на финансовите инструменти по оперативна програма
"Иновации и конкурентоспособност ― 2014-2020. Проучването,
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недостига на дългово финансиране за МСП в България, потвърждава
адекватността на използването на гаранционен инструмент в подкрепа
на Тематична Цел 3 в периода 2014-2020 г., и за ограничаване на
специфичните трудности, изпитвани от МСП при достъпа до
финансиране, като например липсата на достатъчно обезпечение,
високите пазарни лихвени проценти на кредитния ресурс и относително
високия риск, с който МСП се оценяват от банките. Освен това,
проучването прави сравнителен анализ на начините за изпълнение на
гаранционен инструмент чрез потенциално включване на България в
Инициативата за МСП, отбелязвайки нейните предимства, изразяващи се
в капиталово облекчаване на банките и в преференциално ниво на
национално съфинансиране по Инициативата за МСП.
През м. юни 2015 Европейският Инвестиционен Фонд започна дискусия с
български банки в рамките на специализирано проучване на пазара за
прилагане на гаранционни инструменти, което ще продължи под
формата на интервюта със седем (7) банки като част от подготовката за
стартирането на инструментите.
Резултат от обсъждането с партньорите (местен контекст)
В резултат на гореизброените дискусии е потвърдена спецификата и
полезността от прилагането на Инициативата за МСП в България. След
преодоляното понижение на БВП през 2009 г. икономическият растеж все
още е под оптималното равнище при наличие на ясно очертани пазарни
неефективности в областта на финансирането на МСП, предвид общия
потенциал на пазара. Наред с това следва да се отбележи, че текущите
пазарни лихвени нива по банковите кредити в България от над 7% са
вторите най-високи в сравнение с останалите страни-членки на ЕС.
Изпълнение и управление на Инициативата за МСП
Управлението на този специален ресурс, предназначен за подкрепа на
български МСП в рамките на Инициативата за МСП, управлявана от ЕИФ,
се ръководи от "Съвет на инвеститорите“. Съветът на инвеститорите се
създава при гарантирано представителството на Управляващия орган и
Европейския инвестиционен фонд. Европейската инвестиционна банка и
Проект „Гражданското участие и прозрачността в управлението: да запълним празнината“, Административен
договор № BG05SFOP001-2.009-0007-C01/27.12.2018г. се осъществява с финансовата подкрепа на Оперативна
програма „Добро управление“, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд.

Европейската комисия също участват в Съвета на инвеститорите като
наблюдатели. Съветът провежда свои редовни заседания поне два пъти
годишно. Решенията в Съвета на инвеститорите се вземат чрез
консенсус и са свързани, наред с друго, и с:
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ξ Одобряване на заданието за избор на финансовите
посредници и, когато е необходимо, всякакви поправки и
изменения в него;
ξ Преглед на поканите за изразяване на интерес, изготвени от
ЕИФ, преди тяхното публикуване;
ξ Преглед на състоянието на изпълнението на ресурса за
български МСП в рамките на Инициативата за МСП,
включително постигането на етапните цели и наличните
възможности за нови гаранционни операции;
ξ Преглед и изразяване на становища по стратегически и
целеви въпроси, свързани с изпълнението на заделен
финансов ресурс за България по Инициативата за МСП;
ξ Предоставяне на съвети и становища, свързани с тълкуването
на критериите за допустимост при финансиране на МСП;
ξ Преглед на годишните доклади за прилагането на
Инициативата за МСП в България;
ξ Преглед на условията за оценка и докладите за оценка на
прилагането на Инициативата за МСП в България;
Механизъм за участието на бизнеса в процеса на формулиране на
рамка за ОП
Организациите, работещи за устойчиво местно развитие и ефективна
регионална политика, могат да играят съществена роля при
формулиране на приоритетите и дефиниране на основните
потребности, които съществуват на местно и регионално ниво и
представляват по организиран и консолидиран начин интересите на
местните заинтересовани страни. Ролята на организациите на бизнеса
при формулиране на приоритетите на Оперативните програми би била
от изключителна полза както за планирането на Програмите, така и за
насърчаване на регионалното икономическо развитие.
В проведеното проучване, за възможностите на Оперативните програми
за бизнеса, респондентите посочват като трудност – сложните
процедури и административната тежест, с която МСП трудно се справят.
Проект „Гражданското участие и прозрачността в управлението: да запълним празнината“, Административен
договор № BG05SFOP001-2.009-0007-C01/27.12.2018г. се осъществява с финансовата подкрепа на Оперативна
програма „Добро управление“, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд.

Административната тежест е посочвана като основен проблем при
кандидатстване
и
изпълнение
на
проектите
от
страна
на
бенефициентите на програмите за бизнеса, наред с предварителното
осигуряване на финансиране. Като най-важните проблемни области се
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и отчитане на проектите, различни интерпретации на изискванията,
продължителен процес на оценка на проектите, чести промени на
нормативните документи и на изискванията (включително в хода на
кандидатстване/изпълнение на проектите), прекомерният контрол и
фокуса върху превенцията от риска за злоупотреба, субективният
фактор и разнопосочни интерпретации при решаване на сходни казуси
от различните представители и нива на администрацията, излишен
формализъм, изискване на ненужно голям обем документи на хартиен
носител, изискване на документи, които са публикувани в публични
регистри или вече представяна информация, дълги срокове на
верификация на плащания и др. Трябва да се има предвид, че
Управителните Органи на Оперативните програми са обвързани от
изискванията на европейското и националното законодателство, което
очертава и рамките на възможните промени. Необходимо е да се
прекрати практиката на налагане на изисквания, които са по-тежки от
изискваните в действащото законодателство.
Партньорството
със
заинтересованите
групи
и
социалноикономическите партньори до голяма степен е формализирано с
участието им в Комитетите за наблюдение. Необходимо е да се
предприемат стъпки за по-голяма тежест на представителството на
социално икономическите партньори в Комитетите за наблюдение и в
процеса на вземане на решения. По този повод трябва да се
предприемат стъпки за развитие и задълбочаване на сътрудничеството и
повишаване на ролята на партньорските организации в процеса на
вземане на решения. Би могло да се публикуват и обсъждат
предварителните анализи, на които се базират критериите за избор на
операции и да се провеждат ефективни обществени обсъждания на
насоките за кандидатстване, като се разработи адекватен механизъм за
обсъждане и отразяване на получени предложения и др.
Териториалната приоритизация в дадена секторна политика или елемент
от нея е функция на прилагана регионална политика, като отразява
зададените териториални акценти в развитието, определени с цел
постигането на ефективно усвояване на сравнителни предимства,
ресурси и потенциали, както и постигането на смекчаване в
Проект „Гражданското участие и прозрачността в управлението: да запълним празнината“, Административен
договор № BG05SFOP001-2.009-0007-C01/27.12.2018г. се осъществява с финансовата подкрепа на Оперативна
програма „Добро управление“, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд.

териториалните различия. За целта включването на бизнеса в работни
групи по региони би била добра възможност от една страна – бизнесът
да постави рамките, в които да се работа, а от друга – Програмите да
бъдат подобрени и съобразени с нуждите и спецификите на регионите.
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Създаването на работни групи за регионална специализация.
Работата на групите цели подпомагане на всички региони по отношение
развитие, администрация и изпълнение на приоритетни политики на
стратегия за изследвания и иновации за интелигентна специализация.
Анализите на групите са разпределени в следните основни категории:
 Политики на всеки регион
 Практики и резултати от предишни политики
 Дейности за насърчаване и подпомагане на висока стойност на:
Заетостта,
мобилността
и
трансфера
на
знания;
Предприемачество и бизнес развитие; Сътрудничество, работа в
мрежи и разпространение
За да бъдат изпълнени тези действия с най-висока добавена стойност,
изискват участието на високо квалифицирани и обучени лица.
Специалистите, които ще бъдат включени в групите са от: опитен
персонал в разработване на проекти, експерти в областта на
създаването на политики, европейските цели, финанси и икономика,
бизнес и управленски консултанти с опит на местния пазар и новите
тенденции в бизнеса, учени, които са включени в проучването и
изследването на политиките за интелигентна специализация и най-добри
практики.
Като резултат работните групи ще разработят цялостни анализи за
развитието на всеки регион, с неговите регионални специфики – силни и
слаби страни. Анализите ще бъдат представени за дискусия на
Мониторинговите комитети на Оперативните програми и ще се търсят
конкретни операции за тяхната реализация. Инструментите за
териториален подход следва да се конкретизират в Оперативните
програми по начин, който да гарантира постигането на целите на
Споразумението за партньорство,
очертаващо помощта от
европейските структурни и инвестиционни фондове за периода 20142020 г. и на съответните Оперативни програми, чрез ясна допълняемост и
синергия с други програми на ЕСИФ. Възможно е това да се приложи
чрез дефиниране на конкретни процедури, приоритет на определени
Проект „Гражданското участие и прозрачността в управлението: да запълним празнината“, Административен
договор № BG05SFOP001-2.009-0007-C01/27.12.2018г. се осъществява с финансовата подкрепа на Оперативна
програма „Добро управление“, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд.

целеви групи или територии в оценката на проектите, залагане на
подходящи индикатори за измерване на териториалния подход и др.
Териториалният подход следва да намира отражение в критериите за
избор на операции и Насоките за кандидатстване.
Page | 39

Партньорствата, обхващащи представители на бизнес-сектора, на
властите, на гражданското общество, включително на организации,
защитаващи
интересите
на
социални
групи,
са
обвързани
териториално, т.е. те работят за комплексното устойчиво развитие на
конкретна територия. Дейността им обаче е силно зависима както от
националните хоризонтални и секторни политики, така и от степента на
овластеност, т.е. на правомощията, с които разполагат да формулират
и осъществяват собствени политики, стратегии и обособени дейности за
развитие в рамките на националните. Очевидно, че този подход добре
съответства и е успешен в провеждането на европейските политики, тъй
като в периода 2014-2020 година той е доразвит и се превръща във
„Водено от общностите местно развитие”, като се разширяват и
териториалният му обхват и източниците за финансиране на стратегиите
за местно развитие (формулирани и осъществявани отдолу-нагоре от
органични селски общности на обща територия с общо културно и
природно наследство). Особено силно видима е липсата на
представяне на териториалните партньорства и към Комитета по
Наблюдение на Споразумението за Партньорство, и в Комитетите по
наблюдение на програмите по ЕСИФ.

Механизъм за мониторинг и контрол от страна на бизнеса при
изпълнение на ОП
Механизмите за мониторинг с елементи на участие на бизнеса включват:
• групи по крайни резултати;
• срещи със заинтересованите страни;
• работни комисии и събеседвания с фокусни групи.
Механизмите и инструментите, които се използват за мониторинг и
контрол от страна на бизнеса при изпълнение на ОП трябва да са
разписани в Правилата за работа на Мониторинговите комитети.
Механизмите по отношение на включването на бизнеса в процесите на
мониторинг и контрол на ОП са:
Проект „Гражданското участие и прозрачността в управлението: да запълним празнината“, Административен
договор № BG05SFOP001-2.009-0007-C01/27.12.2018г. се осъществява с финансовата подкрепа на Оперативна
програма „Добро управление“, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд.

Текущ мониторинг/текущи мониторингови отчети
Тази форма би трябвало да се прилага на ниво конкретни по-важни
проекти, като целта е да се събере моментна документална
информация на прогреса на изпълнението на съответния проект.
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Резултатите от него се документират чрез инцидентни (ad hoc) или
периодични мониторингови отчети. Отчетите се разработват от
секретариата на съответната програма и се изпращат или публикуват,
за да могат да бъдат прочетени от представители на бизнеса /не само
членовете на МК/. В тях се прави сбит и лесно разбираем преглед на
статуса на изпълнение на проекта по физически и финансови
индикатори. В случаите на скорошно осъществени мониторингови
доклади или оценка, или ако по време на среща на заинтересованите
страни са били взети нови решения, следва да се остави време не пократко от три месеца, за да може да се получат нови данни за резултат
от тези действия, преди да се изготвя следващ мониторингов отчет.
Донякъде проблематично е осъществяването на текущ мониторинг на
базата на заложените в Оперативната програма индикатори за
постижение, но това произтича от характера на програмата и текущ
мониторинг се извършва чрез системата от т.нар. специфични
индикатори за всеки проект.
Работна група за наблюдение (мониторинг) на изпълнението
Работната група за наблюдение на изпълнението е една от формите на
метода на консултативни групи. Консултативните групи с участието на
публичната администрация и представителите на бизнеса са механизъм
за мониторинг, чрез които членовете й се събират за провеждане на
обсъждания и анализи за по-ефективното формулиране и изпълнение
на конкретен проект. Главната задача на съвместните форуми на
членовете е постигане на съгласие относно плана за мониторинг и
упражняване на надзор за неговото изпълнение. Консултативните групи
правят оценка на непосредствените резултати със стратегическо
значение. Възможността за реализирането на тази форма на
гражданско участие ще се осъществи чрез Работната група по
наблюдение и контрол на изпълнението на съответната програма.
Препоръчва се сформиране на Работна група от експерти от всички
заинтересовани страни и организации, изграждане на експертен екип
за мониторинг, който да подпомага администрацията на съответната
програма при организиране и провеждане на мониторинга на нейното
Проект „Гражданското участие и прозрачността в управлението: да запълним празнината“, Административен
договор № BG05SFOP001-2.009-0007-C01/27.12.2018г. се осъществява с финансовата подкрепа на Оперативна
програма „Добро управление“, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд.

изпълнение. В Работната група и експертния екип за мониторинг могат да
бъдат включени:
o експерти, които участват в управлението на Програмата
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o представители на СГО – НПО, на научните среди, на
читалищата, спортни клубове, училищни настоятелства,
социални домове и др.
o институциите – представители на държавните институции и
ведомства, като експерти при организиране на процесите за
набиране,
организирането
и
анализирането
на
специализирани данни и информация и изготвянето на
експертни становища по конкретни индикатори за
мониторинг
o представители на бизнеса – участват като партньор на
гражданското общество, който осигурява експертна оценка,
финансова и логистична подкрепа
o медиите – имат ключовата роля при популяризиране на
инициативите и посредничат при диалога със широката
общественост в процеса на мониторинг
o експерти

–

независими експерти, привлечени с цел
изготвянето на адекватни становища и заключения по
конкретните проблеми.

Съгласно предложенията на Комисията за фондовете по ОСР в периода
2014—2020 г. държавите членки ще имат ясно задължение да организират
партньорство, но националните органи сами ще вземат решения за
конкретните процедури за привличане на съответните партньори в
отделните програмни етапи. В Европейския кодекс на поведение за
партньорство (ЕКПП) ще бъдат определени минимални изисквания,
необходими за постигане на висококачествено партньорство при
усвояването на фондовете, като същевременно на държавите членки се
гарантира запазването на оптимална степен на гъвкавост, така че те да
могат да организират участието на отделните партньори.
Примери:
В региона на град Ливърпул (Обединено кралство) бе създадена
техническа група, за да се гарантира, че всички проекти, за които са
предоставени субсидии от Европейския фонд за регионално развитие
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(ЕФРР), са проучени от Merseyside/региона на град Ливърпул. Тази
техническа група се състои от представители на местните публични
органи, частния сектор, сектора на висшето образование, общностни и
доброволчески организации, компанията за обществен транспорт и
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подпомага от двама местни служители, чийто труд се заплаща по линия
на финансирането за техническа помощ, и от управляващия орган,
който участва в заседанията на техническата група в качеството си на
консултант. Техническата група изготвя становища за всяко заявление за
помощ от ЕФРР, определя приоритети за подпомагане от страна на
ЕФРР, подпомага развитието на консорциум за осъществяване на
дейности в региона на град Ливърпул (т. e., предприемачество, социални
предприятия, подкрепа за бизнеса, енергийна ефективност на
жилищата и др.), може да влияе върху изготвянето и изпълнението на
схемите на JESSICA и JEREMIE, установени в региона, и т.н.
Моделът за традиционно социално партньорство на Австрия е отразен в
програмите за ЕСФ и ЕФРР. Икономическите и социалните партньори
участваха в изготвянето и мониторинга на НСРР (STRAT.AT) в рамките на
постоянен орган — „Австрийска конференция по пространствено
планиране“ (ÖROK). STRAT.AT plus е иновативен инструмент за настоящия
програмен период, който представлява платформа за стратегически
мониторинг. Неговата цел е да предложи възходящ процес на учене и
диалог, насочен към широко партньорство за развитие на нови
стратегии. Организират се редовни срещи за диалог („Foren“ и
„Synergien“) и обмен на опит.

Механизъм за оценка от страна на бизнеса за взаимоотношенията им с
регионалната и местна администрация
Партньорството от дълго време е един от основните принципи при
усвояване на фондовете в обхвата на общата стратегическа рамка на
Европейския съюз. Принципът на партньорство предполага тясно
сътрудничество между публичните органи на национално, регионално и
местно равнище в държавите-членки, както и сътрудничество с частния и
третичния сектор. Партньорите следва да участват активно в целия цикъл
на програмите - изготвяне, изпълнение, мониторинг и оценка.
Партньорството трябва да се разглежда в тясна връзка с подхода на
многостепенно управление и принципите на субсидиарност и
пропорционалност. Примерите показват, че са налице големи разлики
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между държавите членки при прилагането на принципа на партньорство
в зависимост от националното институционално устройство и
политическата култура. Ефективността на принципа на партньорство
също така зависи от техническата възможност на партньорите да
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изграждането на капацитет.
Към Националната Програма за Развитие на България 2020 не е създаден
механизъм за управление на принципа на партньорството, по подобие
на механизма, изискван от ЕС за финансирането чрез ЕСИФ. Това е
голяма слабост, доколкото бюджетът за осъществяване на НПР БГ 2020
надхвърля бюджета на разположение от ЕСИФ, и ако не подлежи на
партньорски контрол, разходването му може в пъти да неутрализира
ползите за устойчивото развитие от прилагането на програмите по ЕСИФ.
Освен това, Системата за мониторинг и оценка на НПР БГ2020 не
подсигурява че при осъществяването на Програмата ще се обърне
достатъчно внимание на социалния и екологичен фундамент на
устойчивото развитие. Това е така, защото поначало липсват
количествени цели и индикатори, които да измерват състоянието на
социалния капитал по райони, състоянието на биоразнообразието по
райони, степента на овластяване на местните общности сами да
поемат по пътя на устойчивото развитие.
Необходимо е да се създаде Комитет за Наблюдение към НПР БГ 2020 на
принципа на партньорство, а системата за наблюдение и оценка на
изпълнението на България 2020 да се доразвие, за да включи и
наблюдение
и
оценка
на
взаимоотношенията
на
бизнеса
с
регионалната и местна администрация. Системите за наблюдение и
оценка на националните инструменти следва да се съгласуват с
европейските.
Форум за партньорства
За оценката на взаимоотношения между бизнес и местни и регионални
власти би било удачно създаването на Форум за партньорства, с цел
стимулиране на интегриран подход към местното управление и
подкрепа за териториалните партньорства при оптимизирането на
техния принос към местното управление и ефективността на политиките.
Форумът би бил инициатива, насочена към стимулиране на обмяната на
опит между представители на публичния, частния и гражданския сектор.
С изработени правила, Форумът периодично оценя взаимоотношенията
между партньорите на база на изработени политики, поставени цели и
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постигнати резултати. Всяко партньорство осмисля общата си функция,
изяснява своите задължения и ограничения, разработва структурирана
документация за дейностите и подобрява механизмите за самооценка.
Процесът е съпътстван от работни срещи и интернет платформа.
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и ноу-хау, обсъждане на напредъка и извличане на поуки. Виртуалната
платформа
осигурява
подкрепа
за
текущите
документации,
документирането и обмен на информация.
Индикатори за наблюдение и оценка на разработените механизми
Наблюдението и оценката на предложените механизми се реализира
самостоятелно и комбинативно с други техники и методи от цялостния
инструментариум на мониторинга.
Наблюдението и оценката на разработените механизми се
осъществяват чрез:
ξ

анализ на процеса – това е един от най-важните аспекти на
наблюдението и оценката, който ще бъде осъществяван чрез
разработени качествени и количествени индикатори, показващи
обективно състоянието на съответния механизъм;

ξ

анализ на обратната връзка от ползвателите, която от своя страна е
механизъм за „редуциране” на грешките в разбиранията;

ξ

процес на вземане на решения на отделните екипи – характер на
вземаното решение, срочност, стратегии;

ξ

анализ на документацията – провежда се периодично, тъй като тя
представлява един от основните източници на информация за
степента на развитието.

ξ

анализ на организационната среда, даваща информация за
взаимоотношенията, наличието на подгрупи, стила на работа, др.

Вътрешната оценка и мониторинг на разработените механизми се
осъществява от посочения ръководител. Препоръките, направени от
Възложителя ще имат задължителен характер и ще бъдат изпълнени в
рамките на определен срок.
В директната работа с ползвателите се използват следните техники на
наблюдение:
ξ директно наблюдение - свободно, без предварително разработена
схема на наблюдение, обикновен професионален поглед върху
изпълнявания механизъм,
ξ методично (ориентирано към директно наблюдаеми явления, с
предварително разработена схема от параметри и индикатори)
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ξ клинично наблюдение (директно и методично наблюдаване на
случаи от директната работа с ползвателите);
Във връзка с отчетността се изготвят отчети, които се предоставят в
съответните срокове.
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Самооценка по отношение качеството на услугата – веднъж годишно, с
изготвяне на доклад за напредъка за съответния период и придружен от
план за повишаване на качеството, в който има цели, дейности за
постигането им, времеви график, отговорности. След изготвяне на такъв
план, се проследява неговото изпълнение, като се прави периодична
оценка.
Включване на участниците в оценката на съответния механизъм.
Работеща система за повишаване квалификацията на участниците в
процеса, съдържаща план с график за необходимите обучения, обмени
на опит и интервизия, които трябва да се проведат в рамките на
календарната година.
Препоръки
Планиране и обезпечаване на консултативния процес
Към момента институциите (на национално и на местно ниво) нямат
определени длъжностни лица, които да отговарят за връзките и
взаимодействието с гражданските организации, не се предвиждат
конкретни ресурси (институционални, финансови, материални) за
подкрепа на определени дейности или мерки. В Стратегията за развитие
на държавната администрация 2014 - 2020 г. се предвижда създаването
на Фонд за развитие на гражданското общество, но под условие –
“според възможностите на бюджета“, тоест няма предвидени/заделени
финансови средства. С оглед на изложеното е препоръчително
определянето на длъжностни лица в съответната администрация за
връзка с гражданския сектор, в т. ч. и бизнеса.
Институционална основа за осъществяването на мониторинга и оценка
на изпълнението на стратегическите документи на общинско ниво
Работната група би могла да има постоянен характер ида бъде
формирана със заповед на кмета на съответната община.
Примерни функции на РГ:
ξ Разглежда и утвърждава индикаторите за наблюдение
изпълнението на ОПР;

относно
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ξ Периодично (веднъж годишно) извършва преглед на постигнатия
напредък и събира информация/статистически данни.;
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ξ Обсъжда резултатите
приоритетите;

и

степента

на

достигане

на

целите

и

ξ Разглежда препоръките, формулирани в различните типове доклади и
предлага на Кмета конкретни стъпки за прилагането им.
Групата за наблюдение (мониторинг) може да включва представители на
ОбС, общински експерти и ръководители, представители на социалноикономическите партньори: медии, НПО, бизнес. При нужда Кметът на
общината може да възложи допълнителни тематични оценки и оценки за
специфични случаи, възникнали в реализацията на ОПР.
Опитът от функционирането на предложената РГ, може да бъде
използван като добра практика да структуриране на обществения
диалог при разработването на нови стратегически документи на местно
и регионално ниво. Консултирането, което плавно преминава в
ангажиране и активно участие, между местната власт и гражданите
(организации и социално-икономически партньори) в процеса на
мониторинг и оценка на изпълнението на стратегически документи на
местно ниво се реализира още на етапа на разработване на цялостна
политика на общината за местно развитие, на секторни политики и
програми.
Разширяване на възможностите за участие на бизнеса и гражданските
структури в обсъждането на стратегическите приоритети на местно и
регионално ниво
Представители на общността и социално икономическите партньори на
местно ниво участват в работни групи към ОбС или общинска
администрация по подготовка на стратегическите документи съвместно
с експерти от общинската администрация. Представители на общността
и социално икономическите партньори на местно ниво участват във
фокус групи, които дискутират етапите от изработването на
стратегическите документи и формулират визия, цели, стратегическа
рамка, мерки и цели на реализация на стратегическите документи.
Представители на общността и социално икономическите партньори на
местно ниво участват в провеждането на обществени обсъждания на
проектите на стратегически документи на местно ниво и със своите
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препоръки усъвършенстват самите документи, като ги правят поадекватно съответни на нуждите и вижданията на местната общност.
Представители на общността и социално-икономическите партньори на
местно ниво участват в провеждането на сесии на общински форум, в
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рамките на който могат да дефинират конкретни мерки, цели и проекти,
с които да бъдат реализирани стратегическите документи и да бъдат
постигнати стратегическите им цели.
Други форми на консултиране между местната власт и гражданите са
тематични работни срещи, граждански панели, активиращо проучване
на мнения - интервюта, гражданско жури, обратна връзка (анкети,
онлайн анкети, публично обсъждане, кръгла маса, обществен форум,
конференция на бъдещето, планиране с участие в смесени работни
групи – когато тези форуми постигат общо решение, което се планира
да се реализира).
Създаване на рамкови документи за сътрудничество между НПО и
публичните органи.
Успешната съвместна работа на администрацията със структурите на
бизнеса
и
гражданското
общество,
може
да
бъде
институционализирана съвместна дейност чрез сключване на
споразумения за съвместна дейност.
В много европейски страни са разработени рамкови споразумения, в
които се очертават начинанията, ролите, отговорностите и процедурите
за сътрудничество. Тези документи поставят ясна основа за
сътрудничество и по този начин подпомагат продължаващия диалог и
взаимното разбирателство между НПО и публичните органи. Сред тях са
двустранни споразумения с парламента или правителството, стратегии
за сътрудничество и официални програми за сътрудничество, приети от
публичните органи. В рамките на настоящия документ е анализирана
приетата с Решение № 442 по Протокол № 37 от 20.07.2017 г. на Столичен
общински съвет Наредба за провеждане на обществени консултации на
територията на Столична община, в съответствие със законовата
регламентация по реда на чл. 26 от Закона за нормативните актове, при
спазване принципите на Стандартите за управление на консултациите
на МС.
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Заключение
Настоящата разработка има за цел да подпомогне разработването и
прилагането на комплекс от механизми за развитие и подпомагане на
бизнес-сектора (микро, малки и средни предприятия), администрацията
Page | 48 (национална, регионална, места и общинска) и неправителствения
сектор (гражданското общество) за изграждане на по-добра среда за
гражданското участие в процеса на формиране и контрол на
изпълнението на политики и законодателство.

Проект „Гражданското участие и прозрачността в управлението: да запълним празнината“, Административен
договор № BG05SFOP001-2.009-0007-C01/27.12.2018г. се осъществява с финансовата подкрепа на Оперативна
програма „Добро управление“, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд.

