Това учебно помагало е разработено в рамките на проект

“Обмяна на опит за местната и регионална власт –
основа за успешна европейска интеграция”
Проектът се осъществява по Грантовата схема за побратимяване на
градове между Турция и Европейския съюз

БЕЛЕЖКА
Настоящото издание е изготвено с цел да подпомогне обучителния процес
по проект „ Обмяна на опит за местната и регионална власт – основа за
успешна европейска интеграция“, осъществяван по Грантовата схема за
побратимяване на градове между Турция и Европейския съюз, съфинансирана от Европейския съюз и Република Турция. Изданието съдържа
документи и материали, използвани от лекторите по време на семинара
„Обучение на обучители“ в изпълнение на дейностите по проекта както и
допълнителна информация по темите и полезни приложения.
Изданието е разработено в два Модула:
МОДУЛ 1: Eвропейски съюз, Европейски институции, Европейски политики,
Европейска политика за интеграция, Европейски програми и финансови
инструменти за подпомагане на местното и регионално развитие, МСП,
стартиращи фирми, иновационна и дигитална икономика
МОДУЛ 2: : Методология за създаване на общински гаранционен фонд за
МСП и ПЧП – практическият опит на общински гаранционен фонд за МСП
на община София и Европейският опит

Проектът „ Обмяна на опит за местната и регионална власт – основа за
успешна европейска интеграция“ се осъществява от партньорите:
Водещ на проекта – Губернаторство Османие, Турция
Партньори:
➢ Община София, България
➢ Сдружение „Европейски перспективи“, България
➢ Община Османие, Турция

За повече информация за проекта: www.osmaniye-sofia.org

Това учебно помагало е изготвено с финансовата подкрепа на Европейския съюз по
Грантовата схема за побратимяване на градове между Турция и Европейския съюз.
Съдържанието на тази публикация е отговорност единствено на Губернаторство Османие
и по никакъв начин не може да се приеме, че отразява възгледите на Европейския съюз.
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I.

МОДУЛ 1

1. ЕВРОПЕЙСКИ СЪЮЗ - СЪЩНОСТ И ДЕЙНОСТИ
Европейският съюз (ЕС) е единствен по рода си икономически и политически съюз
между 28 европейски държави.
Предшественикът на ЕС е създаден непосредствено след Втората световна война.
Първите стъпки са да се насърчи икономическото сътрудничество: Идеята е
държавите, които търгуват помежду си, да станат икономически взаимно зависими
и по този начин да се намали вероятността от възникване на конфликти. В резултат
на това през 1958 г. се създава Европейската икономическа общност, като
първоначалната цел е да се засили икономическото сътрудничество между шест
държави: Белгия, Германия, Италия, Люксембург, Нидерландия и Франция.
Оттогава са се присъединили още 22 държави (като Обединеното кралство
стартира процедура по напускане на ЕС) и е създаден огромен единен пазар
(известен още като „вътрешен пазар“), който продължава да се развива, за да
достигне пълния си потенциал.
Това, което започва като чисто икономически съюз, се превръща в организация,
обхващаща много различни области на политиката, като се започне от климата,
околната среда и здравеопазването и се стигне до външните отношения и
сигурността, правосъдието и миграцията. Това е отразено чрез промяна на
наименованието през 1993 г. от Европейска икономическа общност на Европейски
съюз.
Европейският съюз донесе повече от половин век мир, стабилност и благополучие,
помогна да се повишат стандартите на живот и създаде единна европейска валута:
еврото. Повече от 340 милиона граждани на ЕС в 19 държави днес я използват като
своя валута и се ползват от нейните предимства.
Благодарение на премахването на граничния контрол между държавите от ЕС
хората могат да пътуват свободно из по-голямата част от континента. Освен това
стана много по-лесно да се живее и работи в друга държава в Европа. Всички
граждани на ЕС разполагат с правото и свободата да избират в коя държава от ЕС
да учат, да работят или да се пенсионират. Всяка държава от ЕС трябва да третира
гражданите на ЕС по съвсем същия начин, както собствените си граждани, когато
става дума за въпроси като заетост, социална сигурност и данъчно облагане.
Основният двигател на икономиката на ЕС е единният пазар. Той позволява на
повечето стоки, услуги, пари и хора да се движат свободно. ЕС се стреми да развие
този огромен ресурс и в други области, като енергетиката, знанието и капиталовите
пазари, за да гарантира, че европейците могат да извлекат максимална полза от
него.
ЕС продължава да съсредоточава усилия, за да направи своите управленски
институции по-прозрачни и демократични. Решенията се вземат възможно найоткрито и възможно най-близо до гражданите. Предоставени са по-големи
правомощия на пряко избираемия Европейски парламент, същевременно
националните парламенти играят по-голяма роля, като работят успоредно с
европейските институции.
Европейските граждани се насърчават да допринасят за демократичния живот на
Съюза, като изразяват мнението си за политиките на ЕС в хода на изготвянето им
или като предлагат подобрения на съществуващите закони и политики.
Европейската гражданска инициатива предоставя възможност на гражданите
мнението им да има по-голяма тежест върху политиките на ЕС, които засягат
живота им. Гражданите могат също да подават жалби и запитвания относно
прилагането на правото на ЕС.
Както е заложено в Договора за Европейския съюз, „Съюзът се основава на
ценностите на зачитане на човешкото достойнство, на свободата, демокрацията,

равенството, правовата държава, както и на зачитането на правата на човека,
включително правата на лицата, които принадлежат към малцинства. Тези
ценности са общи за държавите членки в общество, чиито характеристики са
плурализмът,
не
дискриминацията,
толерантността,
справедливостта,
солидарността и равенството между жените и мъжете.“ Тези ценности са неделима
част от европейския начин на живот.
Европейското гражданство е свързано и с възможност за упражняване на
политически права. Всеки пълнолетен гражданин на ЕС има право да се
кандидатира и да гласува на избори за Европейски парламент, независимо дали в
държавата си на пребиваване или в държавата си на произход.
Равенството означава равни права на всички граждани пред закона. Принципът на
равенство между жените и мъжете е залегнал във всички европейски политики и
съставлява основата на европейската интеграция. Той се прилага във всички
области.
ЕС се основава на върховенството на закона. Всичко, което ЕС прави, се основава
на договори, които са договорени на доброволни и демократични начала от
неговите държави членки. Правото и правосъдието се поддържат от независима
съдебна система. Държавите от ЕС са предоставили окончателна компетентност
по въпросите на правото на ЕС на Съда на Европейския съюз, чиито решения
трябва да се спазват от всички.
Правата на човека са защитени от Хартата на основните права на Европейския
съюз. Те обхващат правото на не дискриминация на основата на пола, расата или
етническия произход, религията или убежденията, наличието на увреждане,
възрастта или сексуалната ориентация, правото на защита на личните данни и
правото на достъп до правосъдие.
Страните, членки на ЕС и държавите кандидатки и потенциални кандидатки са
представени на следвашата фигура:

Държави членки на
Европейския съюз
Държави кандидатки и
потенциални кандидатки

2. ИНСТИТУЦИИТЕ НА ЕС

Схематично по-долу са представени основните институции на ЕС;
Европейски съвет ( среща
на върха )

Европейски
парламент

Европейски
съд

Съвет на министрите
(Съветът)

Сметна
палата

Европейска комисия

Икономически и
социален комитет

Европейска
инвестиционна банка

Комитет на
регионите

Европейска
централна банка
Агенции

В основата на ЕС са 28-те държави членки и техните граждани. ЕС се отличава с
това, че макар всички тези държави да са суверенни и независими, те са решили
да преотстъпят част от своя „суверенитет“ в области, в които е целесъобразно да
работят заедно.
На практика това означава, че държавите членки делегират някои от своите
правомощия за вземане на решения на общите институции, които са създали, така
че решенията по конкретни въпроси от общ интерес могат да се вземат
демократично на равнище ЕС.
В процеса на вземане на решения на равнище ЕС участват няколко институции:
2.1.

Европейски парламент

Европейският парламент е важен форум за политически дебат и вземане на
политически решения на равнище ЕС. Членовете на Европейския парламент се
избират пряко от гласоподавателите във всички държави членки, за да
представляват интересите на хората по отношение на законотворчеството на ЕС и
да гарантират, че останалите институции на ЕС работят по демократичен начин.
През май 2019 г се проведоха деветите преки избори за евродепутати – първите са
проведени през 1979 г. 427 млн. души са имащите право на глас европейци. Те

могат да гласуват в своята родна страна или в онази от останалите 27 държави
членки, в която живеят. Европейският парламент се избира на всеки пет години
чрез всеобщи преки избори. Броят на местата за всяка страна зависи от
населението й. Право на глас имат всички лица над 18 години, с изключение на
Австрия, където имат право да гласуват навършилите 16 години. Кандидатите за
депутати пък трябва да бъдат не по-млади от 18 години, с изключение на Кипър и
Италия, където минималната възраст е 25 години.
Парламентът действа като съ-законодател, като заедно със Съвета приема и
изменя законодателни предложения и взема решения за бюджета на ЕС. Той също
така наблюдава работата на Европейската комисия и други органи на ЕС и си
сътрудничи с националните парламенти на страните от ЕС, за да взема предвид
техния принос в своята работа.
Уеб страница на Европейския парламент: https://www.europarl.europa.eu

2.2.

Европейски съвет

Европейският съвет включва държавните или правителствените ръководители на
държавите членки и дава необходимия тласък на Европейския съюз за неговото
развитие и определя неговите общи политически насоки. Председателят на
Комисията е също член без право на глас. Председателят на Европейския
парламент се обръща към Европейския съвет в началото на заседанията му. С
Договора от Лисабон Европейският съвет беше определен като институция на
Съюза и му се осигурява дългосрочно председателство.
Европейският съвет е част от „единната институционална рамка“ на Съюза.
Неговата роля, обаче, е по-скоро да предоставя общ политически тласък,
отколкото да действа като орган за вземане на решения в правен смисъл. Взема
решения с правни последици за Съюза единствено в изключителни случаи, но е
придобил редица институционални правомощия за вземане на решения.
Европейският съвет е оправомощен понастоящем да приема правно обвързващи
актове, които могат да бъдат оспорвани пред Съда, включително за неправомерно
бездействие.
Договорът за ЕС дава на Европейския съвет правомощието да започне, при
условие че е получено одобрението на Европейския парламент, процедура за
спиране на права на държава членка вследствие на наличието на тежко нарушение
на принципите на Съюза.
Европейският съвет обикновено взема решения с единодушие, но редица решения
за важни назначения се вземат с квалифицирано мнозинство (по-специално
относно поста на председател на Европейския съвет, избора на кандидат за
председател на Европейската комисия и назначаването на върховния
представител на Съюза по въпросите на външните работи и политиката на
сигурност и на председателя на Европейската централна банка).
Европейският съвет обикновено заседава най-малко четири пъти годишно. От 2008
г. насам Европейският съвет заседава по-често, по-специално по време на
финансовата криза и вследствие на кризата с дълговете в еврозоната. Напоследък

въпросите за миграционните потоци към ЕС и вътрешната сигурност също са теми,
активно обсъждани от Европейския съвет.
Освен това членовете на Европейския съвет заседават в рамките на
„междуправителствени
конференции“
(МПК):
тези
конференции
на
представителите на правителствата на държавите членки се свикват, когато трябва
да се обсъждат и одобряват промени в Договорите на Съюза. Преди Договора от
Лисабон, който влезе в сила през 2009 г., това беше единствената процедура за
преразглеждане на Договорите. Сега тя се нарича „обикновена процедура за
преразглеждане“. МПК се свиква от председателя на Европейския съвет и взема
решенията за промяна на Договорите с единодушие.
Европейският съвет взема решения напълно независимо и в повечето случаи не
изисква нито инициатива на Комисията, нито участие на Европейския парламент.
Уеб сайт на Европейския съвет:
https://www.consilium.europa.eu/bg/european-council/
2.3.

Съвет на Европейския съюз

Какво върши Съветът на ЕС?
1. Договаря и приема законодателните актове на ЕС
2. Координира политиките на държавите членки
Съветът отговаря за координацията на политиките на държавите членки в
конкретни области, като например:
-

икономическите и фискалните политики
образованието, културата, младежта и спорта
политиката по заетостта

3. Разработва общата външна политика и политика на сигурност на ЕС
4. Сключва международни споразумения
5. Приема бюджета на ЕС
Съветът приема бюджета на ЕС съвместно с Европейския парламент.
Бюджетният период обхваща една календарна година. Той обикновено се приема
през декември и започва да тече от 1 януари на следващата година.
Уеб сайт на Съвета на ЕС: https://www.consilium.europa.eu/en/council-eu/
2.4.

Европейска комисия

Европейската комисия е изпълнителният орган на Европейския съюз и работи за

постигане на неговите общи интереси.
Приоритетите на Европейската комисия: 10 приоритета на Комисията за

2015 — 2019 г.
1.Заетост, растеж и инвестиции
- Стимулиране на инвестициите
и създаване на работни места

2. Цифров единен пазар Премахване на пречките и
разгръщане на възможностите
на интернет

3. Енергиен съюз и климат - Посигурни
и
по-устойчиви
доставки на енергия на подостъпни цени

4. Вътрешен пазар - Позадълбочен и по-справедлив
вътрешен пазар

5. По-задълбочен и посправедлив икономически и
паричен съюз - Съчетаване
на
стабилността
със
справедливост
и
демократична отчетност

6. Балансирана и прогресивна
търговска политика с цел да
се
извлекат
ползи
от
глобализацията - Отворена
търговия, но не за сметка на
европейските стандарти

7. Правосъдие и основни
права
Засилване
на
сътрудничеството
между
различните
правосъдни
системи в ЕС и защита на
върховенството на закона

8. Миграция - Към европейска
програма за миграцията

9. По-силен участник на
световната
сцена
Обединяване
на
инструментите на външните
действия на Европа

10. Демократична промяна по-демократичен Съюз

Политическо ръководство
Комисията се ръководи от група от 28 комисари, наречена „колегиум“. Заедно те
вземат решения за стратегията и политическите приоритети на Комисията. На
всеки 5 години се назначава нов колегиум на комисарите.
Ведомства и агенции
Комисията е структурирана в тематични ведомства, известни като генерални
дирекции (ГД), всяка от които отговаря за различна област на политиката.
Генералните дирекции разработват, изпълняват и управляват политиките,
законодателството и програмите за финансиране на ЕС. Специални служби се
занимават с конкретни административни въпроси. Изпълнителните агенции на
Комисията управляват създадените от нея програми.
Пълен списък на генералните дирекции, службите и изпълнителните агенции на
Комисията може да се намери в Приложение 1 - Ведомства / изпълнителни агенции
(53)
Уеб сайт на Европейската комисия:
https://ec.europa.eu/commission/index_en
2.5.

Съд на Европейския съюз

Роля:
Съдът на Европейския съюз тълкува правото на ЕС, за да се гарантира, че то се
прилага еднакво във всички страни от Съюза, и разрешава правните спорове
между националните правителства и институциите на ЕС.
При определени обстоятелства физически лица, дружества или организации също
могат да заведат дело срещу институция на ЕС, ако смятат, че тя е нарушила
правата им.
Членове:
•

•

Съд: занимава се с искания за преюдициални заключения от национални
съдилища, някои жалби за отмяна и обжалвания. Състои се от по 1 съдия от
всяка страна от ЕС плюс 11 генерални адвокати.
Общ съд: произнася се по жалби за отмяна, внесени от частни лица,
дружества, и – в някои случаи – правителства на страни от ЕС. На практика този
съд се занимава главно със законодателството в областта на конкуренцията,
държавните помощи, търговията, земеделието и търговските марки. Общия
съд има 47 съдии като през 2019 г. техният брой е 56 (по 2 съдии от всяка страна
от ЕС).

Съдиите и генералните адвокати се назначават съвместно от националните
правителства с мандат от 6 години, който може да бъде подновяван. Съдиите във
всеки съд избират председател за срок от 3 години, който може да бъде
подновяван.
Уеб сайт на Съдът на Европейския съюз:
https://curia.europa.eu/jcms/jcms/j_6/en/
2.6.

Сметна палата

Като независим външен одитор на ЕС, Европейската сметна палата се грижи за
интересите на данъкоплатците в Съюза. Тя няма законови правомощия, но работи
за подобряване на управлението на бюджета на ЕС от Европейската комисия и
изготвя отчети за финансите на ЕС.
Какво прави Европейската сметна палата?
•

•

Проверява приходите и разходите на ЕС, за да установи дали средствата
на Съюза са събрани, изразходени и отчетени правилно и дали са
използвани по най-изгодния начин.
Проверява всички лица или организации, които работят със средства на ЕС
— включително извършва проверки на място в институциите на ЕС (поспециално в Комисията), страните членки и в държави, които получават
помощ от ЕС.

•
•
•

•

Изготвя заключения и препоръки в одитните доклади за Европейската
комисия и националните правителства.
Съобщава за подозрения за измама, корупция или друга незаконна дейност
на Европейската служба за борба с измамите (OLAF).
Изготвя годишен доклад за Европейския парламент и Съвета на ЕС, който
Парламентът разглежда, преди да вземе решение дали да одобри начина,
по който Комисията се е разпоредила с бюджета на ЕС.
Предоставя експертни становищана създателите на политики в ЕС за това
как финансите на Съюза да се управляват по-ефективно и да се отчитат подобре пред гражданите.

Тя също така публикува становища за подготвителни актове, които ще засегнат
финансовото управление на ЕС, както и документи за изразяване на позиция,
прегледи и други публикации по различни въпроси, свързани с публичните
финанси в ЕС.
За да бъде ефективна работата ѝ, Сметната палата трябва да бъде независима от
институциите и органите, които проверява. За целта тя разполага със свобода да
взема решения относно:
•
•
•

това, което ще проверява
как ще проверява
как и кога ще представи заключенията си.

Одиторската дейност на Палатата е насочена главно към Европейската комисия —
основната институция, отговорна за изпълнението на бюджета на ЕС. Сметната
палата работи в тясно сътрудничество и с националните органи, тъй като
Комисията управлява повечето средства на ЕС (около 80 %) съвместно с тях.
Състав
Членовете на Сметната палата се назначават от Съвета след консултация с
Парламента за подлежащ на подновяване 6-годишен мандат. Те избират един от
тях за председател за срок от 3 години (също подлежащ на подновяване).
Как функционира Европейската сметна палата?
Тя извършва три вида одит:
•
•
•

финансов одит — проверка дали в отчетите вярно са представени
финансовото състояние, резултатите и паричният поток за годината.
одити на съответствието — проверка дали при финансовите трансакции се
спазват правилата.
одити на изпълнението — проверка дали фондовете на ЕС постигат целите
си с възможно най-малко ресурси и по най-икономичен начин.

Палатата е разделена на одитни групи, наречени камари. Те изготвят доклади и
становища за приемане от членовете на Палатата, след което тези доклади и
становища стават официални документи.
Уеб сайт на Европейската сметна палата:
https://www.eca.europa.eu/en/Pages/ecadefault.aspx
2.7.

Икономически и социален комитет

Европейският икономически и социален комитет (ЕИСК) е консултативен орган на
ЕС, в който влизат представители на организации на работниците и
работодателите и на други групи. Той представя становища по свързани с ЕС
въпроси пред Европейската комисия, Съвета на ЕС и Европейския парламент, като

по този начин действа като мост между вземащите решения институции на ЕС и
гражданите на Съюза.
Какво прави Европейският икономически и социален комитет?
Той дава възможност на групите по интереси да изказват официални становища по
законодателни предложения на ЕС. Неговите 3 основни задачи са:
•

•

•

да гарантира, че политиките и правото на ЕС са съобразени с
икономическите и социални условия, като се търси консенсус, който е от
обща полза;
да насърчава ЕС на участието, като дава на организациите на работниците
и работодателите и на други заинтересовани групи възможност да
изразяват мнението си и като гарантира провеждането на диалог между тях;
да популяризира ценностите на европейската интеграция и да отстоява
каузата на демокрацията на участието и на организациите на гражданското
общество.

Състав
Членовете на ЕИСК представляват двете страни на индустрията и социални групи
по интереси от цяла Европа. Те се номинират от националните правителства и се
назначават от Съвета на ЕС за подлежащ на подновяване 5-годишен срок. Броят
на членовете по страни зависи от населението на страната.
ЕИСК избира председател и двама заместник-председатели за срок от 2,5 години.
Членовете на комитета принадлежат към една от следните 3 групи:
•
•
•

работодатели
работници
други групи по интереси (например земеделски стопани, потребители)

Как функционира ЕИСК?
Европейският парламент, Съветът на ЕС и Европейската комисия се консултират
по редица въпроси с ЕИСК. Комитетът също така излиза със становища по своя
инициатива. Членовете работят за ЕС независимо от правителствата на своите
страни. Те заседават 9 пъти в годината. Становищата се приемат чрез гласуване с
обикновено мнозинство. Заседанията се подготвят от специализираните секции на
ЕИСК и Консултативната комисия по индустриални промени. Специализираните
мозъчни тръстове на ЕИСК (известни като „обсерватории“) и Координационният
комитет за стратегията „Европа 2020“ следят напредъка в изпълнението на
стратегиите на ЕС. ЕИСК поддържа връзка с регионалните и националните
икономически и социални съвети в целия ЕС — главно с цел обмен на информация
и обсъждане на конкретни въпроси.
Уеб сайт на Европейския икономически и социален комитет:
https://www.eesc.europa.eu/en
2.8.

Европейски комитет на регионите

Европейският комитет на регионите е консултативен орган на ЕС, съставен от
местни и регионални представители на изборни длъжности от 28-те страни от
Съюза. В рамките на Комитета те могат да споделят мнението си за
законодателството на ЕС, което пряко засяга регионите и градовете.
Какво прави Европейският комитет на регионите?
• Комитетът на регионите дава възможност на регионите и градовете
официално да изказват становища в процеса на създаване на
законодателство на ЕС, като гарантира, че позициите и нуждите на

•

•
•

•

регионалните и местните органи се вземат предвид.
Европейската комисия, Съветът на ЕС и Европейският парламент трябва да
се консултират с Комитета на регионите, когато подготвят законодателство
по въпроси, засягащи местното и регионалното управление, като например
здравеопазване, образование, заетост, социална политика, икономическо и
социално сближаване, транспорт, енергетика и изменение на климата.
Ако не го направят, Комитетът на регионите може да отнесе въпроса до
Съда на ЕС.
След като Комитетът на регионите получи дадено законодателно
предложение, той изготвя и приема становище и го изпраща на съответните
институции на ЕС.
Комитетът също така излиза със становища по своя инициатива.

Състав
Членовете на Комитета на регионите са представители на изборни длъжности в
местни или регионални органи. Всяка страна номинира членове по свой избор,
които се назначават за подлежащ на подновяване петгодишен срок от Съвета на
ЕС. Броят на членовете по страни зависи от населението на страната. Членовете
на комитета от една държава образуват националната делегация, която отразява
политическия, географския, регионалния и местния баланс в съответната страна.
Всеки член може също така да бъде част от политическа група в Комитета на
регионите. В момента има пет политически групи в различни части на политическия
спектър: Европейската народна партия (ЕНП), Партията на европейските
социалисти (ПЕС), Групата на Алианса на либералите и демократите за Европа
(АЛДЕ), групата на Европейския алианс (EA) и групата на Европейските
консерватори и реформистиen (ЕКР). Членовете могат също така да предпочетат
да не бъдат част от политическа партия, ако желаят (необвързани).
Комитетът на регионите определя свой председател измежду членовете си за срок
от 2,5 години.
Как функционира Комитетът на регионите?
Комитетът на регионите определя докладчик (един от членовете), който се
консултира със заинтересованите лица и подготвя дадено становище. Текстът се
обсъжда и приема от комисията в Комитета на регионите, която отговаря за
съответната област на политиката. След това становището се представя на всички
членове на пленарно заседание и те гласуват за неговото изменение и приемане.
Накрая становището се споделя и се съобщава на всички институции на ЕС, имащи
отношение към него.
На година се провеждат до 6 пленарни сесии, на които се приемат становища,
обхващащи между 50 и 80 законодателни проекта на ЕС.
Комитетът на регионите и вие
Комитетът на регионите насърчава участието на всички равнища — от регионални
и местни органи до отделни граждани. Регионални и местни органи, асоциации,
НПО, експерти и научни работници могат да участват в онлайн проучвания,
консултации и прояви. За наградите „Предприемчив европейски регион“ могат да
се надпреварват всички региони с политически компетенции, докато конкурсите за
дисертации са достъпни за научни работници.
Комитетът на регионите е създал редица мрежи, за да даде възможност на
регионите и градовете в ЕС да обменят добри практики, да работят заедно и да
участват в дебата в ЕС по въпроси като растеж и заетост, борба с изменението на
климата, трансгранично сътрудничество, развитие и субсидиарност.
Местните и регионалните органи могат също така да подпишат Хартата за
многостепенното управление в Европа, която допринася за осведомяването за
легитимността и отговорността на градовете и регионите при изпълнението на
публичните политики на ЕС.
Уеб сайт на Европейския комитет на регионите:
https://cor.europa.eu/en/Pages/default.aspx4

2.9.

Европейска инвестиционна банка

Страните от ЕС съвместно са собственици на Европейската инвестиционна банка
(ЕИБ). Целта на банката е:
- да повишава потенциала на Европа по отношение на работните места и
заетостта;
- да подкрепя действия за смекчаване на изменението на климата;
- да подкрепя политиките на ЕС извън неговите предели.
Какво прави ЕИБ?
Банката взема назаем средства на капиталовите пазари и с тях кредитира при
благоприятни условия проекти, подкрепящи целите на ЕС. Около 90 % от кредитите
се предоставят в страни от ЕС. Не се предоставят никакви средства от бюджета на
ЕС.
ЕИБ предоставя три основни вида продукти и услуги:
Кредитиране — около 90 % от общите финансови ангажименти на банката.
Банката отпуска кредити на клиенти от всякакъв размер, за да подкрепя растежа и
заетостта, като често тази подкрепа помага за привличане на други инвеститори.
Смесено финансиране — то позволява на клиентите да съчетават финансиране
от ЕИБ с допълнителни инвестиции.
Консултации и техническа помощ — за постигане на максимална рентабилност.
ЕИБ отпуска пряко кредити в размер над 25 млн. евро. Когато става дума за помалки заеми, банката открива кредитни линии за финансови институции, които
след това предоставят тези средства под формата на заеми.
Състав
Всички страни от ЕС са акционери в ЕИБ. Решенията на Банката се вземат от
следните органи:
Управителен съвет— включва министри (предимно министри на финансите) от
всички страни от ЕС. Той определя общата политика на кредитиране.
Съвет на директорите, ръководен от председателя на ЕИБ — включва 28 членове,
27 от които са назначени от държавите членки и един — от Европейската комисия.
Той одобрява операциите по получаване и отпускане на заеми.
Управителен комитет— изпълнителният орган на банката, който ръководи
ежедневната дейност.
Одитният комитет - проверява дали операциите на ЕИБ са извършени в
съответствие с правилата.
Отделите на банката изпълняват решенията на ръководството.
Как функционира ЕИБ?
Тя взема решенията си за получаване и отпускане на заеми въз основа на
качествата на всеки проект и възможностите, предлагани от финансовите пазари.
В ЕС банката има специфични приоритети за кредитиране. Извън ЕС тя подпомага
политиките на Съюза за развитие и сътрудничество по света. Като независим
орган, банката взема самостоятелни решения за вземане и предоставяне на
кредити. Тя си сътрудничи с други институции на ЕС и по-специално с
Европейската комисия, Европейския парламент и Съвета на ЕС.
Уеб страница на Европейската инвестиционна банка:
https://www.eib.org/en/index.htm?lang=en
2.10.

Европейска централна банка

Европейската централна банка (ЕЦБ) управлява еврото и определя и прилага
икономическата и паричната политика на ЕС. Нейната основна цел е да поддържа
ценовата стабилност, като по този начин подкрепя икономическия растеж и
създаването на работни места.
Какво прави ЕЦБ?
• Определя лихвените равнища, на които отпуска заеми на търговските банки

•
•

•
•
•

в еврозоната, като по този начин контролира паричното предлагане и
инфлацията.
Управлява резервите от чужда валута на еврозоната и покупките или
продажбите на валута, за да се балансират обменните курсове.
Следи за това националните власти да упражняват подходящ надзор над
финансовите пазари и институции и платежните системи да функционират
безпроблемно.
Гарантира сигурността и стабилността на европейската банкова система.
Разрешава отпечатването на евро банкноти в страните от еврозоната.
Следи ценовите тенденции и оценява риска, който те представляват по
отношение на ценовата стабилност.

Състав
Председателят на ЕЦБ представлява банката на срещи на европейско и
международно равнище. В ЕЦБ има три органа, които вземат решения:
• Управителен съвет — основният орган за вземане на решения.
Той включва Изпълнителния съвет (вж. по-долу) плюс управителите на
националните централни банки в еврозоната.
• Изпълнителен съвет — занимава се с ежедневната работа на ЕЦБ. Състои
се от председателя на ЕЦБ, заместник-председателя и 4 други членове,
назначени за 8 години от ръководителите на държавите от еврозоната.
• Генерален съвет — има предимно консултативна и координационна роля.
Състои се от председателя и заместник-председателя на ЕЦБ и
управителите на националните централни банки на всички държави от ЕС.
Как функционира ЕЦБ?
ЕЦБ работи с националните централни банки на всички страни от ЕС. Заедно те
образуват Европейската система на централните банки (ЕСЦБ).
Тя ръководи сътрудничеството между централните банки в еврозоната. То е
известно като Евросистема.
Функции на ръководните органи
• Управителен съвет — оценява икономическите и паричните тенденции,
определя паричната политика на еврозоната и лихвените равнища, на които
търговските банки могат да получават заеми от банката.
• Изпълнителен съвет — прилага паричната политика, ръководи ежедневните
операции, подготвя заседанията на Управителния съвет и упражнява
правомощията, делегирани му от Генералния съвет.
• Генерален съвет — подпомага консултативната и координационна работа
на ЕЦБ и помага при подготовката на нови държави за въвеждане на еврото.
Уеб сайт на Европейската централна банка:
https://www.ecb.europa.eu/home/sitedir/html/index.en.html
2.11.

Европейска служба за външна помощ

Европейската служба за външна дейност (ЕСВД) е дипломатическата служба на
ЕС. Нейната цел е външната политика на ЕС да бъде по-последователна и поефективна, като по този начин се засили глобалното влияние на Европа.
Какво прави Европейската служба за външна дейност?
• Подкрепя върховния представител на ЕС при провеждането на външната
политика и политиката на сигурност на ЕС.
• Управлява дипломатическите отношения и стратегическите партньорства
със страни извън ЕС.
• Работи с националните дипломатически служби на страните от ЕС, с ООН
и други водещи сили.
Състав
Европейската служба за външна дейност се ръководи от върховния представител
по въпросите на външните работи и политиката на сигурност. Тя се състои от:

•
•

в Брюксел — специалисти, прехвърлени от Съвета на ЕС, Европейската
комисия и дипломатическите служби на страните членки
по света — мрежа от „посолства“ на ЕС (делегации)

Как функционира ЕСВД?
Върховният представител е също така и заместник-председател на Европейската
комисия. Той представя външната политика и политиката на сигурност на ЕС по
света, координира работата на Европейската комисия в областта на външните
отношения и председателства срещите на министрите на външните работи,
отбраната и развитието на страните от ЕС. Върховният представител и заместникпредседател изпълнява външната политика и политиката на сигурност заедно със
страните от ЕС, като използва национални и европейски ресурси. Това помага да
се гарантира последователност във външната политика в целия Съюз. Извън
своите граници Европейският съюз се представлява от редица служби в различни
държави — делегации на ЕС, които имат роля, сходна с тази на посолствата.
Уеб сайт на Европейската служба за външна помощ:
https://eeas.europa.eu/headquarters/headquarters-homepage_en
2.12.

Агенции

Агенциите на ЕС са отделени от институциите на Съюза — те са самостоятелни
юридически лица, създадени да изпълняват определени задачи съгласно правото
на ЕС.
Видове агенции
А) Децентрализирани агенции
Децентрализираните агенции допринасят за изпълнението на политиките на ЕС.
Те също така подкрепят сътрудничеството между Съюза и националните
правителства, като обединяват технически и експертни познания от институциите
на ЕС и националните органи. Децентрализираните агенции се създават за
неопределен период от време и са разположени в различни страни от ЕС.
Какво представляват децентрализираните агенции?
Децентрализираните агенции на ЕС играят важна роля в Европейския съюз (ЕС).
Те допринасят за повишаване на конкурентоспособността на Европа и за
превръщането ѝ в по-добро място за живот и работа, като по този начин служат на
интересите на живеещите в ЕС.
Какво правят?
Децентрализираните агенции работят по въпроси и проблеми, които засягат
ежедневието на 500 млн. души, живеещи в ЕС. Те имат значително влияние, тъй
като предоставят на институциите на ЕС и на държавите от Съюза специализирани
познания в разнообразни области, като например:
• храна
• лекарства
• химични вещества, с които влизаме в контакт
• образование
• качество на професионалния живот и на околната среда
• правосъдие
• безопасност на транспорта
• сигурност
• нашите основни права.
• знания
• предоставяне на услуги на граждани и предприятия.
Б) Агенции съгласно общата европейска политика за сигурност и отбрана
Те са създадени да изпълняват конкретни технически, научни и управленски
задачи в рамките на Общата политика за сигурност и отбрана на ЕС.

В) Изпълнителни агенции
Изпълнителните агенции са създадени за ограничен период от време от
Европейската комисия за управление на специфични задачи, свързани с
програмите на ЕС.
Г) Евратом - агенции и органи
Тези агенции са създадени в подкрепа на целите на Договора за създаване на
Европейската общност за атомна енергия (Евратом), които са: координация на
националните програми за ядрени изследвания за мирни цели, предоставяне на
знания, изграждане на инфраструктура и осигуряване на финансиране за ядрената
енергетика, гарантиране на достатъчни и сигурни доставки на атомна енергия
Д) Други организации
Другите организации включват органи, създадени в рамките на програми на ЕС и
публично-частни партньорства между Европейската комисия и индустрията.
3. ПОЛИТИКИ НА ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ
ЕС работи в множество области на политиката, от човешки права до транспорт и
търговия. Основните политики на работа на ЕС са представени по-долу:
✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓

Безопасност на храните
Външна политика и политика на сигурност
Данъчно облагане
Единен пазар
Енергетика
Здраве
Конкуренция
Култура
Митници
Научни изследвания и иновации
Образование, обучение и младеж
Околна среда
Транспорт
Права на човека и демокрация
Правосъдие и основни права
Предприятия и промишленост
Развитие и сътрудничество
Регионална политика
Селско стопанство
Трудова заетост и социални въпроси
Търговия
Хуманитарна помощ и гражданска защита
4. ЕВРОПЕЙСКА ПОЛИТИКА ЗА ИНТЕГРАЦИЯ

Процесът на присъединяване към ЕС продължава да се изгражда на базата на
установени критерии, справедлива и строга условност и принципите на
собствените заслуги. Присъединяването към ЕС изисква прилагане на сложни
реформи в предизвикателна среда, цел, която може да бъде постигната само в
дългосрочен план.
Условия за членство
ЕС прилага цялостни процедури за одобрение, които гарантират приемането на
нови членове само когато могат да докажат, че ще могат да играят изцяло своята
роля като членове, а именно чрез:
• спазване на всички стандарти и правила на ЕС
• има съгласието на институциите на ЕС и на държавите-членки на ЕС
• имат съгласието на своите граждани - както е изразено чрез одобрение в техния
национален парламент или чрез референдум.

Критерии за членство - Кой може да се присъедини?
В Договора за Европейския съюз се посочва, че всяка европейска държава може
да кандидатства за членство, ако спазва демократичните ценности на ЕС и се
ангажира да ги насърчава. Първата стъпка е страната да изпълни ключовите
критерии за присъединяване. Те бяха дефинирани главно на Европейския съвет в
Копенхаген през 1993 г. и следователно са наричани „Копенхагенски критерии“.
Държавите, които искат да се присъединят, трябва да имат:
• стабилни институции, гарантиращи демокрация, върховенство на закона, права
на човека и зачитане и защита на малцинствата;
• функционираща пазарна икономика и капацитет за справяне с конкуренцията и
пазарните сили в ЕС;
• способността да поеме и ефективно да изпълнява задълженията си за
членство, включително придържане към целите на политическия, икономическия
и паричния съюз.
ЕС също трябва да може да интегрира нови членове.
В случая на страните от Западните Балкани бяха създадени допълнителни условия
за членство в така наречения „процес на стабилизиране и асоцииране“, свързан
най-вече с регионалното сътрудничество и добросъседските отношения.
Какво се договаря?
Условията и сроковете за приемането, прилагането и налагането на всички
действащи правила на ЕС („достиженията на правото на ЕС="acquis").
Тези правила са разделени на 35 различни области на политиката (глави), като
транспорт, енергетика, околна среда и др., всяка от които се договаря отделно.
Други дискутирани въпроси:
• финансови договорености - например колко е вероятно новият член да внесе в
и получи от бюджета на ЕС (под формата на трансфери)
• преходни договорености - понякога някои правила се въвеждат постепенно, за
да се даде време на новия или съществуващите членове да се адаптират.
Надзор от институциите на ЕС
По време на преговорите, Комисията следи напредъка на кандидата в прилагането
на законодателството на ЕС и изпълнението на другите му ангажименти,
включително всички изисквания за бенчмарк (сравняване по еталон).
Това дава на кандидата допълнителни насоки, тъй като той поема отговорностите
на членството, както и увереност на настоящите членове, че кандидатът отговаря
на условията за присъединяване.
Комисията също така информира Съвета и Европейския парламент по време на
целия процес чрез редовни доклади, стратегически документи и разяснения
относно условията за по-нататъшен напредък.
Турция
Турция е ключов партньор за ЕС и страна кандидатка. Диалогът и
сътрудничеството, включително на най-високо ниво, в основни области от общ
интерес продължават, включително чрез ефективно сътрудничество в областта на
миграцията и силна подкрепа от ЕС на бежанците. Турция обаче продължава да се
отдалечава от Европейския съюз със сериозни отстъпки в областите на
върховенството на закона и основните права и чрез отслабването на ефективните
проверки и баланси в политическата система, предизвикани от влизането в сила
на изменението на конституцията. През юни 2018 г. Съветът единодушно отбеляза,
че преговорите за присъединяване на Турция по този начин са преустановени и не
могат да бъдат обсъждани други глави за отваряне или приключване. Основните
факти, водещи до тази оценка, все още важат. Ускоряването на привеждането в
съответствие с Общата външна политика и политика на сигурност, включително по
отношение на ограничителните мерки, е важна част от процеса на разширяване и
важен елемент за потвърждаване, че страните споделят изцяло принципите,
ценностите и целите, които Съюзът се стреми да насърчава в своята общност и
извън него.

5. ФИНАНСОВИ ИНСТРУМЕНТИ НА ЕС ЗА ПОДКРЕПА НА МЕСТНОТО И
РЕГИОНАЛНО РАЗВИТИЕ, МСП, СТАРТИРАЩИ ФИРМИ И
ИНОВАЦИОННАТА И ДИГИТАЛНА ИКОНОМИКА
5.1.

Преглед на инструмента за пред присъединителна помощ

Инструментът за предприсъединителна помощ (ИПП) е средство, чрез което ЕС
подкрепя реформите в „страните от разширяването“. Средствата по ИПП
изграждат капацитета на страните по време на процеса на присъединяване, което
води до прогресивни, положителни развития в региона. За периода 2007-2013 г.
ИПП имаше бюджет от около 11,5 милиарда евро; неговият наследник IPA II
надгради вече постигнатите резултати, като отдели 11,7 милиарда евро за периода
2014-2020 г. Текущи бенефициенти са: Албания, Босна и Херцеговина, Косово *,
Черна гора, Северна Македония, Сърбия и Турция.
ЦЕЛИ НА ПРЕДПРИСЪЕДИНИТЕЛНИТЕ ФОНДОВЕ
Предприсъединителните фондове на ЕС са стабилна инвестиция в бъдещето както
за присъединяващите се страни така и за ЕС като цяло. Те помагат на
бенефициентите да извършат политически и икономически реформи Тези
реформи трябва да предоставят на своите граждани по-добри възможности и да
им позволят да разработят стандарти подобни на тези, от които всеки гражданин
на ЕС се ползва. Предприсъединителните фондове също така помагат на ЕС да
постигне собствените си цели що се отнася до устойчивото икономическо
възстановяване, енергийните доставки, транспорта, околната среда и промените
на климата и т.н.
Предприсъединителната помощ представлява инвестиции в следните
основни области
• Реформа на публичната администрация
• Върховенство на закона
• Устойчива икономика
• Хората
• Земеделие и развитие на селските райони
5.2.

Турция – финансова подкрепа по IPA II

Европейското финансиране за ИПП 2014-2020 е €4,453.9 million (без да се включва
финансирането по програмите за трансгранично сътрудничество)
Приоритетните сектори за финансиране в този период са:
• Демокрация и управление
Подобряване на публичната администрация и финансовото управление (поефективно, отговорно, отчетно); подобряване на етичните стандарти и средства за
борба с корупцията; регулаторна реформа за привеждане в съответствие с
икономическото законодателство на ЕС (достиженията на правото на ЕС) и понататъшен напредък по критериите по „глава за преговори“ (области от
предприсъединителната политика).
• Гражданското общество
По-активно демократично участие в процесите на политиката и вземане на
решения; насърчаване на зачитането на основните права и културата на диалога;
засилване на диалога с гражданското общество (например недържавни,
доброволни организации) и междукултурен обмен между Турция и ЕС.
• Върховенство на закона и основни права
Подобряване на съдебната система (независимост, безпристрастност,
ефективност, администрация); и насърчаване на зачитането на основните права и
свободи.

• Вътрешни работи
Увеличаване на напредъка в прилагането на пътната карта за либерализиране на
визовия режим чрез привеждане на правната и административната рамка за
вътрешните работи на Турция в съответствие с достиженията на правото на ЕС и
стандартите.
• Действия, свързани с околната среда и климата
Защита на околната среда, справяне с изменението на климата, гарантиране на
по-голямо привеждане в съответствие с достиженията на правото на ЕС и околната
среда.
• Транспорт
Свързване към железопътната мрежа TEN-T; разработване на устойчив,
нисковъглероден, интелигентен и безопасен транспорт в съответствие със
стандартите на ЕС.
• Енергия
Подобряване на взаимовръзката и интеграцията на Турция с европейските пазари
на електроенергия и газ; насърчаване на енергийната ефективност и
възобновяемите енергийни източници в съответствие с целите на ЕС за
ефективност на ресурсите и климата; хармонизиране на ядрените разпоредби със
стандартите на ЕС.
• Конкурентоспособност и иновации
Повишаване на конкурентоспособността на бизнеса; засилване на научните
изследвания, иновациите и технологичното развитие.
• Образование, заетост и социални политики
Създаване на по-приобщаващо общество чрез справяне с потребностите на
заетостта и пазара на труда; насърчаване на достойни работни места и
подобряване на социалния диалог; създаване на ефективни политики за социална
защита и приобщаване; подобряване на достъпа до образование и качеството му.
• Земеделие и развитие на селските райони
Повишаване на конкурентоспособността на селското стопанство и производството
на храни; подобряване на устойчивото развитие в селските райони; постепенно
привеждане в съответствие с правото на ЕС (достиженията на правото на ЕС) особено в областта на безопасността на храните, ветеринарното и
фитосанитарното законодателство - и селскостопанската и рибарската политика.
• Регионално и териториално сътрудничество
Насърчаване на добросъседските отношения и сътрудничеството между хората
Най-важната особеност на IPA II е стратегическата му насоченост. Стратегическите
документи за страните са специфичните документи за стратегическо планиране,
изготвени за всеки бенефициент за 7-годишен период. Те осигурят по-голяма
собственост на бенефициентите чрез интегриране на техните собствени програми
за реформи и развитие. Стратегическите документи за всяка държава разглеждат
приоритетите за регионално или териториално сътрудничество. IPA II е насочен
към реформи в рамките на предварително определени сектори. Тези сектори
обхващат области, тясно свързани със стратегията за разширяване, като
демокрация и управление, върховенство на закона или растеж и
конкурентоспособност. Този секторен подход насърчава структурната реформа,
която ще помогне за трансформирането на даден сектор и привеждането му в
съответствие със стандартите на ЕС. Той позволява преминаване към поцеленасочена помощ, като се гарантира ефективност, устойчивост и фокус върху
резултатите.
В рамките на Предприсъединителната стратегия, Турция участва в 7 програми на
общността и 2 Агенции. Това са;

Erasmus+ : Програма за образование, обучение, младежта и спорта
Horizon 2020: Рамкова програма за научни изследвания и иновации
COSME: Програма за конкурентоспособност на предприятията и малките и
средните предприятия
Customs 2020: Програма за подобряване работата на митническите служби
Fiscalis 2020: Програма за подобряване на работата на данъчните системи
Employment and Social Innovation (EaSI): Програма за заетост и социални
иновации
Civil Protection Mechanism - за заздравяване на сътрудничеството между
участващите страни в сферата на защита на гражданите с цел предпазване,
превенция, подготовка и справяне с бедствията.
European Environment Agency и European Monitoring Centre For Drug and Drug
Addiction.

Предприсъединителна финансова помощ и следващата
многогодишна финансова рамка
Предложението на Комисията за инструмента за предприсъединителна помощ (IPA
III) в рамките на следващата многогодишна финансова рамка 2021-2027 г.
предвижда солиден подход, ръководен от политиката, с по-стратегическо и
динамично разгръщане на помощта, което поставя основните изисквания за
членство в сърцевината на инструмента. Чрез по-нататъшно фокусиране на
финансовата помощ на ЕС върху основните приоритети, предложеният IPA III ще
осигури още по-голям ефект за подкрепа на реформите и ще доближи партньорите
до ценностите и стандартите на Съюза. Очаква се новият IPA III да балансира в
изградените резултати, стимулирайки партньорите, които напредват, и по
балансиран начин да гарантира, че всички партньори получават подкрепа за
справедлив дял, който да им помогне в усилията им за реформи.
5.3.

5.4.

Основни принципи при подготовка на проекти

Чрез придобиване на знания и умения за разработване на проекти се цели
намиране на решения на важни проблеми на местните общности чрез привличане
на средства от национални, европейски и други програми.
Основни функции на проектите:
дава решение на проблем (затова и казваме, че той е инструмент за развитие)
инструмент е за ефективно и ефикасно използване на ограничените ресурси.
Планът на проекта показва ясно и недвусмислено:
▪ какво трябва да се направи
▪ защо
▪ как
▪ кога
▪ какви са очакваните резултати
▪ колко ще струва всичко това
Проектът е основен инструмент за комуникация между вносителя на проекта
(търсещият ресурси) и финансиращата организация (предлагащият ресурси)
Проектът е основа за изграждане на партньорства и инструмент за
осъществяване на комуникация между заинтересованите страни.
Видове проекти:

-

Вътрешни за съответната организация и се финансират с нейни собствени
средства.
Външни източници, предоставящи средства възмездно ( като кредити) или
безвъзмездно ( предоставяне на средства на публични средства..

Проекти, финансирани с безвъзмездно предоставяни обществени средства:
▪ За създателите на проекта, добър проект е този, който носи най-големи ползи и
задоволява важни (приоритетни) нужди и е получил необходимото финансиране.
▪ За финансиращите (и техните представители) добър проект е този, който:
- спомага за постигане на техните цели и отговаря на възприеманите от тях
нужди и проблеми.
- създава проверимо и доказуемо въздействие и отговаря на изискванията за
надзор (мониторинг), финансов контрол и оценка.
- мини-програма или съвкупност от множество по-малки проекти, които в
определен момент се разглеждат като едно цяло.
Рискове на външното финансиране:
- Неудобство от чакането;
- Ограничен контрол върху собствените цели и приоритети - необходимо е те
да се съобразят с тези на донора.
- Зависимост от наличието на собствени финансови средства – дори когато
проектът е финансиран със 100% безвъзмездна помощ, често схемата на
плащанията налага временно използване на собствени средства (временно
самофинансиране).
- Налагане на неочаквано високи изисквания, които водят до преговори и
промяна при подписване на договора.
ПРОЕКТЕН ЦИКЪЛ
Същност и етапи на проектния цикъл
Всеки проект обикновено преминава през серия от стъпки или етапи, които могат
да бъдат обединени и илюстрирани чрез термина проектен цикъл: при
разработването на проектна идея, за която ще търсим
финансиране. На фиг. 1 са показани основните етапи на проектовия цикъл.

Проектният цикъл включва шест
основни етапа:
1. Идентифициране на проекта;
2. Подготовка/разработване на
проекта;
3. Предварителна оценка за
одобряване на проекта;
4. Финансиране на
проекта/преговори;
5. Изпълнение и надзор
(мониторинг) на проекта;
6. Оценка на проекта - резултатите
от проекта се оценяват и се
генерират нови проектни идеи.

Капацитетът за разработване на проекти включва два основни компонента:

1) Подходящи знания, умения и разбиране за същността на проектите, както и
увереност в собствените способности за успешно преминаване през всички етапи
на проектния цикъл.
2) Формиране на общност за развитие.
Как се разработва предложение за проект - някои практически съвети.
Тези практически съвети ще ви дадат най-обща представа за разработването на
предложение за проект. Те целят да насочат вниманието към подходящата
организация на разработването на едно добро предложение, както и към най-често
срещаните елементи на един проект. Всяка конкретна европейска програма има
свои собствени изисквания за представянето на предложенията, както и свои
собствени формуляри, с които трябва непременно да се съобразите.
Разработването на проект за участие в европейска програма обикновено се
осъществява в няколко етапа:
А. Предварителна подготовка
- Проучване на информационния пакет на програмата
Да предположим, че сте получили информация за подходяща програма,
в рамките на която можете да кандидатствате за финансиране на проект. Какви са
следващите стъпки?
- Снабдете се с всички информационни материали за програмата обикновено те са т.нар. условия за участие (Vade mecum) и формуляри за
кандидатстване (application forms). Много често те са оформени в един общ
информационен пакет.
Те могат да бъдат изтеглени от Интернет, което ще ви улесни при попълването им.
- Прочетете внимателно информационния пакет. Обърнете внимание
на:
критериите за участие (какви са изискванията към организации- например
да са неправителствени, да са университети, да са научноизследователски
институти и т.н.);
необходимостта от партньори (в повечето от програмите на ЕС се изисква
партньорство с организации от държави членки на ЕС);
приоритетите на програма (кои са областите, в които се финансират проекти
с приоритет);
максималните размери на финансирането (от това ще зависи мащаба на
проекта, който ще подготвяте);
сроковете за представяне на проекта (от това ще зависи темпото на вашата
работа по подготовката на проекта).
Б. Вземане на решение за кандидатстване
Тази фаза е много съществена, защото всяка организация, която държи на своето
име, би следвало да кандидатства в сферата, в която е най-компетентна и с
проекти, които отговарят на нейните възможности. Не е препоръчително да се
кандидатства безразборно, само с идеята да се опита. Ако прецените, че
проучените програми и техните изисквания не отговарят на вашите възможности,
приоритети или желания, по-добре е да изчакате по-подходяща програма, да
потърсите други източници на финансиране. Не представяйте проект, ако не сте
сериозен кандидат. Ако обаче прецените, че вашата организация има шансове за
успех, то можете да вземете решението за разработване и представяне на проект.
В. Разработване на проекта
(1) Планиране на работата по подготовката на проекта
След като вземете решение за участие с проект, би следвало веднага да направите
график на вашата работа по подготовката на проекта. Започнете отзад напред във
времето, т.е. с крайната дата за представяне на проекта и планирайте всички
дейности до деня, в който правите графика. Той може да изглежда така:
_ представяне на проекта до...
_ окончателно отпечатване и пакетиране до....
_ проектът е готов за размножаване до .....
_ проектът е отпечатан и готов за последно проверяване до .....
_ цялостният текст на проекта е подготвен и е готов за редакция до....
_ отделните части са готови за съединяване до...
_ предварителният бюджет е подготвен до...
_ определяне на участниците до...

_ установен контакт с партньорите до...
_ изясняване на конкретните дейности и подхода до...
_ определяне на целите и задачите до...
_ щателно проучване на условията за участие, приоритетите и т.н.
_ определяне на екипа, който ще подготвя проекта
Естествено някои от дейностите могат да протичат паралелно. Например, не
чакайте проектът да бъде напълно готов, за да се обърнете към потенциалните
партньори. Това може да стане и на по-ранен етап.
Г. Определяне на екипа за подготовката на проекта
Не е разумно работата по подготовката на проекта да започне без предварителна
среща на екипа, който ще я осъществява. След като сте се запознали с
изискванията по програмата вероятно имате представа за обема на усилията и
сложността на задачата по подготовката на проекта. Екипът не трябва да бъде
много голям, но трябва да бъде достатъчен, за да позволи генерирането на идеи,
написването на проекта, редакция, подготовка на бюджета, технически дейности.
Важното е след тази първа среща на екипа всеки негов член да знае какво се очаква
от него и кога трябва да осъществи задачата си. Колкото по-малко е времето за
подготовка на един проект, толкова по-необходима е предварителната среща на
екипа. Подготовката на един добър проект е работа в екип и изисква съвместни
усилия.
Д. Формулиране и разработване на проекта
Най-общото изискване е един проект да съдържа следните раздели:
1) Анализ на ситуацията (Background) Предпоставката за разработване на един
добре планиран и целенасочен проект е извършването на изчерпателен анализ на
съществуващата ситуация. Тя трябва да бъде интерпретирана в светлината на
интересите и дейностите на всички участници. Съществуват различни начини за
анализиране на ситуацията.
Предварителни проучвания (например разпращане на въпросници), интервюта с
представители на съответните групи и организации, предварителни обсъждания с
тях, подпомагат изграждането на една обща
картина на положението, предшестващо подготовката на проекта.
Тази обща картина е много полезна за осъществяването на задълбочен анализ на
ситуацията в съответстващата на проекта сфера. Чрез тези методи се създава
основа за формулиране на целите на проекта.
2) Общи цели (overall objectives) Резултатът от фазата на идентифициране
на проекта се изразява в избор на цели, които се дискутират и уточняват във
фазата на формулиране на проекта. Те са по-широки в сравнение със задачата на
проекта. Други проекти и дейности също ще допринесат за тяхното постигане.
3) Задача на проекта (project purpose) Тук се посочва конкретната цел, която
трябва да бъде постигната чрез прилагането на проекта. Устойчивите ползи за
целевите групи, за които е предназначен проектът са винаги негова задача.
4) Целеви групи (target groups) Уточняват се групите, към които е насочен
проекта.
5) Дейности (activities) Посочват се достатъчно подробно конкретните
действия/дейности, които трябва да бъдат осъществени, за да се постигнат
резултатите.
6) График за изпълнение (timetable) Той трябва да съдържа конкретно
разпределение на дейностите във времето на осъществяване на проекта.
7) Очаквани резултати (expected results - outputs) Тук трябва да бъдат посочени
продуктите/резултатите от дейностите, осъществявани в рамките на проекта.
По отношение на посочените раздели могат да бъдат поставени няколко въпроса:
Какво е значението на общите цели? Общите цели създават рамката,
в която ще бъде изпълняван проектът.
Какво е значението на задачата на проекта? Задачата на проекта е от ключово
значение, тя е “центърът на гравитация” за управлението на проекта. Но найважното - тя позволява да се оцени измерването на успеха или неуспеха на проекта
от гледна точка на устойчивите ползи от него за целевите групи, за които е
предназначен. Очаква се, че управлението на проекта трябва да осигури
изпълнението на задачата на проекта.
Как се решават точните дейности? Те произтичат от целите, от специфични

проучвания, от дискусии между експерти, от обсъждания с партньорите и целевите
групи.
Защо трябва да се планират дейностите? Дейностите трябва да се планират
достатъчно подробно, за да може да се направи график на работата, да се оцени
времетраенето на всяка от тях, да се изчислят необходимите материални и
нематериални ресурси, да се подготви бюджетът на проекта.
8) Устойчивост на проекта (Sustainability of the project) Разделът “Устойчивост
на проекта” е задължителен елемент при неговата подготовка. Той обикновено
фигурира във формулярите за кандидатстване за финансиране на проекти по
всички програми на ЕС. Проектите трябва да бъдат проверени за устойчивост
преди да започне тяхното осъществяване. Един проект е устойчив, когато може да
осигури ползи на целевата група, за която е предназначен за продължителен
период от време след приключване на финансовата помощ по проекта. Възможни
фактори за устойчивостта, които трябва да се имат предвид при разработване и
прилагане на проекти, са: икономически и финансови аспекти, способности за
управление, институционно развитие и др. Тези фактори зависят в много голяма
степен от контекста и спецификата на всеки проект. Това означава, че при
разработката на всеки отделен проект трябва да се намерят индивидуалните
фактори за устойчивост.
Как се планира устойчив проект?
- Идентифицирайте резултатите и дейностите, които трябва да бъдат
устойчиви (да продължат) след като завърши финансирането на проекта.
- Формулирайте въпроси относно всеки фактор за устойчивост.
- Прегледайте задачата на проекта, дейностите, резултатите и
предпоставките в светлината на тези въпроси.
Въз основа на отговорите обмислете отново или прибавете резултати, дейности,
предпоставки или предварителни условия.
9) Бюджет (Budget) Средства са материалните и нематериални ресурси (inputs),
които са необходими за осъществяването на планираните дейности и за
управлението на проекта. Трябва да се прави разлика между човешки, материални
и финансови ресурси. Разходите са идентифицираните средства, изразени във
финансови условия (cost and financing). За предпочитане е те да бъдат представяни
в стандартизиран формат.
Дейностите по проекта трябва да бъдат разработени и конкретизирани достатъчно,
за да позволят да се оценят финансово необходимите материални и нематериални
средства за осъществяването им. Когато разработвате тази част от проекта и
установите, че това е невъзможно, препоръчително е да се върнете на дейностите
и да ги разработите по-детайлно.
Как се установяват средствата и разходите?
- Идентифицирайте човешките, материалните и финансовите средства,
необходими за осъществяване на планираните дейности.
- Идентифицирайте човешките, материалните и финансовите средства,
необходими за управлението на проекта и за помощни дейности, които не
са включени в логическата рамка - например, административен и
счетоводен персонал, създаване на офис и др.
- Изчислете стойността на необходимите ресурси.
- Подгответе цялостния бюджет.
- Посочете разпределението между партньорите - ако това е изискване по
съответната програма.
- Класифицирайте разходите по бюджетни източници - например, 80 % финансиране от ЕС, 20% - собствени средства.
10) Окончателна подготовка и изпращане на целия пакет от необходими
документи за участие в програмата
На практика през всички предходни фази се подготвят части от крайното
предложение за проект. В рамките на тази фаза трябва да се “сглобят” всички вече
подготвени текстове, да се допишат и доизяснят тези части, които не са достатъчно
развити. Така се получава проектопредложението като резултат от всички
изброени дейности. Текстът се преглежда и при необходимост се допълва и
преработва с оглед на неговата еднородност. Следва езикова и стилистична

редакция. Проверява се за технически грешки. Предложението се подлага на
последно четене и проверка.
След като се подготви окончателният текст на проекта, на практика е свършена
голяма част от работата. Все пак трябва един човек от екипа да координира
окончателното комплектуване на документацията и изпращането и в срок до
съответния адрес.
Този, който е натоварен с окончателното изпращане, трябва да се погрижи за
следното:
- да провери още един път дали всички страници са правилно отпечатани и
подредени, дали графиките и схемите са поставени на точното място;
- да даде инструкции за необходимия брой екземпляри и за евентуалното им
подвързване;
- да комплектува всички останали документи - например писма за
намеренията от партньорите в проект, писма за подкрепа на проекта,
информация за организацията, която предлага проекта (aко се изисква),
придружително писмо към документацията, биографичните справки за
участниците в проекта и т.н.;
- да провери адреса на плика (не си струва да провалите участието си заради
грешен адрес);
- да даде инструкции или лично да изпрати проекта по най-подходящия начин
- Ако го изпращате в последния момент и изискването е той да пристигне до
определена дата, по-добре използвайте куриерските услуги на надеждна
фирма. Ако важи пощенското клеймо, тогава изпратете пратката
препоръчана и с обратна разписка;
- да проследи получаването на обратната разписка. При много програми се
практикува изпращането на уведомително писмо, че предложението е
получено и е регистрирано под определен номер. Този номер е важен, тъй
като само чрез него при необходимост могат да се правят справки за
проекта.
Дванадесет правила за успешен проект
Правило 1. Не представяйте проект, ако не сте наистина сериозен кандидат.
Участието заради самото участие е неоправдано.
Правило 2. Детайлното познаване на изискванията за участие в съответната
програма е необходимо условие за подготовка на добър проект. Прочетете няколко
пъти изискванията, това ще ви помогне при подготовката на проекта.
Правило 3. Инвестирайте време и средства, ако искате да направите добър
проект. Несигурността дали ще спечелите проекта не трябва да ви мотивира да
бъдете повърхностни и набързо да направите някакво предложение, което ако
успее е добре, а ако не успее – утешениетови ще бъде, че поне не сте изразходвали
много време за подготовката му. Такъв подход не е сериозен, може да ви създаде
лошо име и да ви лиши от следващи проекти.
Правило 4. Бъдете ясни и конкретни при подготовката на проекта, особено що се
отнася до очакваните резултати. Много често се декласират проекти именно
заради неяснота и липса на конкретност.
Правило 5. Покажете познаване и разбиране на проблема, както и на средствата
за неговото разрешаване.
Правило 6. Един от показателите, по които се оценяват проектите, е наличието на
добър екип. От екипа трябва да лъха професионализъм, той трябва да внушава
доверие, че ако бъде финансиран, проектът ще се осъществи професионално.
Опитайте се да създадете чувство за доверие в екипа, изтъквайки найсъществените му предимства и натрупания опит.
Правило 7. Опитайте се да мислите оригинално при разработването на проекта.
Оригиналността винаги прави впечатление (да не се бърка с оригиналниченето).
Правило 8. Използвайте логическата матрица, графики, план-график за работата.
Всички те ще покажат на оценителите, че сте мислили върху осъществяването на
проекта и сте готови да започнете веднага след одобряването му.
Правило 9. Обърнете внимание върху езика и външния вид на предложението.
Понякога интересни предложения остават неосъществени, поради неумението да
бъдат описани и изразени по подходящ начин. Редактирайте и поправяйте, докато
текстът ви хареса, той трябва да звучи логично и ясно. Ако проектът се разработва

на чужд език, бъдете още по-взискателни. Езиковите и правописните грешки не
правят добро впечатление. Да не забравяме поговорката “по дрехите посрещат...”.
Едно добро предложение като същност и съдържание би следвало да е съчетано
със съответен външен вид. Още повече, че съвременните компютри позволяват да
проявите креативност в тази насока.
Правило 10. Ако правите консорциум, изискайте предварително съгласието на
партньорите. Все пак имайте предвид, че консорциум с повече от пет участника се
управлява трудно.
Правило 11. Когато правите проектобюджета, бъдете разумни реалисти.
Правило 12. Не допускайте грешки, които могат да бъдат фатални - неспазване на
срока, грешен адрес на получателя, неспазване на някое
от изискванията, липса на писма за намеренията. Тези грешки наистина
могат да бъдат фатални, защото проектът ще бъде елиминиран от по-нататъшното
му оценяване.
Как да намерим информация за конкурси по европейски програми?
Интернет страницата EuropeAid http://ec.europa.eu/europeaid/ е част от сървъра
Европа на Европейския съюз. На тази страница може да се намери найизчерпателната информация за търгове и конкурси по европейските програми.
Как и какво финансиране можем да получим? - Финансовата помощ на ЕС се
отпуска въз основа на договори за предоставяне на услуги, извършване на
дейности или доставки; или под формата на т.нар. грантове (обикновено проекти
на неправителствени организации). Те се сключват в рамките на конкретна
европейска програма или финансов инструмент, които се прилагат по отношение
на дадена държава или група от държави.
Базисна информация за ЕС, политики и програми за Турция може да се намери от
следните институции:
Президент: http://www.cankaya.gov.tr/
Правителство: http://www.byegm.gov.tr/
Министерство на външните работи: http://www.mfa.gov.tr/
Парламент: http://www.tbmm.gov.tr/
Делегация на ЕК в Турция: http://www.deltur.cec.eu.int/english/main-e.html
Министерство по Европейските въпроси:

II.

МОДУЛ 2

1.Методология за създаване на общински гаранционен фонд на основата на
опита на Общински гаранционен фонд на община София
1.1.

За Фонда

Общинският гаранционен фонд за малки и средни предприятия е уникален
финансов инструмент, стартиран и разработен от Столична община в подкрепа на
бизнеса и иновациите в една от най-бързо развиващите се столици в Европа.
Мисията му е да повиши конкурентоспособността и достъпа до финансиране на
МСП в София и да постави принципа „Мисли първо за малките“ във фокуса на
общинската икономическа политика.
Фондът има за цел да предоставя гаранции по кредити на МСП, които имат
икономически изгоден проект, но не могат да осигурят достатъчно банково
обезпечение. Към средата на 2018 ОГФ е подпомогнал над 635 фирми, като е
съдействал за отпускане на кредити за над 117 милиона лева и поет гаранционен
ангажимент за над 31 милиона лева.

През 2018 г. Фондът стартира Програма за финансиране на иновативни и
стартиращи предприятия (Програма ФИСП), която е нова гаранционна схема в
допълнение към успешната Основна гаранционна схема, реализирана през
последните десет години.
Чрез финансиране на различни видове иновативни и стартиращи предприятия
Фондът гарантира, че успешните и съдържащи в себе си сериозен потенциал МСП
ще се развиват в София и ще се превърнат в ключови двигатели на местния
икономически растеж и създаването на нови работни места.
Като пълноправен член на голямото семейство на Европейската асоциация на
гаранционните институции (АЕСМ), Общинският гаранционен фонд за МСП
свързва българските МСП с вече утвърдените европейски организации и
съдейства за превръщането на София в технологичен и иновативен център в
Европа.

1.2.

Гаранционни схеми на фонда

Основна гаранционна схема
Общинският гаранционен фонд покрива част от кредитния риск и обезпечава до
50% от сумата по главницата на кредита или до 100 000 лева. До средата на 2018
ОГФМСП е подпомогнал над 635 проекта на МСП, като сме съдействали за
отпускане на кредити за над 117 млн. лева с гаранционен ангажимент на Фонда
към тях за над 31 млн. лева.
Изисквания към МСП, за да получат гаранционна подкрепа от Фонда:
•
•
•

да отговарят на критериите за малки и средни предприятия, съгласно
Закона за МСП;
седалището им да е на територията на Столична община или бизнес
проектът им да се реализира на територията на общината;
да разполагат с обезпечение по кредита с ликвидационна стойност по
оценка на банката за най-малко 60% от размера на кредита.

За всяка издадена в полза на банката гаранция, Общинският гаранционен фонд
начислява комисионна в зависимост от степента на риска. Гаранцията по рисков
кредит влиза в сила след като банката преведе на Общинския гаранционен фонд
първата вноска от дължимата комисионна. Гаранциите по кредити обезпечени
пред банката с ДЦК, парични депозити или първа по ред ипотека са освободени от
комисионни.
Начин за издаване на гаранции
След анализ на проекта от ОГФМСП предприятието може да получи писмоодобрение, с което Фондът посочва, че нейният проект отговаря на формалните
изисквания за издаване на гаранция от ОГФМСП. Гаранцията може да бъде
издадена при условие, че бъде отпуснат кредит от банката партньор.
Банките-партньори отправят предложение до ОГФМСП за гаранционна подкрепа
по кредит на МСП.
Фондът е създаден и функционира съгласно ПРАВИЛНИК НА СТОЛИЧЕН
ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ЗА ОРГАНИЗАЦИЯТА И ДЕЙНОСТТА НА ОБЩИНСКИЯ
ГАРАНЦИОНЕН ФОНД ЗА МАЛКИ И СРЕДНИ ПРЕДПРИЯТИЯ НА СТОЛИЧНА
ОБЩИНА.
Правилникът урежда организацията и дейността на Общинския Гаранционен Фонд
за малки и средни предприятия /ОГФМСП/, учреден с Решение № 109 по Протокол
№ 41/02.03.2005 г. на Столичен Общински Съвет /СОС/, съгласно § 3 от

Допълнителните разпоредби към Закона за приватизация и следприватизационен
контрол /ЗПСК/.
„Програма за финансиране
предприятия” (Програма ФИСП)

на

иновативни

и/или

стартиращи

С цел подпомагане и стимулиране на иновациите и стартиращите предприятия
през 2018 г. в Столична община ОГФМСП обявява „Програма за финансиране на
иновативни и/или стартиращи предприятия” (Програма ФИСП). Програмата
представлява специализирана гаранционна схема на ОГФМСП и е разработена в
изпълнение на Иновационната стратегия за интелигентна специализация на
София (ИСИС на София). Насочена е към улесняване на достъпа на стартиращи
и/или иновативни предприятия до финансов ресурс във връзка с реализацията и
развитието на техните бизнес проекти.
В изпълнение на Програмата ОГФМСП ще издава гаранции по кредити, отпуснати
от банки-партньори на Фонда за финансиране на иновативни бизнес проекти с
акцент върху основните тематични приоритети на ИСИС на София, включително:
Информатика и Информационни и комуникационни технологии като един от
стратегическите фокуси на ИСИС на София е да създаде необходимите
предпоставки и условия София да се превърне в национален и регионален център
за образование, съвременни научни изследвания, иновации и предприемачество,
базирани на ИКТ. Акцентите са върху следните приоритети: живот в интелигентна
градска среда и мобилност; кибер-физични системи; бъдещи облачни технологии;
бъдещи мрежови решения; здравеопазване и здравословен начин на живот;
защита на личните данни, сигурност и доверие; интелигентни енергийни системи и
интелигентни пространства.
Също така ще бъдат подкрепени нови технологии в креативните и рекреативни
индустрии. Акцент в този приоритет е подпомагането на развитието на творческата
икономика на територията на София, която се превръща в основен фактор за
развитието на туризма. Това включва изкуствата, културните и творчески
индустрии, при които основни фактори в процеса на създаване са индивидуалното
творчество, уменията, таланта, както и възможностите за възпроизводство и
закрила на авторското право върху уникалния културен елемент.
Параметри на специализираната гаранционна схема на ОГФМСП
Основни изисквания към предприемачите са да отговарят на основните критерии
за стартиращо иновативно предприятие:
-

Предприятие, създадено преди не повече от 3 години от искането за
гаранционна подкрепа
Което предоставя или ще предоставя на пазара иновационни продукти,
услуги и/или процеси
Да отговаря на критериите за малки и средни предприятия, съгласно Закона
за МСП
Седалището да е на територията на Столична община или бизнес-проектът
да се реализира на територията на общината;

Допълнителни предимства се дават на:
-

проекти на жени предприемачи със завършена образователноквалификационна степен „Бакалавър“ в сферата на проекта;
проекти на лица до 35 г. и на лица над 50 г.;
проекти със социален и екологичен ефект от реализацията на
предприемаческата иновативна идея.
проекти, които разкриват нови работни места на безработни

Допустими иновации

-

-

Продуктова (стока или услуга) иновация е стока или услуга, която е нова или
значително подобрена по отношение на нейните свойства или начини на
използване.
Производствена (процесна) иновация е нов или значително подобрен начин
на производство или доставка на продукта;
Маркетингова иновация е нов метод за маркетинг, включително на
значителни изменения в дизайна или опаковката на продукта, неговото
складиране, реклама на пазара или в определянето на неговата продажна
цена;
Организационна иновация е нов организационен метод в търговската
практика на фирмата, в организацията на работните места или външните
връзки.

Покритие на гаранцията
OГФМСП споделя с банката кредитор част от кредитния риск, като обезпечава до
50% от главницата на кредита и до максимален размер 30 хил. лева независимо от
сумата на главницата по предоставения кредит. Гаранцията представлява
допълващо обезпечение към основните обезпечения по кредита, приети от
Банката. Максималната сума, в рамките на която ОГФМСП ще издава гаранции по
този финансов инструмент е 600 хил. лева.
Допустими обезпечения (поотделно или в комбинация)
Като обезпечения по кредитите се приемат всички допустими обезпечения
съгласно българското законодателство. В допълнение към тях, за Програма ФИСП
се изисква собствениците при кредитоискателите – юридически лица и
собствениците на обезпечението да бъдат ангажирани като съдлъжници по
кредита.
Механизъм за одобрение - издаването на гаранция на ОГФМСП
ОГФМСП разглежда индивидуално всеки отделен проект кандидатстващ за
гаранционна подкрепа, като може да поеме или да откаже издаването на гаранция
в зависимост от това дали проектът отговаря на критериите за допустимост по
Програма ФИСП и на Вътрешните правила на Фонда ( Приложение 2 – Правилник
за работа на фонда).

2.Публично – частни партньорства
2.1.
Същност и характеристики на публично-частното партньорство
Публично-частните партньорства (ПЧП) са договорености между лица от
държавния и частния сектор за изграждане на обществена инфраструктура и
комунални обекти и за предоставяне на свързаните с тях услуги. Характерното за
тези партньорства е, че участващите в тях партньори споделят инвестициите,
риска и отговорността и възнаграждението. Те могат да имат различно
предназначение, но обикновено включват финансиране, проектиране,
строителство, експлоатация и поддръжка на инфраструктурни обекти и услуги.
Логиката, която стои зад изграждането на партньорствата, се състои в това, че и
общественият, и частният сектор имат свои уникални характеристики, от които
произтичат предимства, свързани с определени аспекти на предоставянето на
услуги или разработката на проекти. Най-успешни партньорски договорености са
тези, които използват силните страни на публичния и частния сектор за изграждане
на взаимно допълващи се отношения.
Ролята и отговорностите на партньорите могат да бъдат различни при различните
проекти. Така например, при някои проекти частният партньор може да има
значително участие във всички аспекти на предоставянето на дадените услуги, а в

други проекти – да играе незначителна роля.
Докато ролята и отговорностите на частния и публичния сектор могат да бъдат
различни при отделните инициативи, свързани с предоставянето на услуги,
цялостната роля на и отговорности на държавата остават непроменени. Публичночастното партньорство е само един от начините за изграждане на обществена
инфраструктура и предоставяне на свързаните с нея услуги. То не е заместител на
силното и ефективно управление и на решенията, вземани от държавата. При
всички случаи държавата продължава на носи отговорността за предоставянето на
услугите и за реализацията на проектите по начин, който защитава и служи на
обществения интерес.
2.2.
Форми на публично-частно партньорство
Публично-частните партньорства могат да бъдат различни от гледна точка на:
• разпределението на риска между партньорите;
• необходимите експертни знания и опит от страна на всеки от партньорите при
договарянето;
• потенциалните последици за данъкоплатците.
Разпределението на риска между партньорите е ключово съображение, което
оказва влияние върху останалите договорености между партньорите, включително
по въпросите за възнаграждението, инвестициите и отговорностите.
2.3.
Потенциални изгоди от публично-частните партньорства
Публично-частните партньорства не са решението, подходящо за предоставянето
на всякакъв вид услуги. Създаването на публично-частни партньорства е свързано
с рискове, ако не се разгледа критично въпросът дали те са подходящи за
конкретните обстоятелства. Местното правителство обаче може да има голяма
изгода когато публично-частните партньорства се използват в подходящ контекст.
Потенциалните изгоди включват:
• Икономии на разходи
При публично-частното партньорство местната власт може да реализира икономии
на разходи при строителството на капитални проекти, при експлоатацията и
поддръжката. Така например, икономии от разходи за строителство могат да се
реализират като се комбинират в един и същи договор проектирането и
строителството. Близкото взаимодействие между проектанти и строители може да
доведе до изработването на по-новаторски и по-евтини проекти. Проектантските и
строителните дейности могат да се
изпълнят по-ефикасно, като се съкрати времето за строителство и съответно
обектът бъде пуснат в експлоатация по-бързо. Могат да се съкратят общите
разходи за професионални услуги – технически контрол и надзор по изпълнението
на договора.
Комбинираните договори за проектиране и строителство също така намаляват
риска от надхвърляне на проектния бюджет. Икономии на разходи могат да бъдат
реализирани също от местните власти при експлоатацията и поддръжката на
обектите и системите за обслужване. Частните партньори биха могли на намалят
разходите за експлоатация и поддръжка чрез икономии от мащаб, използване на
новаторски технологии, по-гъвкави споразумения за доставка и компенсации или
чрез намаляване на режийните разходи.
• Споделен риск
При публично-частното партньорство местната власт може да сподели рисковете
с частен партньор. Рисковете включват надхвърляне на заложените разходи,
невъзможност за спазване на сроковете за предоставяне на услугите, трудности
при спазването на екологични и други нормативни изисквания или недостатъчно
приходи за покриване на експлоатационните и капиталните разходи.
• Повишаване или запазване на съществуващото равнище на обслужване
Публично-частните партньорства могат да въведат новости в организацията и
изпълнението на обслужването. Те също така могат да внедрят нови технологии и
са реализират икономии за сметка на по-голям мащаб на дейността, което често
води до снижаване на разходите и подобряване на качеството и равнището на
услугите.
• Увеличаване на приходите
Публично-частните партньорства могат на определят потребителски такси, които
отразяват реалната себестойност на дадена услуга. Също така, публично-частните
партньорства дават възможност за намиране на по-новаторски източници на

приходи, които не биха били възможни при конвенционалните начини за
предоставяне на услуги.
• По-ефективно изпълнение
Ефективност може да бъде постигната чрез комбиниране на различни дейности
като например проектиране и строителство, както и чрез по-гъвкаво договаряне и
доставки, по-бързо одобрение на капитално финансиране и по-ефективен процес
на вземане на решения. По-ефективното предоставяне на услуги означава не само
по-бързо обслужване, но и намаляване на себестойността на услугите.
• Икономически изгоди
Засиленото участие на местната власт в публично-частни партньорства може да
допринесе за стимулиране на частния сектор, за повишаване на заетостта и за
икономическия растеж. Местните частни фирми, които натрупват опит в публичночастното партньорство могат да “изнасят” този опит и да реализират приходи извън
района.
2.4.
Потенциални рискове при публично-частните партньорства
Както при конвенционалните форми на предоставяне на услуги, освен с
потенциални изгоди публично-частните партньорства са свързани и с потенциални
рискове. Местната власт може да намали или елиминира рисковете като си даде
сметка за тях и положи усилия да ги овладее чрез добре обмислено договаряне и
участие на различните групи заинтересовани лица. Потенциалните рискове
включват:
• Загуба на контрол от страна на местната власт
По своята същност публично-частните партньорства предполагат споделяне на
рисковете и изгодите между партньорите и общо вземане на решения. Публичночастните партньорства свързани със значителни инвестиции и рискове за частния
партньор често му отреждат по-голямо участие във вземането на решенията
относно начините на предоставяне на услугите и ценообразуването. Въпросът за
контрола следва да бъде разгледан при дефинирането на проекта и да се има
предвид в хода на преговорите за сключване на договора. В последна сметка
местната власт има правомощията и отговорността да установи стандартите за
предоставяните услуги и да гарантира защитата на обществения интерес.
• Увеличаване на разходите
Не винаги местната власт отчита истинската себестойност на услугите при
разработването на своята ценова политика. Така например, режийните или
административните разходи и амортизационните отчисления често не се включват
в цената на отделните услуги. В някои случаи е налице експлицитно субсидиране
на определени услуги. Предоставянето на услуги чрез публично-частни
партньорства изисква ценовата политика и тарифи, отразяващи съответните
разходи в пълен размер. Това може да доведе до нарастване на потребителските
такси за определени услуги. Разходите, свързани с уреждането на публичните
спорове по повод на увеличените
тарифи или с разработването на комплексна политика за разсрочване на
увеличението на тарифите често свалят стойността на публично-частните
партньорства като форма за предоставяне на определени услуги.
• Политически рискове
Съчетанието от неопитност на местната власт и непознаването на публичночастните партньорства от страна на заинтересованите лица може да повиши
свързаните с тях политически рискове. Местната власт може да реши на намали
потенциалните рискове като отначало се ангажира с по-несложни и разбираеми
договори за публично-частно партньорство.
• Неприемливи нива на отчетност
Някои услуги, предоставяни от местната власт са по-деликатни от гледна точка на
общественото изискване за отчетност. При публично-частните партньорства
отчетността за предоставяните услуги е по-неясна за обществеността, отколкото
при конвенционалните форми на предоставяне на услуги. Това може да породи
обществени критики към договорите за партньорство и към частния партньор или
искания за засилено участие на местната власт за гарантиране на съответствието
на услугите и общественото търсене.
• Ненадеждни услуги
Частните партньори могат да бъдат уязвими за трудовоправни спорове, финансови

проблеми или други обстоятелства, които да им попречат да изпълнят договорните
си ангажименти. Това следва да се предвиди и в договорите за публично-частно
партньорство да се включат мерки за справяне с подобни затруднения.
• Неспособност да се извлече изгода от конкуренцията
Конкуренцията сред частните партньори за придобиване правото на участие в
публично-частно партньорство е важна изгода за местната власт. Конкуренцията
води до новаторство, ефективност и снижаване на разходите. Местните власти
могат да се окажат в невъзможност да се възползват от публично-частните
партньорства, ако е налице ограничен брой потенциални частни партньори,
притежаващи необходимия опит и способност да участват в обявените търгове.
• Занижено качество или ефективност на услугите
Ако не са структурирани както трябва, договорите за публично-частно
партньорство могат да доведат до занижено качество на услугите, неефективно
обслужване или недобра поддръжка на обектите. Така например договорите от
типа “разходи + твърда такса” не стимулират частния партньор да поддържа
качеството или да увеличи ефективността. При определянето на критериите за
оценка на проекти или услуги, местните власти следва да помислят за прилагане
на подхода, при който разходите се изчисляват на базата на жизнения цикъл на
обектите /услугите.
• Пристрастност при подбора
Както при конвенционалните форми на предоставяне на услуги, винаги съществува
възможност местната власт на бъде обвинена в пристрастие при подбора на
партньорите. Това може за бъде силно изразено при публично-частните
партньорства тъй като “ниските оферти” невинаги печелят търговете, ако местното
правителство е установило други критерии (например “стойност срещу пари”).
Възможността за обвинения в пристрастие може да бъде ограничена чрез добре
разработени политика и
процедури, както и като се осигури прозрачност на взаимоотношенията с
потенциалните частни партньори.
• Трудово-правни въпроси
Въпреки че колективните договори и трудовото законодателство се прилагат при
сключването на договори за публично-частно партньорство, може да се окачват
негативни реакции от страна на синдикатите или на служителите на местната
власт.
Кога местната власт следва да помисли за създаване на публично-частните
партньорства?
Публично-частните партньорства са подходяща форма за предоставяне на
повечето услуги, които обикновено се предоставят от местната власт и като цяло
са приложими към повечето компоненти на процеса на предоставяне на услуги.
Видовете услуги, които могат да се осигурят чрез публично-частни партньорства
варират според политиката, следвана от ръководните органи на местната власт.
Като цяло, повечето услуги, предоставяни от местната власт могат да спечелят от
съчетаването на силните страни на частния и публичния сектор. Публичночастните партньорства могат да са по-малко подходящи за услуги, достъпът до
които не може да бъде ограничен (като например услугите с характеристика на
“обществена стока”, в т.ч. приложението на разпоредбите на местната власт,
опазване на околната среда и социални услуги). Те също така са по-малко
подходящи за основни услуги като полицейска защита, противопожарна охрана и
други спешни услуги. Представителите на местните власти и обществеността са
по-склонни на приемат публично-частни партньорства за предоставяне на поспециализирани услуги и обекти – спортно-развлекателни съоръжения,
съоръжения за третирате на твърди и течни отпадъци, комунални услуги.
На публично-частно партньорство се поддават практически всички елементи на
процеса на предоставяне на услуги, в т.ч.:
• Изработване на проект
• Управление на проект
• Строителство и доставка
• Финансиране
• Експлоатация и управление
• Поддръжка

• Маркетинг на услуги
• Комуникации.
Местните власти могат да мислят за партньорство с частния сектор в случаите
когато е налице едно или повече от следните обстоятелства:
• Услугата или обектът не могат да бъдат реализиран само с финансовите
средства и опита на местната власт;
• Участието на частен партньор би повишило качеството или равнището на
услугата в сравнение с това, което местната власт би могла да осигури сама;
• Участието на частен партньор би позволило изпълнение на обекта или
предоставяне на услугата в по-съкратени срокове, отколкото ако местната власт е
единствен участник;
• Потребителите на услугата подкрепят участието на частен партньор;
• Съществува възможност за конкуренция между евентуалните частни партньори;
• Не съществува законодателна или регулативна забрана за участието на частен
партньор в съответния обект или в предоставянето на съответната услуга;
• Услугата може лесно да се измери и остойности;
• Разходите по услугата или проекта могат да бъдат покрити с таксите, заплащани
от потребителите;
• Проектът или услугата дават възможност за иновации;
• Местната власт вече има опит в партньорството с частния сектор.
Ако не е налице никое от горните условия, не бива да се мисли за осъществяване
на публично-частно партньорство.
3. Европейският опит при създаване на гаранционни фондове и ПЧП
В последните години Европейският съюз (ЕС) се активизира в реализирането на
публични проекти чрез сътрудничество между публичния и частния сектор, с насока
към изграждането и експлоатацията на инфраструктура и предоставяне на услуги
като например - водоснабдяване, благоустройство, управление на отпадъците и
др. Необходимостта от инвестиции чрез сътрудничество между публичния и
частния сектор възниква поради ограниченост на финансовите ресурси в
публичния сектор и затрудненията му при предоставяне на качествени публични
услуги.
Развитието на публично - частното партньорство в Европа през последните две
десетилетия се основава на следната икономическа логика:
ускореното регионално развитие в Европа съчетано с общия Европейски пазар
през последните години доведе до необходимост от развитие на транспортна,
екологична и социална инфраструктура, която да задоволи нарастналите
потребности;
съчетанието на тези потребности с приетите Европейски директиви в сферата
на околната среда и транспорта доведе до нужда от големи инвестиции в базисна
инфраструктура;
осъзната е възможността за постигане на по-добра стойност на вложените
публични средства чрез използване на ефективността и ефикасността на частния
сектор при предоставяне на публични услуги;
съществуващи ограничения върху консолидирания бюджет налагани от строгата
монетарна и фискална политика в Европа;
осъществяване на цялостен подход при проектиране, финансиране,
строителство и експлоатация, като публичния сектор започва да поставя акцент
върху вложените от него средства през целия проектен цикъл;
предоставяне на възможност за споделяне на рисковете по проектите между
публичния и частен партньор.
Отчитайки Европейското законодателство, практика и счетоводно третиране, може
да се обобщи, че публично-частното партньорство е дългосрочно договорно
отношение между лица от частния и публичния сектор за финансиране,
построяване, реконструкция, управление или поддръжка на инфраструктура с
оглед постигане на по-добро качество на предоставяните услуги.
Публично-частното партньорство възниква преди около 200 години в САЩ. Добри
практики в публично-частното партньорство има в Канада и Австралия. През
последните 15 години ПЧП успешно се прилага в Индия, Виетнам Индонезия и т.

н., а в Европа публично-частното партньорство неофициално съществува от 19 век.
Великобритания е страна с дълъг опит в публично-частното партньорство - около
150 години. Причината са многото колонии, които е притежавала страната и
нуждата от финансови ресурси за изграждане на инфраструктура в тях. Официално
публично-частното партньорство се въвежда като препоръчителна процедура при
реализиране на инвестиционни проекти през 2004 година със Зелената книга за
ПЧП и правото на Европейския съюз относно публични договори и концесии и
следните Директиви: 1) Директива 2004/17/ЕО; 2) Директива2004/18/ЕО; 3)
Директива 92/13/ЕО/[2].
Европейската комисия е противник на специална регламентация и формализация
на публично-частното партньорство, а с актовете си насочва към прилагане на
правилата за обществените поръчки и концесиите. Такова е положението и в
Австрия, Германия, Естония, Италия, Унгария и Малта. Правната уредба в
страните от ЕС относно ПЧП се очертава общо в две насоки. В някои от тях има
специални закони или наредби за ПЧП, докато в други се прилагат законови и
подзаконови нормативни актове, регулиращи правоотношенията, възникващи по
повод правни институти като концесиите, обществените поръчки, държавната и
общинска собственост. В Гърция, Ирландия и Словения има специални закони за
ПЧП, а в Румъния и Франция се обсъждат такива законопроекти.Специални
нормативни актове за ПЧП има в Германия, но те не уреждат самото партньорство,
а въвеждат данъчни и административни облекчения. В Малта е приет указ за ПЧП,
в Унгария - правителствена резолюция за ПЧП. В държави като Великобритания,
Словакия, Румъния, Литва, Латвия, Финландия, Испания, Белгия, Швеция и
Холандия няма специален закон за ПЧП. В тези страни се прилагат Директивите на
ЕС, имплементирани в законодателството им, като закони и наредби за
обществените поръчки и концесиите (Словакия, Румъния, Литва, Латвия,
Финландия, Испания), кралски укази (Испания, Белгия) или наредби относно
договори за партньорство (Франция). Във Фламандската общност в Белгия действа
Постановление за ПЧП. Европейската комисия разграничава обикновено
(договорно) ПЧП и институционализирано, при което се създава дружество. ПЧП
се разграничава и според фазите: проектиране, строителство, поддръжка,
експлоатация, прехвърляне на собственост, като всяко партньорство може да
включва различни комбинации. ПЧП се развива основно за строителство и други
скъпи и изискващи дългосрочно планиране дейности като: пътна и железопътна
инфраструктура, обществен транспорт (Холандия, Литва, Латвия, Испания, Белгия,
Великобритания, Финландия, Франция, Германия, Австрия, Италия, Малта,
Унгария); пристанища, морски съоръжения и летища (Малта, Холандия);
инфраструктура, свързана със здравеопазването (Германия, Австрия, Италия,
Малта, Франция, Литва); строителство на училища, детски градини, студентски
общежития (Белгия, Великобритания, Финландия, Холандия, Франция, Литва,
Румъния); саниране на училища (Естония, Германия); общински жилища и домове
за стари хора (Естония, Латвия); изграждане и поддръжка на полицейски сгради и
затвори (Латвия).
ПЧП се предприема от страна на публичноправен субект (централна или
териториална администрация) според законодателството на Холандия,
Великобритания, Финландия, Латвия. В някои държави инициатор на ПЧП може да
бъде както публичноправен, така и частноправен субект (Белгия, Литва, Испания),
а в Швеция няма правило относно инициирането. В други страни решението за
предприемане на ПЧП се взима от правителството (Белгия) или общинския съвет
(Литва), а в други е създаден специален орган (Гърция и Латвия). В редица страни
се изготвя оценка, по отношение на това дали осъществяването на дейността под
формата на ПЧП е по-изгодно, по-качествено и целесъобразно спрямо
конвенционалните варианти (Германия, Естония). В Ирландия преди същинското
откриване на процедурата се създава екип за планиране на предстоящ проект. Поголямо внимание се обръща на частните партньори, но също така има изисквания
и към публичния участник. В зависимост от вида и етапа на процедурата частният
партньор може да има качеството на кандидат (преди да са посочени изискванията
по съдържанието на договора) или предложител (оферент). За да отговорят на
изискванията, често от частна страна участват консорциуми (Австрия, Германия),
като не е изключено в ПЧП да участват и няколко публични органи. Правото на
обществените поръчки изисква в ЕС кандидати от всички страни да бъдат

третирани еднакво.Основните изисквания са финансови: стабилен финансов поток
и доказан финансов капацитет (Холандия, Финландия и др.). Лица, обявени в
ликвидация или несъстоятелност, имащи данъчни задължения или са обект на
наказателни производства не могат да бъдат партньори (Франция и др.). По
принцип е допустимо, а в някои случаи може да бъде въведено изискване за
превъзлагане на част от дейностите на подизпълнители. Конкретните изисквания
за частноправните кандидати се определят от съответното министерство или
община. ПЧП са продължителни отношения, тъй като частноправният субект
трябва да може да възвърне инвестициите си. От друга страна, ако срокът е
прекомерно дълъг, биха се нарушили правилата за конкуренция на ЕС. Като цяло
няма общо законово изискване за продължителността. На практика:
(1) ПЧП проектите продължават в границите между 3 и 30 години (Естония);
(2) инфраструктурните проекти се отличават с по-голяма продължителност
(Испания, Литва);
(3) държавните концесии за пътища имат срок около 25-32 г., а общинските проекти
от 15 г. нагоре (Германия и Австрия);
(4) обществените поръчки са със значително по-кратки срокове (до 5 г.).
Концесиите могат да продължават до 49 г. (Румъния); до 25 г. с възможност за
удължаване с 10 г. (Холандия и Франция) и до 6 г. с възможност за удължаване с
19 г. (Италия).
Процедурата „състезателен диалог“ е създадена от ЕК специално за ПЧП. В
нейната първа част се определя самият предмет на поръчката (какво ще бъде
построено, санирано, изготвено като услуга и т.н.). Използва се в Литва, Словакия,
Румъния, Финландия, Франция, Холандия и др. Независимо от вида и стойността
на ПЧП процедурите трябва да отговарят на принципите на Договора за
Европейска общност за еднакво третиране, прозрачност, взаимно признаване,
пропорционалност, свобода на движението на стоки.
Критериите за оценка на офертите се обявяват предварително и не могат да се
променят. Те са концентрирани в следните насоки:
единствено най-ниска цена или най-целесъобразна икономически оферта - като
комплекс
от
цена,
качество,
обслужване,
екологични
показатели,
платежоспособност и др.;
цена за жизнения цикъл, времеви зони, достъпност (Австрия);
технически аспекти и капацитет на участника (Белгия).
Обявлението за провеждане на процедурата се извършва в Официален вестник на
ЕС над определените в директивата за обществените поръчки прагове (Румъния,
Словакия, Холандия), в съответния държавен вестник над определени прагове
(Франция, Латвия, Румъния). Документацията и/или обявлението съдържат
изискванията към кандидатите, критериите за избор, техническата информация за
обекта на ПЧП (конструктивна или функционална), период и обхват на проекта.
В повечето европейски страни, ПЧП покрива широк спектър от различни структури,
при които частния сектор доставя публичен продукт или услуга. Ясно е обаче, че
изразената политическа воля в дългосрочен план, реалната подкрепа на
прилагането на принципите на ПЧП, адекватната законодателна рамка,
привличането на кандидати, които отговарят на високи критерии за опит,
възможности и капацитет, търсенето и спечелването на общественото одобрение
са сред основните предпоставки за реализация на успешни ПЧП проекти.
Успешни примери на проекти за ПЧП в Европа:
Краков
"ПЧП нови перспективи" - създаването на международна мрежа за сътрудничество
в подкрепа на публично-частно партньорство за Краков е проект, подготвен и
изпълнен в сътрудничество с партньори от Франция и Великобритания, които имат
огромен и дългогодишен опит в прилагането на проекти за ПЧП. Партньори са
Британско-полската търговска камара (BPCC, Лондон) и Института за делегирано
управление (IGD, Париж) заедно с Френската камара на търговията и индустрията
в Полша. Основната цел на проекта е подобряване на инвестиционната
привлекателност и конкурентоспособност на Малополска област и Краков в

условията на ПЧП. Сред значимите аспекти на проекта е създаването на
международна мрежа за сътрудничество за обмен на добри практики и опит.
Проектът обхваща много дейности, сред които: учебни посещения, семинари,
работни срещи и конференции, създаване и поддръжка на сайта
www.ppp4krakow.net (първият общински уебсайт в Полша, посветен на проблемите
на ПЧП), подготвяне и публикуване на покани за проекти и партньорства, както и
маркетингови проучвания и анализи за инвестиции по модела на ПЧП.
Турку
През есента на 2009 г. Фондация "Турку 2011" започва преговори със строителната
фирма HartelaOy за съвместна подготовка на залите на сградата Logomo, която да
се превърне в основна арена на събитията за културна столица на Европа.
HartelaOy обновява залите през цялата 2010 г.. В същото време фондацията се
заема с подготовката на: вътрешни планове за дизайн, технология, обзавеждане
на помещенията, почистване, охрана, както и избор на кетъринг. Дизайнерските
планове са изготвени в сътрудничество с VapaavuoriOy и с архитектурно студио
Sabelström. По този начин плановете за изграждането на сградата и маркетинга на
изображението "столица на културата" се подготвят в тясно сътрудничество между
публичния и частния сектор.
Брюксел
В Брюксел голяма банкова група предлага значителни инвестиции за обновяване
на голяма сграда в центъра на града като център на изкуствата (Центъра за
изкуства Artesia) в замяна за дългосрочно отдаване под наем на имот от страна на
общината на Брюксел.
Ливърпул
Liverpool One е името, дадено на обновената централна част на града, която
заема 42 акра (16,8 хектара). Комплексът, който отваря врати през октомври
2008 г. се състои от над 30 индивидуално проектирани сгради, в пет различни
области, изградени около историческите улици на града. Всяка област има
различен характер и дизайн. Генералният план за ПЧП се основава на серия от
ръководни принципи, един от които е признанието, че културното наследство на
Ливърпул е положителен актив, който трябва да се използва като основен акцент в
развитието на града. Инициативата става нагледен пример за успешна съвместна
работа – тази между Общинския съвет и частния предприемач Grosvenor – в полза
на гражданите. Осъщественото публично-частното партньорство е платформа за
превръщането на град Ливърпул в модел за добри практики при подготовката и
провеждането на Европейска културна столица.

Термини от европейските програми
Общи цели (overall objectives) - целите са по-широки в сравнение с конкретната
задача на проекта. Други проекти и дейности също ще допринесат за тяхното
постигане.
Задача на проекта (project purpose) - конкретната цел, която трябва да бъде
постигната чрез прилагането на проекта.
Целеви групи (target groups) - обществени или професионални групи, към които
е насочен проектът.
Дейности (activities) - конкретните действия/дейности, които трябва да бъдат
осъществени, за да се постигнат резултатите.
График за изпълнение (timetable) - конкретно разпределение на дейностите във
времето на осъществяване на проекта.
Очаквани резултати (expected results - outputs) - продуктите/ резултатите от
дейностите, осъществявани в рамките на проекта.
Устойчивост на проекта (sustainability of the project) - Един проект е устойчив,
когато може да осигури ползи на целевата група, за която е предназначен за
продължителен период от време след приключване на финансовата помощ по
проекта.
Бюджет, бюджетна разбивка (breakdown of prices) - подробно описание на
разходите по отделни бюджетни пера и/или дейности.
Координатор на проекта (project coordinator) - организация или лице, което
носи отговорност за координиране на дейностите по осъществяването
на проекта. Ако в проекта участват няколко партньори, един от тях изпълнява
ролята на координатор.
Мониторинг, наблюдение на проекта (monitoring of the project) – редовно
наблюдение на осъществяването на проекта, прилагането на дейностите,
спазването на графика, изразходването на финансовите средства и т.н.
Партньори, партньорски организации (partner, partner organizations) организации, участващи съвместно в осъществяването на проекта.
Писмо за интерес (letter of intent) - писмен текст, в който се изразява готовност
за участие в определен проект и за поемане на определени отговорности и
задължения.
Одит (audit) - проверка на целесъобразността на използването на финансовите
средства, отпуснати по определен проект и съобразяването с процедурните
правила.
Непредвидени разходи (contingency) - малка част резервни средства за
покриване на непредвидени разходи.
Възстановяеми разходи (reimbursables) - разходи, които се връщат след
представяне на отчетни документи за действително изразходваната сума.

