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ЕВРОПЕЙСКИ КОДЕКС НА ПОВЕДЕНИЕ ЗА ПАРТНЬОРСТВО В РАМКИТЕ НА ЕВРОПЕЙСКИТЕ СТРУКТУРНИ И ИНВЕСТИЦИОННИ ФОНДОВЕ

ПРЕДГОВОР
На 21 декември 2013 г., след повече от две години на преговори, регламентите относно европейските структурни и инвестиционни фондове за периода 2014—2020 г. влязоха в сила.
Тези регламенти определят как държавите членки трябва да планират и реализират своите инвестиционни проекти, които
могат да бъдат подпомогнати с 325 милиарда евро от структурните и инвестиционните фондове на ЕС през седемгодишния период.
Над 70 милиона евро от тези фондове трябва да бъдат инвестирани в човешки капитал чрез Европейския социален фонд.
За първи път Европейският социален фонд ще разполага с минимален гарантиран дял в общите разходи за политиката на
сближаване. Освен това над 6 милиарда евро са определени специално за подкрепа на младите хора чрез Инициативата за
младежка заетост.
За да се оптимизира въздействието на тези фондове, особено важно е органите на държавите членки на всички равнища —
национално, регионално и местно — да работят в тясно сътрудничество и в партньорство с профсъюзи, работодатели, неправителствени организации и други отговорни органи, например за насърчаване на социалното приобщаване, равнопоставеността
между половете и недопускането на дискриминация.
Включването на партньорите в планирането, изпълнението, мониторинга и оценката на проектите, подпомагани от фондовете
на ЕС, ще позволи на държавите членки да гарантират в по-голяма степен изразходването на средствата там, където са найнеобходими, и по най-добрия възможен начин.
Всички държави членки ще трябва да спазват тези правила за изготвянето и изпълнението на програмите за периода 2014—
2020 г.
В резултат на това държавите членки ще трябва да гарантират, че всички съответни възгледи са взети под внимание при
определянето на приоритетите за финансиране и изготвянето и реализирането на най-ефективните инвестиционни стратегии.
Този подход на засилено партньорство е едно от важните нововъведения, които ЕС включи в новата политика на сближаване.
Вярваме, че той ще допринесе значително, за да се гарантира, че всяко евро от структурните и инвестиционните фондове на ЕС
се изразходва по най-ефективния възможен начин за справяне с икономическите и социалните предизвикателства, пред които
Европа ще бъде изправена от днес до 2020 г.

Ласло Андор
Комисар по трудовата заетост, социалните въпроси и приобщаването
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ЕВРОПЕЙСКИ КОДЕКС НА ПОВЕДЕНИЕ ЗА ПАРТНЬОРСТВО В РАМКИТЕ НА ЕВРОПЕЙСКИТЕ СТРУКТУРНИ И ИНВЕСТИЦИОННИ ФОНДОВЕ

1. УВОД
От дълги години партньорството е един от основните прин-

• процедурите за подбор следва да бъдат прозрачни

ципи за реализиране на споделените фондове за управле-

и да отчитат различната институционални и правни

ние на Европейския съюз, по-специално на Европейския

рамки на държавите членки;

социален фонд (ЕСФ). Принципът за партньорство предпо-

• партньорите трябва да бъдат включени в изготвя-

лага тясно сътрудничество между Комисията и публичните

нето и прилагането на споразуменията и програми-

органи на национално, регионално и местно равнище в

те за партньорство; за тази цел е необходимо да се

държавите членки, социалните партньори и организациите,

установят минимални процедурни изисквания, за да

представляващи гражданското общество.

се осигури своевременен, пълноценен и прозрачен
процес на консултации (т.е. достатъчно време за

Партньорството има ясна добавена стойност за засилване

консултации, наличие на документи и т.н.);

на ефективността при реализирането на европейските

• партньорите трябва да бъдат представени в мони-

структурни и инвестиционни фондове. То засилва колектив-

торинговите комитети на програмите през целия

ната ангажираност и приемане на политиките на Съюза, уве-

цикъл (т.е. подготовка, реализиране, мониторинг и

личава наличните познания, експертен опит и гледни точки

оценка);

в подготовката и реализирането на стратегии и гарантира

• постигането на ефективно партньорство трябва да

по-голяма прозрачност при процеса на вземане на решения.

се осигури чрез укрепване на институционалния
капацитет на съответните партньори посредством

Принципът за партньорство вече е одобрен за всички евро-

дейности за повишаване на капацитета, насочени

пейски структурни и инвестиционни фондове. Всъщност член

към социалните партньори и организациите, пред-

5 от Регламента за общоприложимите разпоредби осигури

ставляващи гражданското общество, които участват

правната основа за приемане на делегиран акт за Европей-

в програмите;

ски кодекс на поведение за партньорство (ЕКПП), който ще

• обменът на опит и взаимното обучение следва да се

подпомага държавите членки в организирането на значими

улеснят, по-специално чрез създаването на мрежа

партньорства със съответните заинтересовани страни.

за партньорски практики, обхващаща всички европейски структурни и инвестиционни фондове;

Основните принципи на ЕКПП включват следното:

• ролята на партньорите при изпълнението на споразуменията за партньорство, както и резултатите и

• избраните партньори да бъдат представителни за съот-

ефективността на партньорството през програмния

ветните заинтересовани страни;

период следва да бъдат предмет на оценка.

5

2. ДЕЛЕГИРАН РЕГЛАМЕНТ
НА КОМИСИЯТА (*)

Делегиран регламент (ЕС) № 240/2014 на Комисията от 7 януари 2014
година относно Европейски кодекс на поведение за партньорство
в рамките на европейските структурни и инвестиционни фондове
ЕВРОПЕЙСКАТА КОМИСИЯ,
като взе предвид Договора за функционирането на Европейския съюз,
като взе предвид Регламент (ЕС) № 1303/2013 на Европейския парламент и на Съвета от 17 декември 2013 г. за
определяне на общоприложими разпоредби за Европейския фонд за регионално развитие, Европейския социален
фонд, Кохезионния фонд, Европейския земеделски фонд за развитие на селските райони и Европейския фонд
за морско дело и рибарство и за определяне на общи разпоредби за Европейския фонд за регионално развитие,
Европейския социален фонд, Кохезионния фонд и Европейския фонд за морско дело и рибарство, и за отмяна на
Регламент (ЕО) № 1083/2006 на Съвета (1), и по-специално член 5, параграф 3 от него,
като има предвид, че:
(1)

Целта на настоящия регламент е да се приеме Европейски кодекс на поведение с цел да се подпомогнат
и улеснят държавите членки при организирането на партньорства по отношение на споразуменията за
партньорство и програмите, които се осъществяват с подкрепа от Европейския фонд за регионално развитие (ЕФРР), Европейския социален фонд (ЕСФ), Кохезионния фонд, Европейския земеделски фонд
за развитие на селските райони (ЕЗФРСР) и Европейския фонд за морско дело и рибарство (ЕФМДР).
Тези фондове понастоящем действат съгласно обща рамка и се наричат „европейски структурни и инвестиционни фондове“ (наричани по-нататък „ЕСИ фондове“).

(2)

Партньорството е отдавна утвърден принцип в работата на ЕСИ фондовете. То предполага тясно
сътрудничество между публичните органи, икономическите и социалните партньори и организациите,
представляващи гражданското общество на национално, регионално и местно ниво в рамките на целия
програмен цикъл, състоящ се от изготвяне, изпълнение, мониторинг и оценка.

(3)

Избраните партньори следва да бъдат възможно най-представителни за съответните заинтересовани
страни. Процедурите за подбор на партньорите следва да бъдат прозрачни и да отчитат различната институционална и нормативна уредба на държавите членки, както и съответната компетентност на национално
и регионално равнище.

(4)

Партньорите следва да включват публични органи, икономически и социални партньори и организации,
представляващи гражданското общество, включително работещите в областта на околната среда, организациите в рамките на определени общности и доброволческите организации, които могат да окажат
съществено въздействие върху прилагането на споразумението за партньорство и програмите или значително да бъдат засегнати от тяхното изпълнение. Специално внимание следва да се обърне на включването на групи, които могат да бъдат засегнати от програмите, но трудно могат да повлияят върху тях, и

(1)	
ОВ L 347, 20.12.2013 г., стр. 320.

(*)

Делегираният акт ще влезе в сила 2 месеца след неговото приемане, при условие че Европейският парламент и Съветът не изразят възражения.
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ЕВРОПЕЙСКИ КОДЕКС НА ПОВЕДЕНИЕ ЗА ПАРТНЬОРСТВО В РАМКИТЕ НА ЕВРОПЕЙСКИТЕ СТРУКТУРНИ И ИНВЕСТИЦИОННИ ФОНДОВЕ

по-специално на най-уязвимите и маргинализирани общности, които са изложени на най-голям риск от
дискриминация или социално изключване, особено хората с увреждания, мигрантите и ромите.
(5)

При подбора на партньорите е необходимо да се вземат под внимание разликите между споразуменията за
партньорство и програмите. Споразуменията за партньорство обхващат всички ЕСИ фондове, по които
се предоставя подкрепа на дадена държава членка, докато програмите се отнасят единствено до съответните ЕСИ фондове, с чиято подкрепа се осъществяват. Партньорите по споразуменията за партньорство
следва да бъдат партньорите, които имат отношение към планираното използване на всички ЕСИ фондове, докато по отношение на програмите е достатъчно партньорите да бъдат свързани с планираното
използване само на ЕСИ фондовете, по които се предоставя подкрепа за съответната програма.

(6)

Партньорите следва да бъдат включени в изготвянето и прилагането на споразуменията за партньорство
и програмите. За тази цел е необходимо да се установят основните принципи и добрите практики за осъществяването на навременен, задълбочен и прозрачен процес на консултации с партньорите относно анализа на предизвикателствата и потребностите, за които трябва да се търси решение, подбора на целите и
приоритетите за преодоляването им, както и по отношение на координационните структури и споразуменията за многостепенно управление, необходими за ефективното изпълнение на политиките.

(7)

Партньорите следва да бъдат представени в мониторинговите комитети по програмите. Правилата за
членство и процедурите на комитет следва да насърчават последователността и участието по отношение
на програмирането и изпълнението, както и постигането на ясни и прозрачни работни договорености, а
също и на навременни резултати и недопускане на дискриминация.

(8)

Чрез активното си участие в мониторинговите комитети партньорите следва да вземат участие в оценката на изпълнението на различните приоритети, в изготвянето на съответните доклади по програмите и,
когато е необходимо, на поканите за представяне на предложения.

(9)

Постигането на ефективно партньорство следва да се улесни чрез подпомагане на съответните партньори
да укрепят институционалния си капацитет за изготвяне и изпълнение на програмите.

(10)

Комисията следва да улесни обмена на добри практики, укрепването на институционалния капацитет и
разпространението на резултатите сред държавите членки, управляващите органи и представителите на
партньорите чрез създаването на мрежа за партньорски практики, която обхваща всички ЕСИ фондове.

(11)

Ролята на партньорите при изпълнението на споразуменията за партньорство, както и резултатите и ефективността на партньорството през програмния период следва да бъдат предмет на оценка от страна на
държавите членки.

(12)

С цел да подпомогне и улесни държавите членки при организирането на партньорството Комисията
следва да предостави примери за най-добрите практики на държавите членки в тази област,

ПРИЕ НАСТОЯЩИЯ РЕГЛАМЕНТ:

Глава I
Oбщи разпоредби
Член 1
Предмет и приложно поле
С настоящия регламент се създава европейски кодекс на поведение за партньорство по отношение на споразуменията за партньорство и програмите, ползващи се с подкрепа от европейските структурни и инвестиционни фондове.
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Глава II
Oсновни принципи относно прозрачните процедури за определяне на съответните партньори
Член 2
Представителност на партньорите
Държавите членки гарантират, че партньорите, посочени в член 5, параграф 1 от Регламент (ЕС) № 1303/2013, са
най-представителни за съответните заинтересовани страни и са избрани за надлежно упълномощени представители с оглед на тяхната компетентност, капацитета им за активно участие и съответното им равнище на представителство.

Член 3
Определяне на съответните партньори за споразумението за партньорство
1.

По отношение на споразумението за партньорство държавите членки определят съответните партньори
най-малко измежду следните организации:
a)

б)

компетентни регионални, местни, градски и други публични органи, включително:
i)

регионални органи, национални представители на местните органи и местни органи,
представляващи най-големите градове и градски зони, чиито правомощия са свързани с
планираното използване на ЕСИ фондовете;

ii)

национални представители на висши учебни заведения, институции, предоставящи
образование и обучение, и научноизследователски центрове, свързани с планираното
използване на ЕСИ фондовете;

iii)

други национални публични органи, които отговарят за прилагането на хоризонталните принципи, посочени в членове 4 — 8 от Регламент (ЕС) № 1303/2013, и чиято
дейност е свързана с планираното използване на ЕСИ фондовете, и по-специално
органи, насърчаващи равното третиране, предвидено в Директива 2000/43/ЕО на
Съвета (2), Директива 2004/113/ЕО на Съвета (3) и Директива 2006/54/ЕО на Европейския парламент и на Съвета (4);

икономически и социални партньори, включително:
i)

признати на национално равнище организации на социалните партньори, по-специално общопрофилни междуотраслови организации и секторни организации в сектори,
свързани с планираното използване на ЕСИ фондовете;

ii)

национални търговски камари и стопански сдружения, които представляват общия
интерес на различните промишлености и отрасли и чиято дейност е свързана с планираното използване на ЕСИ фондовете, с цел да се гарантира балансирано представителство на големи, средни, малки и микропредприятия, както и представители на
социалната икономика;

(2)	Директива 2000/43/ЕО на Съвета от 29 юни 2000 г. относно прилагане на принципа на равно третиране на лица без разлика на расата или
етническия произход (ОВ L 180, 19.7.2000 г., стр. 22).
(3)	Директива 2004/113/ЕО на Съвета от 13 декември 2004 г. относно прилагане на принципа на равното третиране на мъжете и жените по
отношение на достъпа до стоки и услуги и предоставянето на стоки и услуги (ОВ L 373, 21.12.2004 г., стр. 37).
(4)	Директива 2006/54/ЕО на Европейския парламент и на Съвета от 5 юли 2006 г. за прилагането на принципа на равните възможности и
равното третиране на мъжете и жените в областта на заетостта и професиите (ОВ L 204, 26.7.2006 г., стр. 23).
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в)

2.

организации, представляващи гражданското общество, като например партньори с дейност
в областта на околната среда, неправителствени организации и организации, насърчаващи
социалното приобщаване, равенството между мъжете и жените и недопускането на дискриминация, включително:
i)

органи, чиято дейност е свързана с планираното използване на ЕСИ фондовете и с
прилагането на хоризонталните принципи, посочени в членове 4 — 8 от Регламент
(ЕС) № 1303/2013, въз основа на тяхната представителност и като се вземат предвид
географският и тематичният обхват, управленският капацитет, експертният опит и
иновативните подходи;

ii)

други организации или групи, които са засегнати или има вероятност да бъдат засегнати в значителна степен от прилагането на ЕСИ фондовете, по-специално групите,
които се смятат за изложени на риск от дискриминация и социално изключване.

Когато публичните органи, икономическите и социалните партньори и организациите, представляващи
гражданското общество, са формирали обединение на организации с цел да прегрупират интересите си
и да улеснят участието си в дадено партньорство, те може да определят само един представител, който да
представя възгледите на това обединение в рамките на партньорството.

Член 4
Определяне на съответните партньори за програмите
1.

По отношение на всяка програма държавите членки определят съответните партньори най-малко измежду
следните организации:
a)

компетентни регионални, местни, градски и други публични органи, включително:
i)

регионални органи, национални представители на местните органи и местни органи,
представляващи най-големите градове и градски зони, чиито правомощия са свързани
с планираното използване на ЕСИ фондовете, по които се предоставя подкрепа за програмата;

ii)

национални или местни представители на висши учебни заведения, институции, предоставящи образование, обучение и консултантски услуги, както и научноизследователски центрове, чиято дейност е свързана с планираното използване на ЕСИ фондовете,
по които се предоставя подкрепа за програмата;

iii)

други публични органи, които отговарят за прилагането на хоризонталните принципи,
посочени в членове 4 — 8 от Регламент (ЕС) № 1303/2013, и чиято дейност е свързана
с планираното използване на ЕСИ фондовете, по които се предоставя подкрепа за
програмата, и по-специално органи, насърчаващи равното третиране, предвидено в
Директива 2000/43/ЕО, Директива 2004/113/ЕО и Директива 2006/54/ЕО;

iv)

други органи на национално, регионално или местно равнище и органи, представляващи области, в които се реализират интегрирани териториални инвестиции и стратегии за местно развитие, финансирани от програмата;
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б)

в)

2.

3.

икономически и социални партньори, включително:
i)

признати на национално или регионално равнище организации на социалните партньори, по-специално общопрофилни междуотраслови организации и секторни организации в сектори, свързани с планираното използване на ЕСИ фондовете, по които се
предоставя подкрепа за програмата;

ii)

национални или регионални търговски камари и стопански сдружения, които представляват общия интерес на различните промишлености или отрасли, с цел да се гарантира
балансирано представителство на големи, средни, малки и микропредприятия, както и
представители на социалната икономика;

iii)

други аналогични органи на национално или регионално равнище;

организации, представляващи гражданското общество, като например партньори с дейност
в областта на околната среда, неправителствени организации и организации, насърчаващи
социалното приобщаване, равенството между мъжете и жените и недопускането на дискриминация, включително:
i)

органи, чиято дейност е свързана с планираното използване на ЕСИ фондовете, по
които се предоставя подкрепа за програмата, както и с прилагането на хоризонталните
принципи, посочени в членове 4 — 8 от Регламент (ЕС) № 1303/2013, въз основа на
тяхната представителност и като се вземат предвид географският и тематичният обхват,
управленският капацитет, експертният опит и иновативните подходи;

ii)

органи, представляващи местните групи за действие, посочени в член 34, параграф 1 от
Регламент (ЕС) № 1303/2013;

iii)

други организации или групи, които са засегнати или има вероятност да бъдат засегнати в значителна степен от прилагането на ЕСИ фондовете; по-специално групите,
които се смятат за изложени на риск от дискриминация и социално изключване.

По отношение на програмите за европейско териториално сътрудничество държавите членки могат да
включат в партньорството:
i)

европейските групи за териториално сътрудничество, действащи в съответните трансгранични или транснационални програмни райони;

ii)

органи или организации, които участват в разработването или прилагането на макрорегионална стратегия или стратегия за морските басейни в програмния район,
включително координиращите организации на приоритетните области за макрорегионалните стратегии.

Когато публичните органи, икономическите и социалните партньори и организациите, представляващи
гражданското общество, са формирали обединение на организации, те може да определят само един представител, който да представя възгледите на това обединение в рамките на партньорството.
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Глава III
Oсновни принципи и добри практики за участието на съответните партньори в изготвянето
на споразумението за партньорство и на програмите
Член 5
Консултации със съответните партньори при изготвянето на споразумението за партньорство и на програмите
1.

За да се гарантира прозрачно и ефективно участие на съответните партньори, държавите членки и управляващите органи провеждат консултации със социалните партньори относно процеса и графика на
изготвяне на споразумението за партньорство и на програмите, като им предоставят пълна информация
за съдържанието на тези документи и за всички изменения по тях.

2.

По отношение на консултациите със съответните партньори държавите членки вземат предвид необходимостта от:
a)

навременно оповестяване на съответната информация и осигуряване на лесен достъп до нея;

б)

осигуряване на достатъчно време за партньорите да анализират и представят коментари по
основните проектодокументи, както и по проектите на споразумението за партньорство и
на програмите;

в)

осигуряване на механизми, чрез които партньорите да могат да задават въпроси, да представят
своя принос и да получават информация за начина, по който техните предложения са били
взети предвид;

г)

разпространяване на резултатите от консултациите.

3.

По отношение на програмите за развитие на селските райони държавите членки вземат предвид ролята на
националните мрежи за селски райони, създадени в съответствие с член 54 от Регламент (ЕС) № 1305/2013
на Европейския парламент и на Съвета (5), наред с участието на съответните партньори.

4.

Когато между различните нива на управление под националното равнище са сключени официални споразумения, държавата членка взема предвид тези споразумения за многостепенно управление в съответствие със своята институционална и нормативна уредба.

Член 6
Изготвяне на споразумението за партньорство
В съответствие със своята институционална и нормативна уредба държавите членки включват съответните партньори в изготвянето на споразумението за партньорство, по-специално по отношение на:
а)

анализа на различията, потребностите на развитието и възможността за растеж спрямо тематичните цели, включително посочените в съответните препоръки за отделните държави;

б)

обобщенията на предварителните условия на програмите и основните констатации от всички
предварителни оценки на споразумението за партньорство, предприети по инициатива на
държавата членка;

(5)	Регламент (ЕС) № 1305/2013 на Европейския парламент и на Съвета от 17 декември 2013 г. относно подпомагане на развитието на селските
райони от Европейския земеделски фонд за развитие на селските райони (ЕЗФРСР) (ОВ L 347, 20.12.2013 г., стр. 487).
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в)

подбора на тематичните цели, ориентировъчното разпределение на средствата от ЕСИ фондовете и основните резултати, които се очакват от тях;

г)

списъка с програмите, както и механизмите на национално и регионално равнище, чрез които
се гарантира координация както между отделните ЕСИ фондове, така и между тях и други
инструменти за финансиране на национално равнище, на равнището на Съюза и в рамките на
Европейската инвестиционна банка;

д)

механизмите за осигуряване на интегриран подход към използването на ЕСИ фондовете за
целите на териториалното развитие на градските, селските и крайбрежните и рибарските
райони и районите с особени териториални характеристики;

е)

механизмите за осигуряване на интегриран подход към разрешаването на специфичните нужди
на най-силно засегнатите от бедност географски райони или на целевите групи, изложени на
най-голям риск от дискриминация или изключване, със специална насоченост към маргинализираните общности;

ж)

прилагането на хоризонталните принципи, посочени в членове 5, 7 и 8 от Регламент (ЕС)
№ 1303/2013.

Член 7
Информация относно участието на съответните партньори в споразумението за партньорство
По отношение на споразумението за партньорство държавите членки предоставят най-малко следната информация:
а)

списъка с партньорите, участващи в изготвянето на споразумението за партньорство;

б)

действията, предприети за осигуряване на активно участие на партньорите, включително
действия, предприети по отношение на достъпността, по-специално по отношение на хората
с увреждания;

в)

ролята на партньорите при изготвянето на споразумението за партньорство;

г)

резултатите от консултациите с партньорите и описание на техния принос при изготвянето на
споразумението за партньорство.

Член 8
Изготвяне на програмите
В съответствие със своята институционална и нормативна уредба държавите членки включват съответните партньори в изготвянето на програмите, по-специално по отношение на:
а)

анализа и установяването на нуждите;

б)

определянето или избора на приоритетите и свързаните с тях специфични цели;

в)

отпускането на финансиране;

г)

определянето на конкретни показатели за програмите;
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д)

прилагането на общите принципи, посочени в членове 7 и 8 от Регламент (ЕС) № 1303/2013;

е)

състава на мониторинговите комитети.

Член 9
Информация относно участието на съответните партньори в програмите
По отношение на програмите държавите членки предоставят най-малко следната информация:
а)

предприетите действия за осигуряване на участие на съответните партньори в изготвянето на
програмите и техните изменения;

б)

планираните действия за осигуряване на участие на партньорите в изпълнението на програмите.

Глава IV
Добри практики относно формулирането на правилата за членство и вътрешните процедури
на мониторинговите комитети
Член 10
Правила за членство в мониторинговите комитети
1.

При формулирането на правилата за членство в мониторинговия комитет държавите членки вземат предвид партньорите, които са участвали в изготвянето на програмите, като имат за цел да насърчават равенството между мъжете и жените и недискриминацията.

2.

По отношение на мониторинговите комитети по програмите за европейско териториално сътрудничество партньорите по междурегионалните и транснационалните програми за сътрудничество могат да
бъдат представлявани от обединения на организации на равнището на Съюза или на транснационално
равнище. Държавите членки могат да включат партньорите в подготовката на работата на мониторинговия комитет, по-специално чрез участието им в координационни комитети на национално равнище,
организирани в участващите държави членки.

Член 11
Процедурен правилник на мониторинговия комитет
При изготвянето на процедурния правилник мониторинговите комитети вземат предвид следното:
а)

правото на глас на членовете;

б)

предизвестието за провеждане на заседанията и за предаване на документацията, което по
правило е не по-кратко от 10 работни дни;

в)

условията за публикуване на подготвителните документи, представени на мониторинговите
комитети, и за достъп до тях;
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г)

процедурата за приемане, публикуване и достъп до протоколите от заседанията;

д)

условията за създаването и дейността на работните групи в рамките на мониторинговите комитети;

е)

разпоредбите относно конфликт на интереси за партньори, участващи в мониторинга, оценката и изготвянето на поканите за представяне на предложения;

ж)

условията, принципите и правилата за възстановяване на суми, възможностите за изграждане
на капацитет и използването на техническа помощ.

Глава V
Oсновни принципи и добри практики относно участието на съответните партньори в изготвянето
на покани за представяне на предложения и доклади за напредъка, както и в мониторинга и оценката
на програмите
Член 12
Задължения, свързани със защита на данните, поверителност и конфликт на интереси
Държавите членки гарантират, че партньорите, участващи в изготвянето на покани за представяне на предложения и доклади за напредъка, както и в мониторинга и оценката на програмите, са запознати със своите задължения, свързани със защита на личните данни, поверителност и конфликт на интереси.

Член 13
Участие на съответните партньори в изготвянето на покани за представяне на предложения
Управляващите органи вземат подходящи мерки за избягване на евентуален конфликт на интереси в случаите,
в които съответните партньори участват в изготвянето на покани за представяне на предложения или в тяхната оценка.

Член 14
Участие на съответните партньори в изготвянето на доклади за напредъка
Държавите членки включват съответните партньори в изготвянето на докладите за напредъка по изпълнението на
споразумението за партньорство, посочени в член 52 от Регламент (ЕС) № 1303/2013, по-специално по отношение на оценката на ролята на партньорите за изпълнението на споразумението за партньорство и прегледа на
предоставените от тях становища по време на консултациите, включително, когато е целесъобразно, описание на
начина, по който становищата на партньорите са били взети предвид.

Член 15
Участие на съответните партньори в мониторинга на програмите
Управляващите органи включват партньорите в работата на мониторинговия комитет и неговите работни групи,
в оценката на изпълнението на програмата, включително по отношение на заключенията от прегледа на изпълнението, както и в изготвянето на годишните доклади за изпълнението на програмите.
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Член 16
Участие на съответните партньори в оценката на програмите
1.

Управляващите органи включват съответните партньори в работата по оценката на програмите в рамките
на мониторинговите комитети и, когато е целесъобразно, в работата на специалните работни групи, създадени за тази цел от мониторинговите комитети.

2.

Управляващите органи по програмите по Европейския фонд за регионално развитие (ЕФРР), Европейския социален фонд (ЕСФ) и Кохезионния фонд провеждат консултации с партньорите относно
докладите, в които са обобщени констатациите от оценките, извършени през програмния период в съответствие с член 114, параграф 2 от Регламент (ЕС) № 1303/2013.

Глава VI
Примерни области, теми и добри практики относно използването на еси фондовете
с цел укрепване на институционалния капацитет на съответните партньори и на ролята
на комисията за разпространението на добри практики
Член 17
Укрепване на институционалния капацитет на съответните партньори
1.

Управляващият орган разглежда необходимостта от използване на техническа помощ за укрепване на
институционалния капацитет на партньорите, по-специално по отношение на местни органи, икономически и социални партньори и неправителствени организации с малък мащаб, които да бъдат подпомогнати,
за да могат ефективно да участват в изготвянето, изпълнението, мониторинга и оценката на програмите.

2.

Подкрепата по параграф 1 може да бъде под формата на, inter alia, специални работни срещи, обучения,
структури за координация и мрежови структури или принос за покриване на разходите за участието в
заседанията, свързани с изготвянето, изпълнението, мониторинга и оценката на програмата.

3.

По отношение на програмите за развитие на селските райони подкрепата по параграф 1 може да бъде предоставена чрез националната мрежа за селските райони, създадена в съответствие с член 54 от Регламент
(ЕС) № 1305/2013.

4.

Що се отнася до програмите по линия на ЕСФ, управляващите органи в по-слабо развитите региони, в
регионите в преход или в държавите членки, отговарящи на условията за получаване на подкрепа от Кохезионния фонд, гарантират, че в зависимост от нуждите по линия на ЕСФ ще бъдат заделени съответни
ресурси за дейностите по изграждане на капацитет на социалните партньори и на неправителствените
организации, участващи в програмите.

5.

По отношение на европейското териториално сътрудничество подкрепата по параграфи 1 и 2 може също
така да обхваща подкрепа за партньорите с цел укрепване на институционалния им капацитет за участие
в дейности по международно сътрудничество.

Член 18
Роля на Комисията за разпространението на добрите практики
1.

Комисията създава механизъм за сътрудничество — Европейска мрежа за партньорски практики, която
е обща за всички ЕСИ фондове и е отворена за участие от страна на заинтересованите държави членки,
управляващи органи и организации, представляващи партньорите на равнището на Съюза.
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Европейската мрежа за практики за партньорство улеснява обмена на опит, изграждането на капацитет,
както и разпространението на съответните резултати.
2.

Комисията предоставя примери за добри практики при организирането на партньорството.

3.

Обменът на опит, свързан с определянето, предаването и разпространението на добри практики и новаторски подходи при изпълнението на програмите за междурегионално сътрудничество и на действията
по член 2, параграф 3, буква в) от Регламент (ЕС) № 1299/2013 на Европейския парламент и на Съвета (6),
включва опита, натрупан при партньорството по програмите за сътрудничество.

ГлаваVII
Заключителни разпоредби
Член 19
Влизане в сила
Настоящият регламент влиза в сила в деня след деня на публикуването му в Официален вестник на Европейския съюз.
Настоящият регламент е задължителен в своята цялост и се прилага пряко във всички държави членки.
Съставено в Брюксел на 7 януари 2014 година.

За Комисията
Председател
José Manuel BARROSO

(6)	Регламент (ЕС) № 1299/2013 на Европейския парламент и на Съвета от 17 декември 2013 г. относно специални разпоредби за подкрепа от
Европейския фонд за регионално развитие по цел „Европейско териториално сътрудничество“ (ОВ L 347, 20.12.2013 г., стр. 259).
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3. НАЙ-ДОБРИ ПРАКТИКИ ВЪВ

ВРЪЗКА С ПРИЛАГАНЕТО НА ПРИНЦИПА
НА ПАРТНЬОРСТВО ПРИ ПРОГРАМИТЕ
ПО ЕВРОПЕЙСКИТЕ СТРУКТУРНИ
И ИНВЕСТИЦИОННИ ФОНДОВЕ
Добри практики за спазване
на прозрачни процедури за
определяне на съответните
партньори

поканени да представят вижданията си относно насочеността на НСРР и оперативните програми (ОП). Широката
общественост също е получила възможност да разгледа
и коментира НСРР и ОП чрез интернет страница. Били са
организирани семинари за обсъждане на проектни версии

При подготовката за периода 2007—2013 г. управля-

със съответните професионални и социални партньори и с

ващият орган за ЕСФ в Румъния е имал за задача да

представители на министерствата (8).

извърши анализ на контекста преди присъединяването на
държавата към ЕС. Този документ е послужил като основен програмен документ за Националната стратегическа
референтна рамка (НСРР) и за оперативните програми.
Било е ясно, че при програмирането на национално равнище трябва да се работи в партньорство с най-значимите
участници в определянето на политиките, както и че са
необходими механизми за партньорство на регионално и
местно равнище за засилване на капацитета за вземане
на решения и тяхното изпълнение. Посредством срещи и

Добри практики за участие на
различни категории партньори в
изготвянето на споразумението
за партньорство и на програмите
и за информацията, която да
бъде предоставяна по отношение
на тяхното участие, както и на
различните етапи от изпълнението

обсъждания с най-значимите участници на регионално
и областно равнище е извършен задълбочен анализ на

В периода 2007—2013 г. партньорите в Обединеното

заетостта и социалното приобщаване във всеки регион.

кралство вече са участвали в консултации в различни

В североизточния регион например са били включени над

моменти от цикъла на програмиране. За новия програмен

200 участници .

период 2014—2020 г. правителството на Обединеното

(7)

кралство е публикувало ръководство за инвестиционните
При подготовката за периода 2007—2013 г. в Унгария

стратегии на Европейския съюз, за да обясни на бъдещите

методологията за обществена консултация за НСРР е била

участници тяхната роля, подкрепата, която биха могли да

определена, като са следвани препоръки от организации

получат, и графика за изпълнение.

на гражданското общество. Около 4000 партньорски организации, включително профсъюзни организации, групи,

Подготовката за периода 2014—2020 г. в Латвия е

изразяващи интересите на работниците, и неправител-

извършена под формата на всеобхватен и прозрачен

ствени организации (НПО), представители на стопанския

процес на обществено участие, осъществен успоредно с

и образователния сектор и на научните среди, са били

националния план за развитие. Проведени са информа-

(7)	Мрежа за практики за партньорство в рамките на ЕСФ, ръководство
„How ESF managing authorties and intermediate bodies support
partnership“ („Как управляващите органи и междинните органи за
ЕСФ подпомагат партньорството“), 2011 г.

(8)	Мрежа за практики за партньорство в рамките на ЕСФ, ръководство
„How ESF managing authorities and intermediate bodies support
partnership“ („Как управляващите органи и междинните органи за
ЕСФ подпомагат партньорството“), 2011 г.
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ционни срещи за партньорството при програмирането.

заседава редовно (5–6 пъти годишно) и действително има

Освен това е било възможно да се представят коментари

тежест при вземането на решения по предложени проекти,

относно преговорите между представителите на държа-

като публичните и частните партньори имат еднакъв брой

вата членка и Европейската комисия и е проведена пос-

гласове. Системата на участие включва също така работни

ледваща среща в Министерството на финансите, на която

групи и други консултативни органи.

са обсъдени коментарите на социалните партньори.
В Дания решенията на мониторинговия комитет във
За програмния период 2014—2020 г. във Франция

връзка с програмата за развитие на селските райони за

Instance Nationale de Préparation de l’Accord de Partenariat

периода 2007—2013 г. винаги се вземат с консенсус. На

е започнала обществена консултация преди изготвянето

практика няма гласуване.

на проекта на френското споразумение за партньорство.
През март и април 2013 г. около 80 организации, представляващи държавата, местните органи, социалните партньори, гражданското общество и стопанските субекти са
участвали в тематични семинари за набиране на идеи за
изготвяне на споразумението. Едно национално партньорство от 300 организации, представляващи различни заинтересовани страни, е било поканено да изпрати писмени

Добри практики относно участието
на партньорите в изготвянето
на покани за представяне на
предложения и доклади за
напредъка, както и в мониторинга и
оценката на програмите

коментари по документ за консултация, изготвен от DATAR
(Délégation interministérielle à l’aménagement du territoire et

През програмния период 2007—2013 г. в Гърция нацио-

à l’attractivité régionale).

налната конфедерация на лицата с увреждания (NCDP)
в качеството си на член на мониторинговите комитети с
право на глас наблюдава дали се съблюдават критериите

Добри практики относно правилата
за членство и вътрешните
процедури на мониторинговите
комитети

за достъпност във всички обявления, покани за подаване
на оферти и т.н. Изпълнението на тези критерии не е било
задължително условие за приемането на заявления за
подкрепа по линия на структурните фондове.

За програмния период 2007—2013 г. в Чешката репу-

В Полша в рамките на координационния комитет на

блика всяка съответна чешка организация е имала въз-

националната стратегическа референтна рамка (НСРР) е

можност да номинира представители за мониторингови

създадена работна група за гражданското общество, която

комитети. За всяка номинация е било необходимо да се

изготвя становища и препоръки за изпълнението на хори-

изпратят автобиография и мотивационно писмо до дър-

зонталните политики, за мониторинга на съгласуването на

жавния съвет за НПО с идеална цел — национален коор-

оперативните програми с полската стратегия за развитие

динационен орган за НПО. Комитетът по европейските

на страната, за мониторинга на системите за управление и

въпроси в рамките на този съвет е одобрявал предложе-

контрол за ОП, за мониторинга на прилагането на принци-

ните представители за членове на мониторинговите коми-

пите на равенство между половете и устойчиво развитие в

тети.

рамките на ОП.

През програмния период 2007—2013 г. в Мекленбург-

Мониторинговият комитет, създаден за програмния период

Предна Померания, Германия, за всички фондове на

2007—2013 г. в Португалия, има възможност да изрази

ЕС е отговарял мониторинговият комитет. В него участват

становището си по доклади за оценка, които се обсъждат

представители на високо равнище от частния сектор (напр.

на неговите заседания. Освен това редица партньори са

профсъюзни организации, работодатели, търговско-про-

допринесли значително за плана за действие, който е

мишлени палати, земеделци, организации за защита на

трябвало да бъде изготвен с цел изпълнение на препоръ-

околната среда и за социално подпомагане). Комитетът

ките в докладите за оценка.
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Добри практики относно
укрепването на институционалния
капацитет на партньорите

потенциал“, финансиран от ЕСФ за периода 2007—2013 г.
Целта е подобряване на способностите за социален диалог, затвърждаване и разширяване на представителността на конфедерацията на секторно и регионално

В Южна Италия е създадена помощна структура, финан-

равнище и засилване на нейните дейности в междуна-

сирана от средствата за техническа помощ, с цел да се

роден план. Проектът е насочен основно към структурата

подобри участието на икономическите и социалните парт-

и членовете на конфедерацията, в т.ч. секторни, много-

ньори в регионалните и секторните програми. От 2000 до

секторни и регионални сдружения и търговско-промиш-

2006 г. икономическите и социалните партньори са съз-

лени палати.

дали и ръководили много успешен проект за техническа
помощ, финансиран от ЕФРР и насочен към подобряване
на техните знания за програмите за развитие и укрепване
на капацитета им за участие.
За оперативната програма за 2007—2013 г. за Североза-

Добри практики за оценяването
от страна на държавите членки на
осъществяването на партньорството
и неговата добавена стойност

падна Англия техническата група по ЕФРР в Ливърпул е
получила подкрепа от страна на двама местни служители,

След програмния период 2007—2013 г. градският съвет

които са били наети от управляващия орган чрез финанси-

на район Бирмингам в Обединеното кралство и мест-

ране за техническа помощ и са предоставяли управленска

ното предприемаческо партньорство в Солихъл планират

информация, свързана с ОП (разходи, резултати и т.н.). Тези

да представят доклад на правителството на Обединеното

служители също така са участвали в заседанията на техни-

кралство, който ще включва препоръки за по-ефективно

ческата група в качеството си на съветници.

изпълнение на мерките за новото партньорство и управление за структурните фондове на ЕС.

През юни 2010 г. в Полша е създадена националната
тематична мрежа за партньорство, която да оказва подкрепа на членовете на мониторинговите комитети с цел
подобряване на ефективността на техните дейности и
отстраняване на проблеми при работата със структурните

Роля на Комисията за
разпространението на добрите
практики

фондове. Мрежата разчита на подкрепата на Министерство на регионалното развитие на Полша. Разходите за

През периода 2007—2013 г. финансираната от ЕСФ

мрежата се покриват от оперативна програма „Техниче-

мрежа за практики за партньорство представлява

ска помощ“ 2007—2013 г. Мрежата организира годишна

мрежа на управляващите органи за ЕСФ и на междинни

национална конференция, както и регионални срещи. Тя

органи от девет държави членки. В нейните рамки се

извършва анализи, допринася за обмена на опит благо-

извършва интензивен обмен на опит за различните начини

дарение на тематични проучвания, организира конкурс от

за осъществяване на партньорството чрез метода за

името на мониторинговия комитет за практиките за добро

преглед „критично настроени приятели“, като се обръща

партньорство и организира образователни мероприятия.

специално внимание на процесите и действията по упра-

Мрежата позволява извършването на хоризонтален обмен

влението. Мрежата е съфинансирана по инициатива на

на информация посредством база на знанията, управля-

Комисията чрез вноски за техническа помощ. Тя е изгот-

вана от Министерството на регионалното развитие.

вила няколко ключови доклада за извлечени поуки, поддържа уебпортал с база данни за опита във връзка с

В Португалия Конфедерацията на португалската про-

партньорствата, а в началото на 2012 г. публикува ръко-

мишленост е изпълнила проект по линия на ОП „Човешки

водство за партньорство.
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КАК ДА СЕ СДОБИЕМ С ПУБЛИКАЦИИТЕ НА ЕC?
Безплатни публикации:
• един екземпляр:
чрез EU Bookshop (http://bookshop.europa.eu);
• повече от един екземпляр или постери/карти:
от представителствата на Европейския съюз (http://ec.europa.eu/represent_bg.htm),
от делегациите в страни извън Европейския съюз (http://eeas.europa.eu/delegations/index_bg.htm),
като се свържете с услугата Europe Direct (http://europa.eu/europedirect/index_bg.htm)
или като се обадите на 00 800 6 7 8 9 10 11 (безплатен номер в ЕС) (*).
(*) И
 нформацията, както и повечето обаждания са безплатни (възможно е обажданията от мрежата на някои
оператори, от обществени телефони или от хотели да бъдат таксувани).

Платени публикации:
• чрез EU Bookshop (http://bookshop.europa.eu).
Платени абонаменти:
• чрез някой от търговските представители на Службата за публикации на Европейския съюз
(http://publications.europa.eu/others/agents/index_bg.htm).
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ЕВРОПЕЙСКИ КОДЕКС НА ПОВЕДЕНИЕ ЗА ПАРТНЬОРСТВО В РАМКИТЕ
НА ЕВРОПЕЙСКИТЕ СТРУКТУРНИ И ИНВЕСТИЦИОННИ ФОНДОВЕ
Партньорството, един от основните принципи на управление на фондовете на ЕС, предполага тясно
сътрудничество между публичните органи на национално, регионално и местно равнище в държавите
членки и със социалните партньори, НПО и други заинтересовани лица. Въпреки че е неделима част
от политиката на сближаване, обратната информация от заинтересовани лица сочи, че прилагането на
политиката варира значително в рамките на ЕС. Принципите на Европейския кодекс на поведение за
партньорство определят общ набор от стандарти за осигуряване на разширени консултации, участие и
диалог с партньорите за програмиране и прилагане на Европейските структурни и инвестиционни фондове
(ЕСИФ). Кодексът за поведение има за цел да укрепи връзките между държавите членки и партньорите по
проекти с оглед улесняване на споделянето на информация, опит, резултати и добри практики през новия
програмен период. Публикацията се предоставя в електронен формат на всички официални езици на ЕС.
За да научите повече за ЕСФ, посетете:
http://ec.europa.eu/esf

Можете да изтеглите нашите публикации или да се абонирате безплатно на:
http://ec.europa.eu/social/publications
Ако желаете да получавате редовно актуална информация за Генерална дирекция
„Заетост, социални въпроси и приобщаване“, регистрирайте се, за да получавате
безплатния електронен бюлетин „Социална Европа“ на http://ec.europa.eu/social/e-newsletter

http://ec.europa.eu/social/
https://www.facebook.com/socialeurope
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