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Предговор 
 

СИНДИКАТИТЕ И ТРАНСНАЦИОНАЛНИТЕ ПРОЕКТИ 
 

Наръчник за управление на европейски проекти 
по обучение 

 
-Пето издание- 

 
Пред вас е петото издание на наръчника на Европейския синдикален колеж 
(ЕСК) Синдикатите и транснационалните проекти: наръчник за управление на 
европейски проекти по обучение.  

 
Оригиналният наръчник беше публикуван през 1994 г. като продукт на проекта 
TEMPO. Наръчникът беше обновен и преработен във второ издание през 1996 г. 
в рамките на проекта TTUPO, с подкрепата на програма LEONARDO DA VINCI на 
Европейската комисия, а след това беше актуализиран още два пъти. Той е едно 
от най-популярните издания на Колежа и е публикуван на английски, френски, 
немски, италиански, испански, шведски, полски, български, румънски, чешки, 
словашки и (отчасти руски) в сътрудничество с редица национални конфедера-
ции. За целите на петото издание наръчникът е преструктуриран, разширен и 
обновен, за да обхване промените в Европейския съюз и да отрази нарасналия 
опит на синдикатите в сферата на европейските проекти.  
 
Подобно на предшестващите, това издание е резултат от труда на екип от 
синдикални експерти в сферата на управление на проекти за целите на 
обучението. Основен принос за него имат John Atkins (ЕК – ГД Образование и 
култура), Silvana Pennella (ЕСК), Roberto Pettenello (FFR-CGIL) и Frank Vaughan 
(ICTU). Принос към Глава 6 имат изследванията на Thomas Zadrozny и комента-
рите на Steve Walker (Leeds Metropolitan University). Carine Boon (EСК) също 
допринесе за това издание чрез проучване на различни уеб страници, планира-
не на превода и крайните резултати. Derek Stubbs, независим консултант и 
мениджър по проекти с опит в разработването на европейски синдикални про-
екти, редактира настоящия наръчник и е автор на няколко глави.  

 
Този наръчник е част от дейността на Европейския синдикален колеж (ЕСК), 
целящ увеличаване на потенциала на транснационално сътрудничество в сфе-
рата на синдикалното обучение чрез осигуряване на информационни услуги, 
семинари, материали за обучение и помощ при разработването на проекти. Нас-
тоящото издание на наръчника е публикувано само в електронна версия (Word 
и PDF). Вие можете да получите наръчника и да проверите най-актуалната 
информация за европейските програми, като посетите секцията EU Information 
Service на нашата уеб страница: http://www.etuc.org/etuco/en/eu_information/ 
Надяваме се, че наръчникът ще ви бъде полезен и ви пожелаваме успех в 
осъществяването на вашите проекти.  
 
Jeff Bridgford 
Директор 
Европейски синдикален колеж 
Декември 2004 г. 
 

http://www.etuc.org/etuco/en/eu_information/
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ВЪВЕДЕНИЕ 
 
 
Този наръчник е предназначен на първо място за синдикалисти, занимаващи се 
с обучение, въпреки че ще бъде интересен и полезен и за тези, заети в други 
сфери на синдикална дейност. Предвидено е той да дава полезни насоки на 
всички, които участват в транснационални проекти, както и да стимулира и оку-
ражи заинтересованите да работят в тази сфера. Въпреки че той акцентира вър-
ху дейностите на европейско ниво, има съществени елементи – особено в Част 1 
– които могат да бъдат от полза за колегите ни, разработващи национални про-
екти на местно ниво. 
 
Наръчникът цели да:  
 
• Обоснове необходимостта от нови подходи в сферата на образование и  обу-

чение. 
• Изследва ползата от сътрудничество по проекти с партньори от други евро-

пейски страни.  
• Въведе някои основни умения, необходими за управление на европейски 

проекти. 
• Отчете контекста на организацията, както и по-широкия европейски кон-

текст на тази дейност. 
• Обясни ролята на Европейската комисия при подпомагането на транснацио-

нални инициативи в сферата на образование и обучение. 
• Осигури информация за редица програми, финансирани от ЕС и възможно-

стите, които те предлагат на синдикатите. 
 
Част 1 разглежда ролята и същността на работата по проекти. Глава 1 разглеж-
да променящия се свят, в който синдикатите трябва да действат, и потенциала, 
който проектите за транснационално обучение имат по отношение на развитие-
то на европейска синдикална култура. Глава 2 представя някои от ключовите 
характеристики за работа по проекти, а Глава 3 изследва начините, чрез които 
работата по проект трябва да се вмести в по-широкия контекст от приоритети 
на организацията. Глава 4 разглежда същността на управлението на европей-
ски проекти, а Глава 5 осигурява подробен преглед на процеса на планиране 
на даден проект. Глава 6 акцентира върху процесите на контрол и оценка на 
работата по проекти. 
 
Част 2 на наръчника разглежда европейския контекст за синдикалната работа 
по проект. Глава 7 предлага кратко въведение в Европейския съюз и неговите 
институции. Тази тема е доразвита в Глава 8, която излага някои от основните 
приоритети в политиката на ЕС и начина, по който те биха се отразили върху 
проектите в сферата на образованието и обучението. Глава 9 разглежда ролята 
на Европейската конфедерация на профсъюзите, нейните дейности и приорите-
ти, особено в сферата на обучението, а Глава 10 се спира подробно на един от 
тези приоритети - поощряването на социалния диалог.  
 
Част 3 осигурява информация за ключовите области, в които Европейският съюз 
предлага подкрепа за синдикални проекти в сферата на образованието и обуче-
нието. Този наръчник не е общообразователен справочник по финансиране, 
осигурявано от ЕС, но много от главите в тази част разглеждат програми и бюд-
жетни линии, представляващи интерес за синдикалисти, работещи в сферата на 
обучението. Те съдържат най-актуалната информация за тези програми до пе-
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риода на публикуването на наръчника, но това е една постоянно променяща се 
област. За по-актуална информация се консултирайте с Информационната слу-
жба на ЕСК: http://www.etuc.org/etuco/en/eu_information/) и различните 
страници на Европейската комисия, посочени в текста. 
 
Този наръчник е съставен от екип от експерти, участващи в управлението на 
проекти на европейско ниво, които са убедени в ползата от работата в тази на-
сока, но същевременно осъзнаващи и трудностите, свързани с тази дейност. Те 
споделят своя опит, предлагат много новаторски решения за управление на 
проекти и се надяват, че ще ви помогнат да избегнете проблемите, с които са се 
сблъсквали в процеса на своята дейност. 
 
Надяваме се, че все повече синдикалисти ще бъдат окуражени да си сътрудни-
чат при създаването на иновационни и вълнуващи проекти – и да ги управляват 
успешно. 

 
 
 
 

http://www.etuc.org/etuco/en/eu_information/
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Глава 1 
 

Синдикалното обучение в променящия се свят 
 
 
В тази глава отразяваме някои предизвикателства, които стоят пред синдикал-
ното обучение, и начините, чрез които сътрудничеството по транснационални 
проекти може да помогне за преодоляването им. 

 

Синдикатите и обучението 
 

От основаването им през 19 век синдикатите организират и поощряват образо-
вателни дейности. 
  
Тези дейности варират от кампании за повишаване на съзнанието, насърчаващи 
разработването на конкретни политики, до професионално обучение на синди-
калисти на всички равнища. Днес много синдикати подпомагат финансово 
своите членове да се включат и в други видове обучения извън сферата на 
професионалното. 
 
Синдикалното обучение винаги се е стремяло да подпомага: 
 
• Укрепването на синдикалното членство и синдикалната организация. 
• Процеса за водене на преговори и договаряне с работодателите, осъществя-

ван от работниците и техните представители. 
• Постигането на синдикалните цели и политическите задачи във всички 

сфери на обществото, където синдикалните членове и техните семейства са 
заинтересовани да бъдат представлявани. 

• Ролята на синдикатите в макроикономиката и политическите дискусии, вклю-
чващи гражданските и политически органи на властта и работодателски 
организации. 

 
Синдикалното обучение приема много форми. Те включват традиционни курсове 
с продължителност от един ден до няколко месеца. Могат да обхващат и дистан-
ционно обучение, ползващо услугите на пощи, телефон, факс и компютър като 
средства за общуване между обучаемите и преподавателите. 
 
Темите, обхващани от синдикалното обучение, са твърде многобройни – от про-
блемите, свързани с работното място, заплащането на труда, работното време и 
равните възможности, до ролята на световните търговски споразумения и въз-
действието на глобализацията. 
 
Това, което можем да отбележим е, че синдикалното обучение се опитва да 
задоволи най-различни потребности. Те включват колективните потребности на 
синдикатите като организация с определени цели и задачи, както и колектив-
ните потребности на групи работници, които се стремят да подобрят условията 
на заетост. Същевременно синдикалното обучение трябва да отговори на инди-
видуалните потребности на всеки синдикален член, представител или служител, 
свързани с повишаването на самочувствието, знанията и уменията им. 
 



9 

Всеки синдикат има своя история, традиция и организационна култура. Следо-
вателно конкретните цели, обхват и методология на обучение ще варират в зна-
чителна степен в различните синдикати и в различните държави. 
 
В много случаи образователните дейности се предлагат директно от самите син-
дикати, които ползват собствените си ресурси и преподавателски екип. Други 
дейности се провеждат в сътрудничество с различни организации (включващи 
асоциации за работническо обучение, образователни центрове, колежи и уни-
верситети), за да се възползваме от ресурсите, които те могат да осигурят – 
като например лектори и преподаватели, финансиране, материали и оборуд-
ване. 
 
Синдикалното обучение се провежда на ниво работно място, на ниво бранш, на 
национално и транснационално ниво. Участниците в даден курс могат да са 
представители от един или няколко синдикати. Този наръчник приема за свой 
контекст дейностите по транснационално синдикално обучение, включващи 
организации от две или повече европейски страни. 
 

Ера на глобална промяна 
 
Ние живеем в ера на непрекъснати, стремителни промени, принципно произ-
хождащи от развитието на новите технологии. Наблюдаваме ги в областта на 
производствените мощности, но те са още по-отчетливи в сферата на комуника-
циите. През последните 100, и особено през последните 25 години, светът стана 
много по-малък.  
 
Продажбите на 200 от световните водещи предприятия надхвърлят икономиките 
на 182 страни взети заедно – всички държави с изключение на деветте най-
големи. Тези корпорации контролират почти четвърт от световните икономи-
чески дейности. Те са наистина глобални по отношение на мащаба, вида и 
въздействието си. 
 
Следователно, сега синдикатите имат срещу себе си работодатели по-силни от 
всякога. Същевременно тези компании придобиват по-гъвкава структура благо-
дарение на все по-широкото използване на споразумения с подизпълнители и 
увеличаването на срочните и почасови договори за заетост. 

 
Пазарите на много стоки и услуги вече са станали глобални. Много от големите 
предприятия сега гледат на пазара на труда в глобални мащаби – като се въз-
ползват от местните субсидии и по-ниските разходи за труд в дадени страни в 
сравнение с други. Изчезват и традиционните национални граници.  
 
Новите технологии играят важна роля в този процес. Производствените процеси 
могат да бъдат раздробени и разпръснати извън националните граници и събра-
ни заедно само в момента на завършване на крайния продукт. 
 
Днешните нови технологии дават възможност производственият процес да бъде 
извършван от по-малобройна работна сила. Тази по-малобройна работна сила 
все повече обхваща така наречените основни работници и периферни работни-
ци, които се наемат само когато е необходимо. Основните и периферните работ-
ници в дадено предприятие могат дори да не работят в една и съща страна, на 
една и съща производствена площадка, или в една и съща сграда. 
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Въздействието на новите информационни и комуникационни технологии доведе 
до повишаването на знанията и информационните индустрии. Заедно с разви-
тието на бързи, глобални комуникационни мрежи това доведе до революционни 
промени в световния пазар на информационни продукти. 
 
Маркетингът, разпространението и продажбата на публикувани материали (във 
всички формати), както и на мултимедийни прояви на живо, е на прага на ог-
ромна промяна. 
 
В ръцете на банкери и индустриалци капиталът винаги е бил глобален. Днес из-
ползването на компютри и модерни форми на комуникации го поставиха още 
повече извън националния контрол.  

 
Всичко това поставя множество важни предизвикателства пред синдикатите, 
които трябва да функционират на подобно транснационално ниво. 
 

Променящата се Европа 
 
На този глобален фон Западна Европа също претърпя радикални промени на 
икономическо и политическо ниво в усилията си за по-добра координация в 
рамките на Европейския съюз и същевременно стана свидетел на съживяване 
на националните и културни идентичности. 
 
Европейският съюз се стреми към изграждане на икономически блок, излизащ 
извън традиционните национални граници. Той също така се стреми да стимули-
ра и създава социални и политически условия в Европа, позволяващи на един-
ния европейски (икономически) пазар да функционира с минимални деформа-
ции в страните-членки от Европейския съюз (ЕС).  
 
Това създава напълно нова обстановка, в която синдикатите трябва да работят. 
Свободното движение на стоки и работна сила в ЕС поставя предизвикателства,  
с много от които синдикатите ще трябва да се сблъскат.  
 
Същевременно хармонизирането на ключови икономически и социални законо-
дателства в ЕС предоставя много нови възможности пред синдикатите да отстоя-
ват каузата за индивидуална и социална защита. 
 
Европейската интеграция води със себе си потребността от по-тясно сътрудни-
чество между синдикатите в отговор на търсенето на вътрешния пазар и на въз-
можността за положителен принос в процеса на политически решения в ЕС. 
 
С нарастването на европейската икономическа интеграция и увеличаването на 
самия Съюз чрез присъединяване на страни от средиземноморския регион и 
Централна и Източна Европа, синдикатите ще трябва все повече и повече да 
развиват своята интернационална насоченост и опит. Това ще постави изисква-
ния пред синдикалистите ‘да мислят локално и да действат глобално’. 
 
Много неща могат да се научат за индустриалните практики и политики по 
заетост на другите европейски страни, както и за техните синдикални практики. 
Трябва да се вземе предвид и въпросът за различните езици и култури, за да се 
осъзнаят европейските синдикални политики и цели, които са от голямо значе-
ние не само за синдикалните лидери, които ги обсъждат и договарят на срещите 
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на европейско равнище, но и за всички работници и служители, които предста-
вляват.  
 

Транснационално синдикално обучение 
 
В този контекст транснационалното сътрудничество в сферата на обучението 
може да подпомогне процеса на все по-дълбоко осъзнаване на международните 
измерения на местната и национална синдикална дейност. 
 
Подобно сътрудничество на ниво синдикални служители и представители може 
да подпомогне и процеса на развитие и осъществяване на транснационални 
синдикални политики и инициативи.  
 
Европейската перспектива в синдикалната дейност не е ново явление. Много 
синдикати имат департаменти по Европейска интеграция и отдавна съществуват 
Европейски организации на синдикатите. 
 
Освен това се упражнява европейски контрол над крупните корпорации и се 
провеждат европейски акции на солидарност. 
 
Често на дейността на европейско равнище се гледа като на някаква специали-
зирана и изолирана дейност, извън главните цели на синдиката, отдалечена от 
ежедневния опит на неговите членове и служители.  
 
Подчертаваме, че в променящият се свят – и особено в променяща се Европа, в 
която живеем и работим – транснационалното измерение трябва да бъде поста-
вено в центъра на синдикалната дейност, ако искаме да отговорим ефективно 
на предизвикателствата, с които се сблъскваме.  
 
Именно в такъв контекст е написан настоящият наръчник. Той изхожда от пред-
поставката, че синдикатите трябва да играят ключова роля, за да отговорят на 
тези глобални предизвикателства, с които всички ние се сблъскваме днес – 
създаване на възможности за заетост, управление на индустриалната промяна, 
борба със социалното изключване и установяване на по-открита, демократична 
европейска и международна култура. 
 
При посрещането на тези предизвикателства синдикалните департаменти по 
обучение и квалификация трябва да дадат своя значим принос. 
 

Синдикалното обучение и Европа 
 
Вече се провеждат широк спектър от дейности, свързани с образованието и обу-
чението. Много от тях са координирани от образователната структура на ЕКП - 
Европейският синдикален колеж. Провеждат се и много национални образова-
телни дейности, които включват европейското измерение, и които са важни 
елементи от дейността на синдикатите. Някои синдикати са разработили про-
грами за образователен обмен и транснационални работни срещи в подкрепа на 
своите дейности за сътрудничество. 
 
Освен тези основни дейности, през последните години се наблюдава все по-го-
лям интерес за съвместна работа по европейски проекти – по-специфични, съ-
държателни и целеви инициативи с точно определени времеви рамки и ресурси.   
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Отчасти това е прагматичният отговор на ситуацията, в която външни организа-
ции, такива като Европейската комисия, осигуряват възможност за финансова 
подкрепа на подобни инициативи. Същевременно ползата от този нов метод на 
работа става все по-явна. Транснационалното сътрудничество по работата по 
проекти предлага на синдикатите възможности за взаимна подкрепа, а също 
така се явява важен двигател за нововъведения и промяна. Проектите се явяват 
важно средство за: 
 
• Обмен на перспективи и информация 
• Разработване на нови идеи, техники и материали 
• Намиране на ресурси за постигане на по-амбициозни цели 
• Разпространение на примери от добрата практика в дадени сфери 
• Координиране на конкретни национални инициативи  
• Осигуряване на подходяща среда за изпробване на новаторски подходи 
• Развитие на по-широка европейска синдикална култура 
• Изграждане на постоянни мрежи на европейско ниво. 
 
Именно върху тази област от работата по проекти и нейните специфични каче-
ства акцентира Част първа. Развитието и предлагането на висококачествени 
европейски синдикални образователни проекти зависи от ключови елементи, 
голяма част от които можем да открием и в основните дейности. 

 
Тези ключови елементи включват: 
 

• Ангажираност към общи цели и задачи. 
• Сътрудничество, базирано на споделяне на идеи, опит и умения. 
• Желание за постигане на резултати, които придават допълнително изме-

рение на съществуващата дейност на национално равнище. 
• Прозрачна структура на организацията и управлението на дейността, 

включваща различни организации и индивиди. 
• Механизми за тестване, обработване, оценяване и разпространяване на 

резултатите. 
 
Има много примери от предишни европейски проекти, включващи ня-
колко синдикални организации от цяла Европа. Някои от тези примери 
са дадени в този наръчник. Други са на разположение на уеб 
страницата Синдикално обучение в Европа1, на други уеб страници, 
поддържани от други синдикални организации, или от Европейската комисия, 
както и в заключителните доклади на различни програми, финансирани от 
Европейския съюз. Част втора на наръчника изследва още по-детайлно 
европейския контекст за работа по проект и възможните източници на 
финансиране.   
 
По време на целия процес не трябва да се отклоняваме от главната цел, поради 
която сме се заели с този тип дейност: да подобрим качеството на синдикалното 
обучение – ключов източник за укрепване на европейското синдикално движе-
ние, за изграждане на солидарност и за създаване на европейска синдикална 
идентичност. 
 
 

                                       
1  Източник на информация: http://www.etuc.org/etuco 

http://www.etuc.org/etuco
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Глава 2 
 

Същност на работата по проект 
 
Тази глава предлага кратък преглед на работата по проекти и нейните характе-
ристики. Тя разглежда важната роля на работата в екип, връзката между време, 
разходи и качество и отчита фактора риск. 
 

Какво представлява един проект? 
Всички проекти съдържат важни общи характеристики: те са комбинация от 
нови идеи и дейности в съчетание с уникални и новаторски търсения. Това 
означава, че пътят от концепцията до реализацията не може да бъде предвиден 
с пълна точност. Преди да започнем работата по проект е необходимо да извър-
шим внимателно планиране, включително на евентуалните трудности. Винаги 
обаче могат да възникнат неочаквани проблеми, които трябва да бъдат преодо-
ляни.  
 
Проектите могат да бъдат с различна тематика и обем. Ето някои примери: 
 

• Организиране на международна конференция 
• Построяване на големи пирамиди 
• Провеждане на маркетингово проучване за нов вид шоколад 
• Създаване на самолет Конкорд 
• Изграждане на нов хотел 
• Завоюване на нова територия 
• Преместване в нов офис 
• Провеждане на акция за набиране на нови членове. 

 
Каква е връзката между тях? Това, че всички те са уникални и новаторски тър-
сения с ясна цел. Като такива те имат ясно начало и определен край.   
 
Често проектите са комплексни начинания, обединяващи уменията на различни 
групи хора, както и използването на цяла гама от материали и ресурси. Това 
изисква и конкретни умения по управление на проекта – наличност на ясно и 
последователно виждане по отношение на целта на предприетите действия, на 
организационните задачи, на хората и ресурсите, и предвиждане на рисковете 
и проблемите, както и разработване на стратегии за преодоляването им, с цел 
проектите да бъдат завършени успешно.  
 
Въпреки че са на лице общи елементи, управлението на проекти се различава 
съществено от управлението на дадена организация, предлагаща услуги или 
осъществяваща производство. При проектите усилията са насочени към поддър-
жането или усъвършенстването на вече съществуваща дейност, като например 
експлоатация на транспортна система, продажба на дрехи, сглобяване на коли. 
Проектите са еднократна дейност. Два проекта не могат да бъдат напълно иден-
тични. 
 
Работата по проекти не е нов феномен. Новото е аналитичния подход при съз-
даването на проектите и развитието на съвкупност от умения и техники, необ-
ходими за управлението на проекти. Тази съвкупност от понякога твърде софи-
стични и технически процедури беше развита през последните 60 години, по-
конкретно в областта на строителството, инженерството и системите за защита. 
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Въпреки че някои от детайлните техники не могат да бъдат подходящи за про-
ектите, които представляват интерес за нас, ние предлагаме принципни концеп-
ции и подходи, които могат да бъдат извънредно полезни. 
 
 

Синдикатите и европейските транснационални проекти 
 
Само някои от примерите за проекти, които цитирахме до тук в тази глава, са  
свързани със синдикатите, а нито един не е свързан с транснационалното обра-
зование и обучение. Преди да продължим, нека предложим няколко примера, 
по-конкретно ориентирани към синдикалното обучение: 
 
• Тригодишен проект, включващ шест синдикални организации от три раз-

лични европейски страни за разработване и организиране на шест нова-
торски модулни курсове за безработни младежи 

• Двугодишен проект с шест синдикални организации и чуждестранен кон-
султант, проучващ ролята на синдикалните служители в различните страни 
– от анализа на професионалните функции до формулирането на потреб-
ностите от обучение на национално равнище и възможностите за създаване 
на общи стандарти и програми на европейско равнище 

• Двугодишен проект, включващ девет национални синдикални образовател-
ни институции, Европейските индустриални федерации, Европейския син-
дикален колеж и два университета, целящ да се установи до каква степен 
се използват инструментите на информационното общество за по-ефектив-
но участие в социалния диалог и подкрепа на процеса на адаптация към 
новата икономика. 

• Проект, включващ европейска синдикална институция, университетски де-
партамент и две малки фирми, за изработване и публикуване на компютъ-
рен интерактивен образователен пакет по безопасни и здравословни усло-
вия на труд. 

• Двугодишен проект, целящ проучване и осигуряване на информация за 
новите форми на заетост като телеуъркинг, координиран от синдикален из-
следователски институт и включващ различни университетски департамен-
ти, работодатели, градски управи, изследователски институти и консултан-
ти от шест страни. 

 
Това са само някои от водещите теми на проекти, в които синдикалните органи-
зации са си сътрудничили на европейско равнище. И разбира се, тук е нашият 
транснационален проект, резултат от който е издаването на настоящия наръч-
ник. 

 
Ние ще извличаме опит от тези и от други проекти, за да илюстрираме по-ната-
тък в наръчника различните гледни точки. Те могат да предложат и някои идеи 
какъв вид сътрудничество е осъществявано в миналото и се е превръщало в 
стимул за нови инициативи в бъдеще. Същевременно, от съществено значение е 
да не се ограничаваме само в идеите на другите – с погрешното убеждение, че 
подражанието е по-безопасно от иновациите. 
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Фази на проекта 
 
Въпреки, че всеки проект е уникален и има своя характерна траектория, пове-
чето от проектите се придържат към следната последователност на основните 
фази: 
 
• Първо, фаза на концепция, в която въз основа на първоначалната идея се 

определят целите на проекта, избират се членовете на екипа и се планират 
работният график и бюджетът. 

• Второ, необходим е анализ на нуждите на потребителите – детайлно из-
следване на ситуацията и специфичните потребности на хората, които ще 
използват продукта или услугата, които проектът цели да реализира.  

• Трето, съществува фаза на оформление, в която намира място подробното 
планиране на крайния продукт – например, административна сграда, ком-
пютърна база данни, провеждане на рекламна кампания, или семинар. 

• И накрая следва фаза на реализация, в която резултатите от етапа на 
оформление са осъществени - административната сграда е изградена, ба-
зата данни е създадена и тествана, кампанията е предприета и семинарът 
е проведен. 

 
За някои от проектите фазата на реализация може да бъде заключителна, но за 
много други тя ще бъде последвана от допълнителни фази с различно съдържа-
ние, според вида на проекта: 
 
• За административната сграда ще има фаза на въвеждане в собственост, тъй 

като тя се предоставя на клиента за ползване в завършен вид. 
• За базата данни е уместно да има фаза на предоставяне, както и процес на 

поддръжка. 
• Резултатите от рекламната кампания е уместно да бъдат анализирани във 

фазата на оценка. 
• Семинарът също ще бъде оценен, но неговите по-важни резултати могат да 

бъдат в по-голямата си част публикувани във фазата на разпространение. 
• А за много проекти ще има и фаза на експлоатация, по време на която про-

дуктите от пилотните проекти се разработват допълнително и се въвеждат в 
основните дейности на организацията. 

 
Това очертава само най-общите контури на структурите на фазите, през които 
проектът може да премине, а всеки един ще трябва да бъде разбит много по-по-
дробно на дейности и задачи, преди да започне същинската дейност по управ-
лението. 
 

Ключови елементи 
 
Управлението на проекта – независимо как се постига – включва координиране 
на четири ключови елементи: 
 
• Екип на проекта 
• Изпълнение  или качество 
• Времеви график 
• Разходи 
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Първият от тези елементи – екипът – изисква умения за разбиране и управле-
ние на хората, а другите три засягат главно материалните аспекти на проекта. 
Всички те обаче са динамично обвързани. 
 

Екип на проекта 

 
Ако обърнете внимание на примерите за синдикални проекти, посочени по-горе, 
ще видите, че те имат не само специфични цели и ясно определен времеви гра-
фик, но разчитат на приноса на различни хора и организации. Една от характе-
ристиките на много от проектите е, че те са дейности, осъществявани от екип. 
Дори сравнително по-малко проекти в рамките на една организация или ком-
пания обединяват специалисти от различни департаменти.  
 
Този процес, мотивиращ хората от различни среди да работят заедно по съв-
местна задача, е една от най-силните страни на работата по проект, но това мо-
же да бъде и източник на проблеми, ако липсват правилно разбиране и управ-
ление. Необходимо е всички членове на екипа да имат ясно и общо схващане за 
целите на проекта и по-конкретно за индивидуалното си участие в него. Също 
така е необходимо те да се научат да работят хармонично в екип в кратък 
период от време, тъй като в повечето случаи конкретният екип е сформиран за 
целите на даден проект. Екипът не само може да осъществи това, което отдел-
ните индивиди не са могли да реализират сами, но представлява и източник на 
взаимопомощ и приятелство, а в най-добрия случай създава среда за обмен на 
знания между участниците в него. 
 
При транснационалните проекти екипът ще се състои не само от хора с различ-
ни умения и компетенции, но и от различни организации, различни национални 
култури, с различни матерни езици. Отбелязваме също, че в някои от нашите 
примери не всички партньори са синдикалисти. Има примери на сътрудничество 
с университети, търговски предприятия и консултантски фирми. Възможно е 
различните партньори да са с разнородни интереси и очаквания. В този случай 
ще бъде още по-важно да постигнем общи и близки разбирания за същността и 
обхвата на проекта. Съществено значение има и добрата комуникация. 
 
Сформирането и управлението на силен и добре интегриран екип е едно от 
ключовите изисквания за успешната работа по проект.  
 

Времеви график, разходи и качество 

 
Основните материални измерения на всеки проект са: 
 
• Времеви график – представен в подробна таблица или работен план 
• Разходи – изложени в бюджета на проекта 
• Качество или изпълнение – какъв ще е резултатът на проекта, изложен 

подробно в описанието му 
 
Тези три измерения са концептуирани и сведени до три точки на триъгълник2: 
 

                                       
2 Barnes, N.M.L. (1985) ‘Project Management Framework’ (Рамка за управление на проект) in International 
Project Management Yearbook 1985.  Butterworth Scientific, UK 
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В идеалната ситуация  - и в много проекти – ние искаме да запазим баланса ме-
жду тези различни фактори, така че проектът да е реализиран навреме в рам-
ките на бюджета и да постигне максимално изпълнение или качество. Критич-
ното място е средната точка на триъгълника. В други ситуации обаче определе-
ни цели могат да се окажат приоритетни.  
 
• Ако подготвяте материали за конференция, за която датите са точно опре-

делени, но вие сте готови седмица след срока, провеждането й се обез-
смисля. 

• Ако изготвяте наръчник за работа при вредни условия, тогава качеството 
на информацията и инструкциите трябва да има приоритет. 

• В същото време, независимо от проекта, ако вашите ресурси са крайно ог-
раничени, разходите могат да се окажат определящ фактор. 

 
Но във всички случаи от значение е да бъде ясна основната цел, защото тя ще 
ни ориентира при планирането и взимането на решения. И поради взаимната 
обвързаност между тези три фактора, приоритизирането на един от тях ще има 
последствия за останалите два. 
 
Ако разгледате отново примера за материалите за конференцията, където вре-
мето е от съществено значение, критичната точка ще се премести и фигурата 
ще изглежда така: 
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Дори изготвянето на материалите да се е забавило, възможно е да се вместите в 
определения срок чрез:  
 
• Наемане на повече хора, или полагане на извънреден труд (т.е. за сметка 

на фактора Разходи) 
• Намаляване на общото количество или качество материали, които трябва 

да бъдат публикувани (т.е. компромис с фактора Качество). 
 
Същевременно, ако искаме да съблюдаваме фактора Качество на наръчника за 
работа при вредни условия, ще трябва да направим компромис по отношение на 
разходите и/или времето. Ако разходите са вашият ключов фактор, от това 
следва, че за постигането на същото качество или изпълнение ще е необходимо 
повече време. 
 
Важно е да знаете точно какви са целите на проекта, как те са свързани помеж-
ду си и кои са приоритетните насоки. Целите представляват взаимосвързани, но 
потенциално конкурентни сили, които ще определят насоката на проекта като 
цяло.  
 

Риск 
 
В заключение, тъй като всеки проект е уникален, зависи от работния екип и 
трябва да се вмести в определен график, той се характеризира с висока степен 
на риск. В предишната част разгледахме някои от тези рискове – рискът от за-
бавяне, надхвърляне на бюджета и неизпълнение на зададените критерии, 
свързани с качеството. Съществуват и други рискове, свързани с елемента екип 
нa проекта - защото става въпрос за сформиране на група от хора, които могат 
да са изключително компетентни личности, но да не са в състояние да работят 
съвместно. Могат да възникнат и рискове, свързани с управлението на проекта 
– например, лоша комуникация, която да доведе до загуба на съществена ин-
формация. 
 
Много е важно рисковете, които носи всеки проект, да се осъзнаят от самото на-
чало и още в етапа на планиране да се предприемат необходимите мерки, за да 
бъдат избегнати или сведени до минимум. 
 

Обобщение 
 
В тази глава ние анализирахме някои от основните характеристики на работата 
по проект. Ето някои от най-важните изводи, до които достигнахме: 
 
• Всеки проект е уникален. 
• Проектите имат специфични цели. 
• Проектите имат времева рамка – с точно фиксирано начало и край. 
• Повечето от проектите включват идентични основни фази – концепция, фор-

мулиране и реализация. 
• Проектите съдържат четири ключови елементи – екип, разходи, време и 

качество. 
• Работният екип по проекта включва хора с различни специалности, от раз-

лични организации, а при транснационалните проекти – хора с различни 
езици и култури. 
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• Проектите често излизат извън формалните институционални структури. 
• Под успешен проект се разбира такъв, който съблюдава връзката между 

факторите време, разходи и качество. 
• Успешните проекти могат да осъзнаят и избегнат елемента риск. 
 
В следващите глави ще се върнем към анализа на някои от тези идеи по-по-
дробно. 
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Глава 3 
 

Осъзнаване на организационния контекст 
 
 
Повечето проекти се реализират в някакъв организационен контекст. В тази 
глава ще разгледаме: 
 
• Значението от осъзнаването на организационния контекст, в който се реа-

лизира проектът 
• Проектите в служба на развитието и намирането на решения на организа-

ционните потребности 
• Връзката на проектите с организационната структура 
• Необходимостта от идентифициране на заинтересованите страни по про-

екта и осъзнаване на техните разностранни интереси. 
 

Проектът като организационен инструмент 
 
Проектите, както вече видяхме, са целенасочени инициативи, ограничени във 
времето и в ресурсите. От организационна гледна точка ефективните проекти 
често са тези, които предлагат мерки и потенциални решения на проблемите, с 
които организацията се е сблъскала. Те могат да осигурят на организацията 
инструменти за създаване на нови продукти или услуги, или да намират начини 
за подобряване на текущата практика в контекста на определена рамка и 
специфичните налични ресурси 
 
Проектите, които дадена организация разработва, следва да бъдат тясно свър-
зани с нейното стратегическо планиране. В колкото по-голяма степен даден 
проект е насочен към изследване на специфична сфера или към намиране на 
отговори на специфични въпроси, възникнали въз основа на стратегическите 
анализи, толкова по-ценен ще бъде той. По този начин, въпреки че на функцио-
нално ниво той може да изглежда извън типичната структура на дейност на 
организацията, проектът може да допринесе директно за нейното по-нататъшно 
развитие.  
 
Взаимовръзката между проект и организация оказва различни влияния и върху 
търговските фирми, бюджетните организации, образователните институции и 
синдикатите: 
 
• Дефинирането на проекта следва да бъде предшествано от ясното осъзна-

ване на стратегическата визия и приоритети на организацията. Трябва 
ясно да се преценява как проектът ще допринесе за бъдещото развитие на 
организацията. 

 
• В сърцевината на проекта е заложено решаването на даден проблем, а 

впоследствие той се концентрира върху възможността за промяна – или 
чрез подобряване на съществуващите начини на действие, или чрез разви-
тието на нови услуги и продукти. Всичко това ще допринесе за придвижва-
нето на организацията в посока на нейните идеални цели. 
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• След като осъзнаем тези идеи, проектът следва да бъде интегриран в рам-
ките на организацията. Това означава, че той трябва да получи признание 
и институционална подкрепа не само от конкретния екип по проекта. Той 
следва да бъде “спонсориран” от организацията в истинския смисъл на 
думата.  

 
• За да бъде ефективен, проектът следва ясно да идентифицира потребно-

стите, към които е адресиран. Ако става въпрос за проект, свързан с вътре-
шна промяна, тези потребности могат да бъдат формулирани от самата 
организация. В повечето случаи обаче той ще обхваща и потребностите на 
подбраната целева група по отношение на продуктите и услугите. Както 
споменахме в предишната глава, много проекти включват анализ на потре-
бностите в ранен етап от разработването на проекта, за да се предложи 
по-детайлното им определяне. 

 
• За да има стойност като пилотен експеримент, резултатите на проекта сле-

два да бъдат наблюдавани и оценявани на базата на подходящ набор от 
критерии. Организацията трябва да получи обратна връзка за резултатите 
от оценката.    

 
• Трябва да се има предвид, че съществува вероятност проектът да не пости-

гне очаквания резултат. Независимо, че се полагат максимални усилия за 
постигане на успех, неизбежно съществува и елемент на риск, свързан с 
проекта. Въпреки това, инвестирането дори в проект, който не постига 
очакваните цели, може да бъде изключително ценно от гледна точка на 
това, че осигурява важна информация и предлага опит, които ще бъдат по-
лезни за организацията за бъдещото й развитие. 

 
• В заключение, ако проектът е успешен, трябва да се направи ясен план 

как организацията ще се възползва от неговите резултати. Това може да се 
изрази в по-нататъшна разработваща дейност, но целта е резултатите да 
се ползват в текущата дейност на организацията. В контекста на синдикал-
ното обучение, например, това може да означава използване на образова-
телен пакет, създаден и тестван по време на даден проект, в програмата от 
курсове, които институцията предлага. 

 

Управление на организации и управление на проекти 
 
От гледна точка на ролята на работата по проект по отношение на организаци-
онния контекст, нека се спрем по-детайлно на това, как са взаимосвързани 
управлението на проекта и управленската структура на организацията, за да 
осъзнаем сферите, в които могат да възникнат проблеми. 
 
Всяка организация се нуждае от намиране на начини за разделение на труда и 
на задълженията. Това определя основната структура на организацията и начи-
на й на функциониране. Ако няма ясна последователна структура, някои от 
задачите няма да бъдат изпълнени, информацията няма да достига своето пред-
назначение и решенията ще се вземат случайно, ако изобщо се вземат. Есте-
ствено, структурите на различните организации се отличават, но традиционно 
повечето големи организации имат структура, подобна на изложената във 
Фигура 3.1.  
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Структурата е пирамидална или йерархична, състояща се от няколко нива, вер-
тикално структурирана по различни департаменти. Това може да бъде структу-
рата на търговска организация, на образователна институция или на благотво-
рителна организация. В случай, че става дума за инженерингова организация, 
наименованията на департаментите би трябвало да бъдат: Дизайн, Производ-
ство, Покупки, Продажби, Счетоводство, Персонал и т.н.; ако става дума за син-
дикат, наименованията вероятно ще бъдат: Членове, Функционери, Обучение, 
Международни отношения, Финанси и т.н. На върха вероятно стои Изпълните-
лен директор или Генерален секретар, оглавяващ съответно Борда на директо-
рите или Управителното тяло. Но колкото и да се различават в детайли, съще-
ственото е, че най-често е налице един от вариантите на модела на линеен 
мениджмънт с вертикални връзки на съподчиненост, при който отговорността за 
координация в рамките на йерархията ще бъде на относително високо равнище. 
За голяма институция, занимаваща се с широк обхват от дейности, този модел 
може да бъде напълно подходящ (въпреки, че много експерти по мениджмънт 
започват да го поставят под въпрос).  
 
Всеки проект, както вече видяхме, има различен профил. Той е набор от специ-
фични дейности с определена цел и предварително определена продължител-
ност и зависи от екипа сътрудници, които най-често са подбрани от различни 
департаменти. Този екип ще се нуждае от друг вид структура на управление, 
тъй като по същество е работна група. Със сигурност тя ще има "по-плоска" 
структура, т.е. ще притежава много по-малко йерархични равнища, но ще е на-
лице потребност от много по-интензивна хоризонтална комуникация и интегра-
ция на всяко равнище. 
 
Да вземем за пример една производствена компания, която желае да излезе на 
пазара с редица нови продукти. Всеки екип по проект може да включва хора от 
департаменти Дизайн, Производство, Снабдяване, Продажби, и т.н., които могат 
да заемат различни постове в йерархията. Как тези проекти се вписват в цяло-
стната структура на управление на организацията? 
 
Едно често вземано решение - което би могло да бъде приложено и в рамките 
на дадена синдикална организация - е избирането на един или повече мени-
джъри на проекти, които са извън вертикалната структура на департаментите и 
чиято роля се заключава в координиране на дейностите на служителите от 
различните департаменти: вж. Фигура 3.2  
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Ако функционира добре, тази така наречена “матрична” структура може да бъде 
много ефективна. Както се вижда от фигурата, всеки мениджър на проект при 
координиране на собствения си проект разчита на сътрудничеството с мениджъ-
рите на департаментите, независимо от конкуренцията на приоритетите на оста-
налите дейности. Всеки проект се превръща в малка автономна организация и 
води свой собствен живот. Как обаче се контролира и управлява това в рамките 
на една по-голяма организация? 
 
Няма абсолютно правилни отговори, но ще посочим някои подходящи отправни 
точки: 
 
• Най-важно е да се усети и разбере потенциалната опасност от възникване 

на конфликт. 
• Преди да бъде започнат проектът, трябва ясно да бъдат определени целите 

и да бъде постигнато общо споразумение как тези цели ще помогнат на 
организацията да осъществи своите по-големи цели. Това трябва да бъде 
осъзнато и от екипа по проекта, и от мениджърите в организацията. 

• Трябва да се постигне споразумение между ръководството на организация-
та и мениджъра на проект по приоритетите, които проектът трябва да съ-
блюдава в рамките на общата стратегия на организацията. 

• След като се решат тези въпроси, е необходимо да се определи личността, 
която ще осигурява организационна подкрепа на проекта на ниво управи-
телно тяло. 

• Трябва да има пълна яснота и прозрачност какви ресурси могат да бъдат 
отпуснати на проекта. 

• Трябва да бъде съгласуван процесът на вземане на решения, особено по 
отношение на потенциалните конфликти, които могат да възникнат. 

• Необходимо е изграждане на ясна и ефективна структура на комуникации-
те. 

Това ще помогне да се сведе до минимум вероятността от възникване на кон-
фликти и ще осигури ясни структури за преодоляване на евентуалните разли-
чия. 
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Работа със заинтересованите страни 
 
Ясно е също така, че много проекти не представляват интерес само за една ор-
ганизация. За да се осъзнае напълно контекстът на проекта и за да бъде той 
ефективно управляван, е необходимо да се идентифицират всички заинтересо-
вани страни и да се осъзнаят различните им интереси. Заинтересовани страни 
по проекта са всички онези организации (или отделни личности), които взимат 
активно участие в проекта, или които могат да бъдат повлияни от неговото осъ-
ществяване. Подобно на координиращата организация, те включват най-малко: 
 
• Мениджър на проекта, или екип по проекта 
• Партньорски организации 
• Крайни потребители и техните организации (т.е. тези, които ще бъдат пол-

зватели на продуктите и услугите, които развива проектът) 
• Финансиращи организации и спонсори, подкрепящи проекта. 
 
Интересите в рамките на проекта и целите, които се надяват да постигнат, са 
различни за всяка заинтересована страна. Това са различия, които често могат 
да бъдат източник на напрежение и е от значение да ги осъзнаваме, управлява-
ме и преодоляваме, ако искаме проектът да бъде успешен. Това е един основен 
елемент, с който трябва да се съобразим при оформянето на първоначалния 
план на проекта. От съществено значение е да наблюдаваме промените по 
отношение на заинтересованите страни и да осигуряваме необходимата обратна 
връзка от гледна точка на развитието на проекта на всеки етап. 
 
В контекста на европейските синдикални проекти основните заинтересовани 
страни са националните синдикални конфедерации и техните структури. Но е 
възможно да съществуват и други заинтересовани страни, които следва да 
вземем предвид, като например Европейската конфедерация на профсъюзите, 
правителствени структури, местните власти, доброволни организации и, разби-
ра се, Европейската комисия като потенциален източник на финансова под-
крепа.  
 
Накрая да обобщим: 
 
• Проектите могат да бъдат оценени като важно средство за задоволяване на 

потребностите на организациите. 
• За да бъдат ефективни, проектите трябва да бъдат осмислени и интегри-

рани в рамките на техния по-широк организационен контекст. Това означа-
ва също така те да получат институционална подкрепа. 

• Необходимо е да се съобразим с потребностите на всички заинтересовани 
страни по проекта – и в рамките на финансиращата организация, и извън 
нея. 



25 

Глава 4 
 

Управление на проекти 
 
 
В Глава 2 ние разгледахме някои от ключовите елементи на работата по проект.  
 
• Екип 
• Качество 
• Време 
• Разходи 
  
Въпреки че по своята същност те се различават, всеки оказва своето влияние 
върху проекта като цяло. Това са елементите, които трябва да бъдат управля-
вани, ако искаме да постигнем целите на проекта. В тази глава ще се концен-
трираме главно върху управлението на екип, което изисква конкретни умения 
за работа с хора. В тази глава ще разгледаме и някои от трудностите, свързани 
с управление на качество, време и разходи и уменията които трябва да прите-
жава мениджърът на проекта. 
 

Управление на екип 
 
В миналата глава разгледахме проекта през перспективата на организацията. 
Работният екип би трябвало да бъде много по-гъвкав организъм, отколкото са-
мата организация – по-неформален във взаимоотношенията между членовете и 
със структура по-близка до принципа за равноправие. Ако екипът работи добре, 
са налице много положителни резултати, които ще спомогнат той да се превър-
не в средище на енергия и творчество. Ако не функционира добре може да ста-
не източник на безкрайни проблеми. Важно е да се признае, че във всеки екип 
съществуват различни перспективи – това е една от неговите силни страни. 
Различните хора могат да имат различни мотиви за участие в екипа. В известен 
смисъл всеки индивид вероятно има свой собствен “проект”. Едно от уменията 
за управление на екип е да се съчетаят всички тези индивидуални “проекти” и 
да се съсредоточат в рамките на една обща траектория.  
 

Роли в екипа 
 
В многобройните литературни източници по управление на групите някои от 
най-интересните трудове акцентират върху състава на ефективните групи и ви-
довете роли, които изпълняват хората, включени в тях. Различните аналитици 
са ги описвали по различен начин. Един от най-често цитираните модели е този, 
описан от Белбин3, които включва осем основни роли, които според него са от 
съществено значение за изграждането на всяка ефективна група: 
 
• Председател – координатор, добър слушател и добър съдия 
• Конструктор – ръководител на задачите, изпълнен с енергия и инициатива 
• Идеен водач – с въображение и познания, но небрежен към детайлите 
• Наблюдател-оценител – аналитичен и критичен 
                                       
3  Белбин - Belbin, R.M. (1981) Management Teams (Екипи за управление).  Heinemann, UK 
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• Търсач на ресурси – позитивен и екстровертен, общителен 
• Изпълнител – практическият организатор, здравомислещ и работоспособен 
• Интегратор – способен да сплотява хората, приятен и неконфликтен 
• Специалист по окончателния резултат - който се грижи за спазването на 

сроковете и приключването на задачите  
 
Отделните лица могат да изпълняват повече от една от тези роли, а различните 
роли могат да се проявят в различни ситуации. Моделът на Белбин е един от 
многото и ние не твърдим, че е единственият правилен. Това, което искаме да 
подчертаем е, че като мениджъри трябва да осъзнаваме различните роли на хо-
рата в екипа и тяхната взаимообвързаност, за да помогнем на екипа да действа 
ефективно. Подобен модел може да ни помогне да разберем как функционира 
дадена група.  
 
Важно е да знаем, че екипът ще се нуждае от време, за да интегрира всеки 
член, преди да заработи ефективно, а проектите твърде често, под натиска на 
определените срокове, не разполагат с достатъчно време, за да постигнат това.  
 
Всеки работен екип се характеризира с два ключови аспекта: 
 
• Аспектът задача – акцентът е върху това, което групата си поставя за цел 

да постигне. 
• Аспектът група – вниманието се насочва върху вътрешните взаимоотноше-

ния и върху качеството на живота в групата. 
 
Когато групата функционира ефективно и двата аспекта се проявяват паралел-
но – социалните отношения в групата са хармонични, индивидите приемат кон-
структивни роли и задачите се изпълняват резултатно.  
 
Всички ние сме попадали в ситуации, в които индивидуалните интереси са тол-
кова противоречиви и доминират до такава степен, че не е възможно да се по-
стигне прогрес по отношение на поставените задачи. Аналогично, има случаи, 
при които груповият аспект се превръща в ключов, изпълнението на задачата 
остава извън полезрението и екипът се превръща в социална група, т.е. преста-
ва да бъде работен екип. Изключително важно е да осъзнаем необходимостта от 
този баланс и да бъдем в състояние да го управляваме.  
 
Ето някои от най-често срещаните проблеми на групата: 
 
• Случаи, когато трябва да бъдат осъществени належащи задачи, но динами-

ката на групата не позволява на никого да поеме инициативата по осъще-
ствяването им. 

• Ситуации, при които цялостната дейност по проекта е блокирана, защото 
един или повече членове от екипа не са изпълнили задачите, за които отго-
варят. 

• Ситуации, при които е затруднено вземането на решения, защото липсва 
ясна и съгласувана структура, или защото групата не успява да се справи с 
трудните решения, особено тези свързани със социалните взаимоотношения. 

• Развитие на така наречената ‘ситуация на срам’, при която индивидите не 
могат да поемат отговорност за липсващи средства или ресурси и  критику-
ват другите за това.  

• Ниско самочувствие и липса на морал, в случаите когато проектът среща за-
труднения по изпълнението на своите цели. 
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Често се наблюдава тенденция за игнориране на тези проблеми. Обикновено те 
не се разрешават сами. Те могат да изчезнат временно, но в по-късен етап ще 
се появят отново и ще се задълбочат. Необходимо е да се опитаме да изградим 
по-конструктивен работен контекст, да сме постоянно нащрек за подобни труд-
ности и да се заемаме с разрешаването им незабавно и открито.  
 

Транснационални проекти 
 
Проблемите, свързани с екипа, могат да станат още по-сложни при транснацио-
налните проекти, в които участват не една, а няколко партньорски организа-
ции. В този случай предизвикателствата се мултиплицират веднага.  
 
Трябва да се уверим, че целите и работните структури на проекта са съвмести-
ми и подходящи не само за една, а за няколко организации. Всеки индивид се 
включва в екипа не само със собствените си перспективи и очаквания, но и с 
тези на своята организация. Всяка от тези организации вероятно има своя соб-
ствена организационна култура – собствени методи на действие, цели и прио-
ритети и собствена история. Важно е всички членове на екипа – и най-вече 
мениджърът на проекта – да са наясно какви са ролите на другите членове на 
екипа и коя е организацията, която представляват.  
 
Някои от синдикалните проекти, които споменахме в Глава 2, първоначално се 
сблъскаха с проблеми именно в този аспект. Ето някои от тях: 
 
• Хората от различните организации бяха с различна степен на отговорност 

– в някои случаи индивидите бяха оторизирани да представляват техните 
организации при конкретни решения на екипа; в други случаи се нуждаеха 
постоянно да осъществяват обратна връзка преди да предприемат нещо, 
което забави осъществяването на задачите. 

• Някои организации поставяха много голям приоритет на проекта, делеги-
райки опитни служители и осигурявайки много ресурси; други се отнасяха 
по съвсем различен начин и изпращаха служители с недостатъчен опит в 
съответната сфера. 

• Някои от членовете на екипа не успяха да съвместяват изискванията за 
работа по проект с текущите си трудови ангажименти. Задачите, за които 
отговаряха изостанаха от определения срок и това повлия на работата на 
другите партньори и на цялостната дейност на проекта. 

• Някои от синдикатите не успяха да изпълняват поетия ангажимент до при-
ключването на проекта, което наложи промяна на екипа и това затрудни 
ефективната работа на екипа. 

• Някои синдикати искаха да разглеждат въпроси, например ‘безработица’ от 
много по-директна политическа гледна точка в сравнение с други. 

• Често в проекта се включваха партньори с различни цели. Например, в 
един от проектите за обучение на младежи един от партньорите искаше да 
осъществи образователен обмен; другият – да организира курсове за пре-
подаватели; третият – да се акцентира върху езиковото обучение на млади 
работници, а четвъртият беше принципно заинтересован от предлагане на 
преквалификация и практическа помощ за намиране на работа на пазара 
на труда. Тези различия не бяха отразени в оригиналния план на проекта. 

• В някои случаи партньорите се включваха в даден проект без каквато и да 
била ясна мотивация или представа за ползата, която тяхната организация 
може да извлече от проекта. Това означава, че приносът им нямаше да бъ-
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де достатъчен и че те не осъзнаваха как резултатите от проекта могат да 
бъдат използвани в бъдеще. 

 
Това са само няколко примера за начина, по който целите, структурите, приори-
тетите и културата на различните партньорски организации могат да се отразят 
върху екипа на проекта. В някои от случаите изглеждаше невъзможно да се 
преодолее напрежението, което повлия на резултатите на проекта. В други слу-
чаи – включително проектът за обучение на младежи, който породи няколко 
под проекти, всеки от които с по-два партньора – бяха намерени ефективни ре-
шения. Във всички случаи, обаче, възникваха проблеми, които не бяха предви-
дени и планирани и чието разрешаване отне ценно работно време. Голяма част 
от тях щяха да бъдат избегнати, ако още в началото бе постигнато ясно 
споразумение по отношение на: 
 
• Целите 
• Приоритетите 
• Ресурсите 
• Структурите за вземане на решения 
• Комуникациите 
 
с други думи – ако бяха налице по-задълбочена подготовка и планиране.  
 

Език 
 
Друг ключов проблем за много транснационални проекти е езикът. В много слу-
чаи се оказва, че няма общ език, който всички членове на екипа да говорят. 
Този факт може да се превърне в пречка за ефективната комуникация. В някои 
от проектите този аспект не беше планиран още от самото начало и дискусиите 
се водеха трудно на няколко езика, като в определени моменти някои от парт-
ньорите бяха изключвани от процеса на комуникация. В един друг случай, нап-
ример, работният език беше английски, а един от партньорите – италианец, 
който говореше испански и английски, превеждаше на своя испански колега, 
който не разбираше английски. Въпреки че така се работеше безпроблемно 
през по-голямата част от времето, имаше моменти, при които неправилното 
разбиране от страна на италианеца доведе до неправилен превод на испански. 
 
Нашият съвет е: определете още от самото начало кой ще бъде работният език 
на проекта и какво влияние ще окаже подобно решение върху отделните члено-
ве на екипа. Ще бъдат ли всички на необходимото лингвистично ниво – и по от-
ношение на разбиране, и като начин на изразяване. Ако не е така, трябва да 
осигурим възможност за адекватен – както устен така и писмен превод. 
 
В някои ситуации се препоръчва ангажиране на професионален преводач; не е 
възможно някои членове на екипа да поемат тази непосилна роля при нормални 
обстоятелства. Важно е всичко това да бъде планирано още в самото начало. 
Освен очевидните разходи за превод, трябва да се предвиди и допълнително 
време за самия превод на работните срещи и за отговор на писмените станови-
ща. Но и в този случай могат да възникнат допълнителни проблеми, тъй като 
преводачът не е в състояние да обхване богатия подтекст на много дискусии и 
не винаги може да усети точния нюанс на определени термини. 
 
Още по-проблематична е честата необходимост от дистанционни комуникации, 
независимо дали става въпрос за устни комуникации (по телефона или видео 
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конферентна връзка) или за писмени комуникации (електронна поща или пис-
мо). В работата по проекти или в европейските курсове за обучение, когато 
екипът трябва да планира съвместна задача, често възникват проблеми. Няма 
магически решения, но можете да приложите някои тактики, които да решат 
проблемите без да се налагат допълнителни разходи. В някои ситуации е удач-
но да структурирате работните групи отчасти на лингвистичен принцип, като се 
съобразявате с елемента транснационалност. В други случаи отделните участ-
ници могат да имат колеги в техните организации, които владеят други езици и 
могат да им помогнат с преводите. При някои проекти могат да се предвидят 
средства специално за превода на писма и електронна кореспонденция. Могат 
да ви помогнат и многоезичните речници,4 до които имате достъп онлайн или 
съвместно да съставите терминологичен речник за целите на вашия конкретен 
проект. В заключение, въпреки че не са напълно приложими, инструментите за 
онлайн превод5 могат да ви окажат известна помощ при превода на по-фор-
мални текстове.  
 

Култура 
 
Вече споменахме за потенциалната опасност от несъответствия, породени от 
различните организационни култури, които могат да възникнат във всяка една 
ситуация. При транснационалните проекти често са налице и различия, породе-
ни от националната култура. От съществено значение е да избягваме клишетата 
на националните стереотипи и същевременно да се съобразяваме с различните 
национални култури, които имат своеобразни традиции, собствени ценностни 
системи, различна историческа предопределеност и маниер на работа. Всички 
тези аспекти оказват своето влияние върху работата по транснационални про-
екти на всяко ниво – от основните практически въпроси, като например, схема-
та на работния ден, обедните почивки, периода на отпуските - до по-сложните 
поведенчески въпроси като степента на формалност, с която отделните парт-
ньори подхождат към дискусиите или стила на писмените документи. 
 
Различни са и синдикалните организации, и синдикалната култура на различни-
те страни-участнички. Това важи не само за организационните принципи на 
синдикатите (на професионална, политическа или религиозна основа). Системи-
те за колективно договаряне се различават съществено в различните страни. 
Трябва да сме наясно, че и синдикалното обучение играе различна роля в раз-
личните национални култури и в някои страни то е много по-централизирана и 
професионално, отколкото в други. Също така се наблюдават много разлики в 
методологията на обучение в различните европейски синдикати.  
 
Това, което е от съществено значение, е да осъзнаваме различията и да се опи-
тваме да извличаме полза от това многообразие.  
 

Време, Разходи и Качество 
 
Досега концентрирахме вниманието си върху управлението на работния екип. 
Сега ще разгледаме накратко някои от проблемите, свързани с ключовите фак-

                                       
4  Виж за пример: http://europa.eu.int/eurodicautom/Controller 
5  Виж за пример, http://www.systransoft.com/ и  
http://www.worldlingo.com/products_services/worldlingo_translator.html.  

http://europa.eu.int/eurodicautom/Controller
http://www.systransoft.com/
http://www.worldlingo.com/products_services/worldlingo_translator.html
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тори Време, Разходи и Качество. Ето някои от основните проблеми, с които на-
шите транснационални проекти се сблъскаха.  
 

Време 

 
• В някои от случаите не беше изготвен точен времеви график на проекта. 
• Беше изгубено много време за определяне на целите и/или за администрира-

не, а не беше предвидено достатъчно време за изпълнение на основните 
задачи. 

• Често целите бяха нереалистични по отношение на времевия график. 
 

Разходи 

 
• В някои случаи бюджетът не беше обсъден с всички партньори преди старти-

рането на проекта. 
• Предвидените в бюджета разходи за труд не отговаряха на реално отработе-

ното време.  
• Партньорите често установяваха, че техните разходи са по-големи от плани-

раните. 
• Партньорите не разбираха или се затрудняваха от наложените системи за от-

читане на разходите.  
 

Качество 

 
• В някои от случаите приносът на партньорите към проекта не беше разясня-

ван достатъчно и те не бяха наясно какво точно се очаква от тях. 
• Критериите за качество често не бяха формулирани ясно в началото на про-

екта. 
• Очакванията по-отношение на качеството често бяха различни и варираха,  

както и реалният принос на индивидуалните партньори. 
• Възникваха трудности при постигането на качествени резултати, ефективни 

и на европейско, и на национално ниво. 
 
Не е възможно в рамките на този наръчник да се спрем подробно на всички 
тези теми. Но ако вникнем в причините на тези проблеми, ще установим, че те 
се свеждат само до една: липса на задълбочена подготовка и планиране. 
 

Мениджърът на проекта 
 
До тук в настоящата глава:  
 
• Разгледахме някои от принципните характеристики на работата в екип. 
• Анализирахме някои от специфичните проблеми, свързани с транснационал-

ните екипи. 
• Отбелязахме накратко някои често срещани проблеми при транснационални-

те образователни проекти. 
 
Сега ще разгледаме накратко личността на мениджъра на проекта. Какви са 
ключовите качества, необходими за тази роля? Какви специфични умения и 
способности трябва да притежава мениджърът на проекта? 
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Точните изисквания зависят от профила на отделния проект. Всеки индивид 
също има собствен стил на работа. В обобщение на наученото досега в тази гла-
ва можем да отбележим, че мениджърът на проекта трябва да отговаря на след-
ните изисквания:  
 
• Да осъзнава и разбира в детайли целта и обхвата на проекта. Той/тя може и 

да не са експерти по темата на проекта, но трябва да умеят бързо да се учат. 
Те трябва напълно да разбират проекта, за да са в състояние да водят успе-
шни преговори с членовете на екипа и другите заинтересовани страни.  

• Да притежава добри организационни качества и умения за планиране и за 
ефективна комуникация по отношение и на екипа, и на заинтересованите 
страни. Планирането и комуникациите са сърцевината на ефективното упра-
вление. 

• Да има здрав, логичен подход към нещата, като това включва способността 
за разбиране, синтезиране и понякога дори оспорване на информацията от 
различни специализирани области. 

• Да притежава лидерски качества, включително гъвкав подход и умения за 
работа с хора от различни среди, да окуражава, мотивира и подкрепя, ако е 
необходимо и винаги да съблюдава изпълнението на задачите на проекта. 

• Умения за решаване на проблеми и за водене на преговори, тъй като ще му 
се налага да се справя с вътрешните и външните конфликти. 

• Административни умения и усет към детайла. Той/тя ще се нуждае от техни-
чески умения, включително способност да балансира между детайлния по-
глед и фокусирането върху основните цели на проекта.  

• Добри финансови умения, за да се справи с бюджетите, да изгражда подхо-
дящи системи за мониторинг и отчитане на разходите и като цяло за упра-
вление на разходите по проекта. 

• Умения за управление на времето, както на личния график, така и на цяло-
стния времеви график на проекта. 

• Да се съобразява с качествените процеси и резултати, което ще помогне 
проектът да постигне своите цели във възможно най-голяма степен. 

 

Обучение за работа по проекти 
 
Профилът на мениджъра на проекта, който скицирахме, обединява характе-
ристики от сферата на: 
 
• Техническите умения 
• Междуличностните умения  
• Информация и разбиране 
• Лични качества и отношения  
 
Все повече синдикати и други организации признават значението на ролята и 
сложния набор от качества и умения, които трябва да притежава мениджърът на 
проекта. Това обосновава и необходимостта от провеждането на специфично 
обучение – потребност, която сега много синдикати задоволяват чрез провежда-
нето на серия курсове от обучение в рамките на техните национални организа-
ции. Това е една важна инициатива, подпомагана от Европейския синдикален 
колеж, която включва курсове за обучение, работни срещи и мрежа от експерти 
по управление на проекти 6. 
 

                                       
6 За повече информация по обучение за управление на проекти виж Приложение 8 
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Тази глава беше насочена главно върху екипа по проекта и някои от проблеми-
те, които могат да възникнат в дейността на екипа, особено на транснационално 
ниво. От съществено значение е основният екип да бъде включен в процеса на 
планиране. При по-големите проекти този процес със сигурно ще включва сре-
щи лице в лице. Много от проектите също ще извлекат полза от ранни работни 
срещи с участието на всички партньори – за да се опознаят хората (среща за 
запознаване) и за да бъдат обсъдени някои от потенциалните проблеми, които 
отбелязахме в тази глава.  
 
При разработването и планирането на всеки проект ние трябва да се замислим 
дали има нужда от обучение на екипа по проекта. Например, то може да е обу-
чение на екипа за подобряване на комуникационните умения. В друг случай ще 
е удачно да бъдат обучени само един или двама партньори в някаква специали-
зирана област. Обучението може да включи външен експерт, но може да бъде 
проведено от някой член на екипа. Ако се проведе ефективно, то не само ще 
обогати знанията на участниците, но и ще спомогне за изграждането на групова 
идентичност. 
 

Подготовка и планиране 
 
В сърцевината на успешното управление са добрата подготовка и планиране. 
Много от проблемите, с които сме се сблъскали, е можело да бъдат избегнати 
или сведени до минимум, ако сме били по-предвидливи в етапа на планиране. 
Всеки от нас познава хора, които казват ‘Не може да планираме всичко’ или 
‘Нещата са много сложни за предвиждане’, или ‘Не можеш да планираш нещо, 
което не съществува’. Трябва да се противопоставяме решително на подобни 
изявления. Действително има зрънце истина в тях, но те не трябва да са изви-
нение за това да не планираме.  
 
Да си представим за момент, че трябва да тръгнем към малко селце, за което 
само сме чували. То е много отдалечено и за да стигнем до него трябва да пре-
косим непознат планински терен. Надали ще се чувстваме уверени, ако нямаме 
ясна представа за целта, ако не знаем колко дълго ще вървим и ако не сме за-
познати с маршрута. Сигурно ще се снабдим с карта, за да не тръгваме неподго-
твени. Колкото повече информация съберем преди да тръгнем, толкова по-си-
гурни ще се чувстваме. По пътя може би ще открием, че картата е остаряла: че 
изобразената на нея малка рекичка се оказва каньон и ние трябва да го заоби-
колим. Но въпреки това, ще трябва да си служим с картата, за да се придър-
жаме към посоката на движение и за да отчетем колко време ще ни е необходи-
мо.  
 
Плановете по същество са географските карти на проекта – експедиция в непо-
зната територия. Има различни карти, касаещи различни аспекти на пътуване-
то. Едни дават на първо място целта, други – етапа, а трети – подробности по 
етапите като: логистика, ресурси и разходи. Някои са с голям мащаб и илюстри-
рат цялата територия, други са по-подробни и прецизни. Всички обаче изпълня-
ват двойна функция – те ни помагат да достигнем нашата цел и са ключов 
елемент за комуникация с останалите членове на екипа. Всички са повече или 
по-малко условни: не бива да забравяме, че картата трябва да се обновява от 
време на време, тъй като познанията ни за действителните терени и възможно-
сти на екипа ще се обогатяват с времето. Те са фундаментът, върху който из-
граждаме нашите усилия и колкото по-внимателно ги изготвяме – предвиждай-
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ки опасностите и подготвяйки нашия контингент – толкова по-голяма вероят-
ност има нашият проект да бъде успешен.  
 
Трябва да се съобразяваме с всички тези аспекти, когато разглеждаме детайлно 
процесите на планиране на европейски проекти в следващата глава. 
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Глава 5 
 

Въведение в планирането на проект 
 
 
В тази глава ще разгледаме темата как да планираме даден проект, особено в 
контекста на изготвяне на формуляри за кандидатстване за някоя от програ-
мите на Европейската комисия. Това са само въвеждащи щрихи (поради ограни-
чения обем на наръчника) в осигуряването на насоки за процедурите и задъл-
бочените техники. Ще разгледаме някои от най-важните характеристики на 
планирането и ще предложим някои прости форми за събиране и обработване 
на информация.  
 

Етап 1: Дефиниране на проекта 
 
От къде започва даден проект? Често проектите стартират в отговор на Покани-
те за кандидатстване на Европейската комисия. От една страна, те имат полезна 
мотивационна функция, защото откриват перспектива за получаване на финан-
сова помощ, но това не е най-добрият стимул за разработване на успешен про-
ект. Освен това, тримесечният период от Поканата до датата на подаване на 
формуляра не е достатъчен за набирането на екип и за изготвяне на добре фор-
мулирано предложение. Както вече споменахме, проектът трябва да започне от 
осъзнаването и дефинирането на потребността, която резултатът от проекта ще 
задоволи. Инициаторът на проекта трябва да бъде абсолютно наясно с потреб-
ностите и ползите, които ще извлече.  
 
Нека предположим, че работите в някой от националните синдикати и отговаря-
те за обучението и квалификацията. Вие знаете, че е много важно вашият син-
дикат да организира обучение за представителите на Европейските работниче-
ски съвети, но опитът в тази сфера е много различен в различните страни. Чув-
ствате, че вашият синдикат трябва да прояви по-голяма активност, но вие не 
сте експерт в тази област, нито колегите ви имат необходимия опит и познания. 
Ще е добре да направите нещо, вероятно да разработите наръчник за синдикал-
ните служители, но те ще трябва да преминат и курс на обучение. А не е ли по-
добре да проведете конференция? Дали пък една информационна кампания 
няма да бъде по-ефективна? А върху какво ще акцентирате? Дали е най-важно 
да се концентрирате върху новото законодателство и неговото приложение, или 
да предложите детайлна консултация как най-добре да действат синдикалните 
представители? Вие също се нуждаете от някаква помощ. В тази връзка си спо-
мняте, че миналата година сте се запознали с един испански колега на конфе-
ренция, на която той е говорил за подготовката на курс за работническите съ-
вети. Може би ще е добре да се свържете с него. Ще ви бъде от полза да 
съберете информация и за наличния опит в тази област и в Германия.  
 
Това е едно обещаващо начало, но ви чака огромна работа преди да напишете 
подходящото предложение за проект. 
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Ангажименти на организацията 

 
Първо, трябва да обсъдите идеята в рамките на вашата организация. Как този 
проект ще се впише в приоритетите на организацията и кои резултати от проек-
та ще бъдат най-важни за нея? 
 
Трябва да посочите възможно най-точно коя е потребността, която целите да 
задоволите. Необходимо е да уточните детайлно всеки аспект: 
 
• Коя е целевата група?  
• Какви допълнителни умения и информация са им необходими? 
• Как ще допринесе проектът за задоволяване на потребностите на вашата 

организация? 
• Какви специфични резултати ще донесе проектът за вашата организация и 

за вашата целева група? 
 
Това са само някои от аспектите, които ще трябва да вземете предвид, когато 
започнете да дефинирате проекта по-точно. От какво ще имате нужда, за да 
подсигурите официалната подкрепа за проекта от страна на организацията? 
 

Схематична структура 

 
След като първоначалната идея получи одобрението и подкрепата на вашата 
организация, вие трябва да направите схематичното изложение на проекта. 
Идентифицирането на целите на проекта започва с определянето на  потребно-
стите, които искате да задоволите. След това е необходимо да помислите за 
методите, които ще прилагате и действията, които ще предприемете за постига-
нето на целите. Ето някои от въпросите, които трябва да обмислите: 
 
• Трябва ли да направите анализ на потребностите, за да осъзнаете нуждите 

на целевата група? 
• Проектът ще включва ли друга изследователска дейност? 
• Как ще започнете да задоволявате потребностите, които сте определили? 
• Каква ще бъде същинската работа по проекта – дейности за повишаване на 

съзнанието? Предлагане на курсове за обучение? Обучение на обучаващи? 
Разработването на методологии за обучение? Написване на материали? Раз-
виване на нови услуги? 

• Какви специфични продукти трябва да създаде проектът? 
• Как ще оценявате прогреса на проекта? 
• Как ще разпространявате дейностите от проекта? 
• Ще има ли силно европейско измерение, или проектът ще постигне серия от 

резултати само на национално ниво?  
• Ако проектът е успешен, как вие или вашите партньори ще приобщят резул-

татите от проекта към основните дейности и приоритети на организацията? 
 

Сега ще трябва да направите схематично изложение на 
проекта на лист хартия. 

Включване на партньори 
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Отговорът на въпросите по-горе и схематичното изложение на проекта ще поро-
дят други ключови въпроси: 
• Какви други умения и ресурси са ви необходими? 
• Коя партньорска организация може да ги осигури? 
• Какви ще са ползите за другите потенциални партньори? 
 
Много е важно партньорите да се подбират внимателно. Те трябва да бъдат ор-
ганизации и личности, които реално да допринесат за работата по проекта. Те 
трябва да притежават специфични умения и да изпълняват специфични задачи. 
Вие изграждате работен екип – не приятелска група или политическо лоби.  
 
И обратно, ако вие сте поканени да участвате в даден проект, трябва внимател-
но да обмислите какви ще са ползите за вашата организация, какъв ще е ваши-
ят принос и как кореспондира проектът с приоритетите на вашата организация. 
Ще бъдете ли в състояние да му отделите достатъчно време и енергия? Добре е 
да получавате покани да се присъединявате към проекти, но помислете сериоз-
но за ангажиментите, които те ще наложат и за причините за вашето участие,  
преди да дадете съгласието си.  
 
Един ключов въпрос е до каква степен да разработите предложението преди да 
се свържете с потенциалните партньори. Това зависи отчасти от същността на 
конкретния проект и от типа връзка, която желаете да развиете. Ако инициати-
вата принципно ще доведе главно до резултати на национално ниво и вие тър-
сите някакъв специфичен принос и подкрепа от други организации, ще е удачно 
да изчакате до детайлното дефиниране на проекта. При проекти, които са 
транснационални, ви съветваме да включите потенциалните партньори в плани-
рането в сравнително ранен етап. Добре е да ги накарате да почувстват, че и те 
‘притежават’ проекта, за да спoделите отговорностите и да изградите усещане 
за взаимна изгода. Трябва да помислите и как да осъществите фазата на пла-
нирането. Може ли тя да се реализира само чрез размяна на електронни писма 
и документи, или е необходимо провеждане на дискусия с ключовите парт-
ньори?  
 

Осигуряване на финансова подкрепа 

 
След като сте очертали проекта и идентифицирали някои от възможните парт-
ньори, вероятно ще имате и груба представа за обхвата на проекта – времето, 
което ви е необходимо и евентуалните разходи. Това са само повърхностни впе-
чатления, но ще са ви достатъчни да започнете да мислите доколко е конкурен-
тен проектът и какви източници на финансиране можете да осигурите. В този 
етап трябва да обмислите възможностите за финансиране по линия на европей-
ските програми. Ще намерите информация за повечето програми, които предла-
гат финансова помощ за обучение и образование в Част 3 от този наръчник. 
Ще отговаря ли вашият проект на някоя от тях и ако е така, какви са детайлни-
те критерии на конкретната Покана за кандидатстване. Може да ви е от полза 
да се консултирате с Европейския синдикален колеж за напътствия7 - а също и 
за евентуални предложения за потенциални партньори. 
 
Можете да намерите информация за други синдикални проекти на уеб страни-
цата Синдикално обучение в Европа8 и на други синдикални уеб страници. Ев-

                                       
7 Виж Приложение 8 
8 Информационен източник:  http://www.etuc.org/etuco/ 

http://www.etuc.org/etuco/


37 

ропейската комисия също публикува детайли за проекти, финансирани по раз-
лични програми на своите уеб страници и в справочници на хартиен носител9. 
Тази информация ще ви помогне да установите дали вашият проект подлежи на 
финансиране и ще ви подскаже партньори, които имат опит и могат да доприне-
сат за проекта.  
 
До каква степен предложението ви повтаря нещо, което вече е било правено в 
рамките на друг проект? Много е полезно да видите какво са направили други-
те, но в никакъв случай не трябва просто да го възпроизвеждате. Едно добре 
обмислено, оригинално предложение за проект, ще е много по-убедително, по-
успешно и ще доведе до по-значими резултати и на национално, и на европей-
ско ниво. 
 

Преосмисляне на проекта 

 
Планирането на времето, разходите и потенциалните ресурси, дори в този ра-
нен етап може да доведе до идентифицирането на някои проблеми. Може неза-
бавно да се окаже, че вашият проект е твърде амбициозен. Ще се наложи да го 
промените малко – но не се отказвайте: управлението на проекти е процес на 
постоянно преосмисляне. Вероятно можете да формулирате идеята в по-малък 
обхват. Или да разбиете проекта на отделни елементи, които да се реализират в 
по-продължителен период от време в рамките на няколко по-малки проекта. Не 
се опитвайте да заложите твърде много неща в един проект.  
 
И на този етап трябва да направите няколко неща: 
 
• Направете списък с основните проблеми, с които е възможно да се сблъскате 

и стъпките, които са необходими за тяхното преодоляване. 
• Преразгледайте целите на проекта. Те все още ли отговарят на това, което 

искате да постигнете? Все още ли са реалистични? Можете ли да ги усъвър-
шенствате или преформулирате, така че да станат по-детайлни и специфич-
ни? Тяхното постигане може ли да бъде верифицирано? 

• По отношение на целите помислете как ще разберете дали вашият проект е 
успешен или неуспешен: идентифицирайте основните индикатори за изпъл-
нение, или измеримите критерии, чрез които можете да оценявате успеха 
(например, по отношение на контекста на обучението, броя на обучените, 
нивото на придобитите умения). Това ще е важно когато стигнете до процеса 
на оценка.10 

• Върнете се на Втора глава и връзката между време, разходи и качество. Кои 
са приоритетите на вашия проект? 

• Определете възможно най-точно обхвата на проекта. Какви дейности включ-
ва и какви са неговите граници? 

 
Ще ви бъде от полза да направите кратко писмено резюме на всички ключови 
аспекти, което да ви служи за бързо ориентиране и го включете в общата доку-
ментация за обсъждане с другите.  
 

                                       
9 За повече информация виж главите за отделните програми в Част 3 и в Приложение 8 за из-
точниците за информация за Европейската комисия. 
10 Ще намерите повече информация за определянето на целите и индикаторите за изпълнение в 
Глава 6 Оценяване на проект 
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Планиране на проекта 

 
Нека да предположим, че вашият проект за Работническите съвети е успешно 
дефиниран. Имало е много инициативи, които сте искали да включите, но след 
като сте разгледали времето и ресурсите и вашите потенциални партньори сте 
решили, че е най-добре да процедирате стъпка по стъпка, като започнете с раз-
работването и тестването на пилотен курс за обучение и съпътстващи материа-
ли за обучение. Решили сте да кандидатствате за финансиране по една от евро-
пейските програми. Разгледали сте уеб страницата на програмата, прочели сте 
насоките за кандидатстване, заедно с останалите документи и формуляра за 
кандидатстване. Запознали сте се с критериите – има възможност за финанси-
ране на 12-месечен проект, което отговаря на вашия времеви график. Необхо-
дим ви е поне един партньор от страна-членка, което също отговаря на парт-
ньорството, което сте осигурили. Вие трябва да подадете предложението в три 
месечен срок. Сега наистина трябва да започнете планирането. 
 
Нека да разгледаме какви планове трябва да изготвите: 
 
• План за елемента Време на проекта. 
• Планове за елемента Разходи на проекта. 
• Планове за аспекта Качество на проекта. 
• Планове за аспекта Работа в екип на проекта. 
 
Тези планове ще бъдат съставени принципно, за да ви направляват в процеса 
на управление на дейностите на самия проект. Те ще ви служат и като средства 
за комуникация с другите членове на екипа и като общ ориентир. В допълне-
ние, след като вече сте изготвили необходимия набор от планове, вие сте на-
влезли във фазата на попълване на формуляра за кандидатстване.  
 

Етап 2: Планиране на работен график 
 
За да можем да организираме проекта, ние ще трябва първо да го разделим 
на отделни управляеми части. Следва да видим основните изграждащи ком-
поненти и да разберем как те ще се съотнасят един спрямо друг. Ако вземем 
проекта за Работническите съвети и започнем да го разделяме на неговите 
основни съставни елементи, ще идентифицираме две главни части: 
 
• Изготвяне на материали 
• Разработване и провеждане на пилотен курс 
 
Ако го разгледаме по-задълбочено, ще установим, че се нуждаем от предвари-
телна изследователска дейност – анализ на Работническите съвети и на специ-
фичните потребности от обучение на нашата целева група. Не трябва да забра-
вяме, че трябва да оценим опита и да споделим резултатите с всички заинтере-
совани. И още една важна сфера на дейност е работата по управлението на 
самия проект.  
Нашият преработен план ще има следния вид: 
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Сега, след като сме определили основните сфери на дейности, можем да напра-
вим диаграма, която да покаже връзките между тях – една логична структура на 
ключовите компоненти на проекта.  
 
Ще забележите, че във Фигура 5.2 сме започнали да определяме как тези седем 
компонента на работа са свързани един с друг. След този етап можем да започ-
нем подготвянето на по-детайлни планове за реалния времеви график на рабо-
тата. Много е важно да се започне с тази широкомащабна карта, защото твърде 
често при планиране на даден проект се наблюдава тенденция за прекалено 
навлизане в детайлите, така че се губи от поглед цялостната стратегия. 
 
 

 
 

Разпределение на задачите 

 
Във Втора глава видяхме колко е важно да бъде управляван елементът Време 
на проекта и как той си взаимодейства с елементите Разходи и Качество. Как да 
направим детайлен план за необходимото време за проекта и как да го използ-
ваме – този план може да ни помогне при определяне разходите по проекта и 
по-късно да ни служи като ориентир при неговата реализация.  
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Възможно е вече да сте били включвани в подобни проекти и да разполагате с 
предишен план, който да ви служи като модел и да ви осигури основата, към 
която трябва да се прибавят само някои елементи.  Ако е така вие имате явно 
предимство. Но ако за първи път се сблъсквате с тази задача, вероятно нямате 
нищо друго освен интуитивна представа за това, например, колко време ви е 
необходимо, за да разработите и проведете пилотния курс. Докато не разрабо-
тите детайлен план, не е възможно да разберете дали проектът наистина е осъ-
ществим в рамките на 12 месеца.  
 
Можем да вземем най-големите части от работния процес, които преди това сме 
определили – или така наречените работни блокове – и да си направим про-
сто разпределение на отделните дейности, които съставляват проекта.  
 
На пръв поглед това изглежда чудесно (въпреки че, ако направим списък на 
всички задачи, които трябва да свършим, ще установим, че не ни остава време 
за провеждането на курса!). А самият списък не отразява факта, че някои от за-
дачите са по-сложни от други. Той не отразява и как са свързани задачите по-
между си. За да планираме успешно графика си, ще трябва да направим три 
неща: 
 
• Да въведем система на номериране на работните блокове и задачи. 
• Да въведем система на различни нива на детайлизация в нашия план. 
• Да въведем система на визуално представяне на нашия график. 
 
Да се върнем на нашия цялостен план и да номерираме петте главни блока, 
които сме определили: 
 
Работен блок 1: Управление 
Работен блок 2: Анализ на потребностите 
Работен блок 3: Пилотен курс 
Работен блок 4: Изследване на Европейските работнически съвети 
Работен блок 5: Изготвяне на материали 
Работен блок 6: Оценка  
Работен блок 7: Разпространение 
 
На този етап ще е полезно да изложим първоначалните си впечатления за по-
следователността и времевите рамки под формата на проста диаграма, известна 
като диаграмата на Гант, създадена от Henry L Gantt, който за първи път въвеж-
да системата за графично представяне на задачите. (вж. Фигура 5.3). 
 

 
 
Диаграмата на Гант предлага графично представяне на проекта чрез разполага-
нето на индивидуалните задачи в календара на проекта. Тя е представена с хо-
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ризонтални оси, представящи общата времева рамка на проекта, разделена на 
сегменти (обикновено дни, седмици, месеци или тримесечия) и вертикална ос, 
представяща задачите на проекта. Всяка задача е представена чрез хоризон-
тална линия.  
 
Този вид графика е много полезен и е лесно да се изготви. Можете да си я на-
чертаете на лист хартия, но обикновено е по-лесно да използвате индекс карти 
или самозалепващи се листчета цветна хартия, така че да можете да размества-
те задачите лесно в процеса на изготвянето на финалния план. Можете да из-
ползвате и компютърни графики или програма за изработване на таблици. Тази 
графика показва само седемте работни блока, а ние вече трябва да разгледаме 
нещата по-детайлно чрез разпределение на задачите. 
 
Ако вземем Работен блок 3: Пилотен курс като пример, кои са основните зада-
чи, които трябва да се изпълнят? Нека предположим, че Работен блок 1: Анализ 
на потребностите ще отнеме 3 месеца, стартирайки през януари, и че първо ще 
трябва да изпълним тази задача, преди да разработим учебната програма. За 
Работен блок 3 основните задачи са следните: 
 
Задача 3.1: Подготвяне на програма 
Задача 3.2: Подбор на преподаватели 
Задача 3.3: Определяне на време и място за провеждане 
Задача 3.4: Набиране на участници 
Задача 3.5: Провеждане на курса 
 
Ще бъде полезно, въпреки продължителността и сложността на дейностите, да 
се определят по-нататъшни нива на детайлизирането им. След това можем да 
започнем да определяме по-прецизно времето, необходимо за осъществяване 
на всяка задача. На този етап преценяваме продължителността на задачата от 
началото до края:  
 
Задача 3.1.  Изготвяне на програма 
 3.1.1 Определяне на целите, целевата група, съдържанието, 

материалите (3 седмици) 
 3.1.2 Изготвяне на проекто-план за курса (3 седмици) 
 3.1.3 Изготвяне на окончателна програма (1 седмица) 
Задача 3.2  Подбор на екип от преподаватели 
 3.2.1 Подбор и привличане на преподаватели (7 седмици) 
 3.2.2 Провеждане на среща с екипа за планиране (2 дни) 
Задача 3.3  Осигуряване на място за провеждане (4 седмици) 
Задача 3.4  Набиране на участници 
 3.4.1 Изготвяне на информационен материал за мероприятието 

(2 седмици) 
 3.4.2 Разпространяване на информационния материал (8 

седмици) 
 3.4.3 Подаване и разглеждане на кандидатурите (4 седмици) 
 3.4.4 Разпространение на детайлна информация за семинара (4 

седмици) 
Задача 3.5  Провеждане на пилотен курс (1 седмица) 

 
Накрая, след като сме определили необходимото време за изпълнение на всяка 
от задачите и връзката между тях, можем вече да започнем да съставяме по де-
тайлна диаграма на Гант. Ще установим, че някои задачи могат да бъдат осъще-
ствявани паралелно, но други зависят от осъществяването на конкретни преди-
шни задачи. Като разполагаме с тази информация, можем да продължим с пред-
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ставянето на задачите в календарен план. Фигура 5.4. показва детайлното раз-
пределение за Работен блок 3, заедно със задачите представени по реда на 
номерата. 
 

 
Сигурно сте забелязали, че Работният блок започва през април, но приключва 
един месец по-рано от предвидения, като това ви дава възможност да проведе-
те пилотния курс и да остане достатъчно време за оценка на работата и за изго-
твяне на доклад по проекта преди приключването на 12-месечния период. Успя-
хме да спестим време чрез изготвянето на по-детайлно разпределение на зада-
чите и чрез внимателно обмисляне как те са свързани помежду си. Нека разгле-
даме по-детайлно това.  
 
Не можете да започнете да съставяте проекто-план (Зад.3.1.2.), преди да сте 
определили целите на курса (Зад.3.1.1.). Но можете да започнете да подбирате 
преподаватели (Зад.3.2.1), преди да сте приключили с планирането – всъщност 
те ще са ви необходими, за да допринесат към финалния етап на планиране на 
програмата (Зад.3.1.3).  И едновременно с това от момента, в който изготвите 
най-общия план на курса, можете да започнете да уреждате място за провежда-
не и да планирате неговото огласяване.  
 
Във Фигура 5.5, която отново е под формата на проста диаграма, можете да ви-
дите целия проект с детайлните задачи за Работен блок 3. Този път сме се опи-
тали да представим логическата взаимовръзка между задачите. Също така ще 
установите, че разполагате със запас от време в случай, че изпълнението на ня-
коя от задачите се забави. Например, дългата хоризонтална линия между изгот-
вянето на окончателния план на курса (Зад.3.1.3) и провеждането на курса 
(Зад.3.5) показват, че няма да бъде фатално, ако планът не е готов до август. 
От друга страна, всяко нарушаване на последователността на задачите – от 
уреждането на мястото за провеждане на мероприятието (Зад.3.3) до изпраща-
нето на информация на избраните участници (Зад.3.4.4) – може сериозно да на-
вреди на проекта.  
 



43 

 
 

Във всеки проект, който е с точно определен график, има поне един маршрут 
през последователно зависимите задачи, по който проектът да се осъществи от 
начало до край. Обозначава се с термина Критичен път, защото всички задачи 
в тяхната последователност ще трябва да се извършат навреме. От гледна точка 
на управлението, вие ще трябва да знаете кои задачи са критични за цялостния 
график. Ще ви бъде от полза също така да маркирате т. нар. важни събития 
във вашата диаграма на Гант, например датата за публикуване или изпращане 
на основния доклад. Важното събитие се различава от задачата по това, че е 
единично събитие с нулева продължителност. Обикновено те се представят на 
диаграмата на Гант с ромб или обърнат триъгълник. 
 
При големите проекти различните видове зависимости между задачите могат да 
станат твърде сложни и объркващи. Съществуват и други форми на графично 
представяне, които могат да ви помогнат в подобни случаи, включително т.нар. 
диаграма PERT (Техника за преглед на оценката на програмата), известна и с 
наименованието Мрежова диаграма. За сложните проекти са създадени компю-
търни програми за управление, които могат да ви бъдат от помощ. За малките и 
средни по обем образователни проекти те не са необходимост, но можете да ги 
използвате, защото спестяват много време, подчертавайки появилите се про-
блеми, проследявайки прогреса и показвайки просрочените задачи. Повече ин-
формация по темата ще намерите в Приложение 4.  
 
По време на целия проект ще трябва да работите поетапно, като разделяте все-
ки работен блок на неговите конкретни задачи и преценявате тяхната продъл-
жителност и взаимовръзки преди да попълните графика си. Когато разположите 
всички задачи в диаграмата на Гант, може да установите, че вашият план не се 
вмества във времевите рамки, определени за проекта. В този случай ще трябва 
да се съобразите със следното: 
 
• Има ли задачи, чието изпълнение да даде възможност за по-рационална ра-

бота, като слеете определени дейности. 
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• Може ли да намалите продължителността на някоя от задачите. 
• Може ли да се разширят времевите рамки на проекта. 
 

Разпределение на ресурсите 

 
Нека да предположим, че сме разпределили успешно задачите в целия проект, 
както направихме с Работен блок 3, и че сме пригодили индивидуалните задачи 
така, че те да следват логично и да се вместват в определеното време. Има още 
един етап, през който трябва да преминем преди да завършим нашия график. 
Досега разглеждахме задачите, които трябва да изпълним, и времето, което ще 
е необходимо от началото до приключването или казано на езика на планира-
нето - ‘продължителността на задачите’ или ‘време за работа’. 
 
Трябва внимателно да преценим и колко работно време е необходимо за всяка 
задача и кои са изпълнителите. Това е много важно, защото времето за работа и 
работното време – което обикновено се измерва в човеко-дни или човеко-месе-
ци – може да нямат връзка помежду си.  
 
Например, в нашия план Задача 3.4.2: Разпространяване на информацията е 
предвидено да се вмести в 8 седмици време за работа. През този период могат 
да бъдат изпращани писма до различни целеви групи и да се публикуват рекла-
ми и съобщения в синдикални списания и бюлетини, но действителната работа, 
извършвана от екипа на проекта, не може да надвишава една работна седмица 
или пет човеко-дни. И обратно, въпреки че срещата на преподавателите 
(Задача 3.2.2) е предвидена в рамките само на два календарни дни, може да 
включи шест души, което се равнява на 12 човеко-дни.  
 
Този разчет на ресурса от сътрудници по различните задачи е много важен по-
ради редица причини: 
 
• Ще ви даде възможност да внесете последните поправки във вашия график. 
• В някои ситуации, ако не ви достига времето, можете да прецените дали за-

дачата ще бъде изпълнена по-бързо, ако включите повече хора. 
• За партньорските организации е важно да знаят точно кой, кога и каква за-

дача ще изпълнява и че в необходимия момент и на необходимото място ще 
има квалифицирани хора. 

• Тази информация ще е особено важна за изготвяне на детайлен бюджет на 
проекта. 

 
Ще ви бъде от полза да попълните тази информация в стандартна форма и заед-
но с това да опишете детайлно изискванията към човешките ресурси. Направете 
кратки бележки и за всички други ресурси, от които ще има нужда изпълнени-
ето на дадена задача – материали, оборудване, транспорт, услуги от подизпъл-
нители и т.н. Изпълнението на някои от задачите ще има и материално измере-
ние – доклад, курс за обучение, наръчник, уеб страница и др. За тях обикнове-
но се използва наименованието продукти или изготвени материали. На този 
етап ще трябва да отбележим всички тези продукти, но трябва да правим разг-
раничение дали те са вътрешни работни документи за партньорите или матери-
али, които трябва да се изпращат на Европейската комисия или други спонсори.  
 
При работата по разпределение на задачите има две области, които лесно мо-
жем да подценим: 
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• Времето за пътуване и участие в различни срещи по проекта. Често се на-
блюдава тенденция да се намалява и броят, и времетраенето на срещите, но 
те са от особена важност за успеха на проекта. 

• Самото управление на проекта е дейност, изискваща време, което също че-
сто се подценява. Както вече видяхме в Глава 4, транснационалните проек-
ти са много по-трудни за управление от националните или вътрешните про-
екти – те поставят много повече изисквания по отношение на време, дипло-
матически умения и администриране.  

 
Във фигура 5.6 е дадена форма, която можете да използвате за обобщаване на 
цялата тази информация. Тя ще ви помогне много при изготвянето на бюджет на 
проекта. Ако детайлите в тази форма и в другите форми, дадени в тази глава, 
не отговарят на точните потребности на вашия проект, можете да ги променяте 
и адаптирате спрямо вашите нужди. 
 

 
Ще трябва да се консултирате с партньорите си и да ги включите в този процес. 
Ако не сте много опитен в работата по проекти, едва ли ще можете да изготвите 
сами детайлен график. Но дори и да имате богат опит, не трябва да подценява-
те колективните усилия. Трябва да се уверите, че всеки е съгласен с определе-
ния му принос в проекта и е участвал в изготвянето.  
 
В края на този етап вие ще сте изработили: 
 
• Основна диаграма, която показва главните Работни блокове на проекта и 

техните взаимовръзки.  
• Детайлно разпределение на задачите за всеки Работен блок. 
• Диаграма на Гант, на която ще са изобразени всички задачи, които трябва да 

бъдат изпълнени в рамките на целия проект и техните взаимовръзки. 
• Схема на разпределение на задачите и таблици за ресурсите, които показват 

какви сътрудници са необходими за всяка задача и за каква продължител-
ност от време, както и предварителна оценка за всички други необходими 
ресурси. 
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Като направите всичко, това вие ще сте изпълнили един от най-важните и труд-
ни елементи на планирането на проекта. Ще имате много по-ясна представа за 
това, какво е включено в проекта и как са свързани задачите. В течение на този 
процес вие ще сте събрали основната информация, необходима за планирането 
на бюджета на проекта.  
 

Етап 3: Изготвяне на бюджет  
 
Ако нямате опит в изготвяне на бюджети, може да изпаднете в паника от пер-
спективата да изготвяте финансов план за проекта. Запазете спокойствие! Изго-
твянето на бюджета е проста и лесна процедура, стига да сте подготвили пред-
варително работата си. Тя може да отнеме известно време, но не е трудна по 
същността си. 
 

Определяне на разходите  

 
При планирането ние работихме като разбивахме проекта на все по-малки дей-
ности; при изготвянето на бюджета ние трябва да повторим същите стъпки, ра-
ботейки от ниво задача към разходи за съответния работен блок и накрая към 
общите разходи по проекта. Няколко прости форми ще ни помогнат да подредим 
информацията, от която имаме нужда. Ако сте запознати с някоя компютърна 
система за изготвяне на таблици, ще ви бъде по-лесно да използвате готовите 
форми, за да изготвите набор от свързани таблици. Това ще улесни и ускори 
процеса на изчисляване на разходите и особено всички евентуални прегледи и 
промени в изчисленията.     
 
Фигура 5.7 показва възможния формат за събиране на информацията за 
разходите, която е необходима за всяка задача, която сме идентифицирали. Тя 
групира разходите в следните категории:   
 
• Персонал  
• Режийни разходи  
• Материали  
• Оборудване  
• Пътни и дневни командировъчни  
• Външни услуги, осигурени от трети страни  
 
Те представят основните категории разходи, които евентуално ще трябва да съ-
образите. Различните финансиращи програми имат различни правила за пред-
ставяне на финансовата информация и Вие  може да установите, че са ви необ-
ходими други категории. Разбира се, много от задачите няма да изискват  ин-
формация по всички тези основни категории и понякога може да има нещо, кое-
то да не съответства на нито една от тези категории. Можете спокойно да адап-
тирате формите към нуждите на Вашия проект. По-долу ще изброим  няколко 
указания за попълване на формите.       
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Разходи за персонал  

 
Вие ще имате вече предварително информацията за първите четири колонки 
вляво на фиг. 5.7а – име на партньора, име на служителя, категория и брой дни 
– от таблицата за разпределение на задачи и Ресурси (фиг. 5.6). Сега всичко, 
което трябва да направите, е да изчислите колко ще струват тези пера.    
 
За изчисляване на разходите за персонал, организациите често имат набор от  
таблици за заплащане за различните категории персонал, в това число за ръко-
водител на проект, преподавател, изследовател, базирани на средните надници 
за тази категория.  Това улеснява бюджетирането, тъй като не е необходимо да 
изчислявате надниците за всеки отделен член на персонала. Тук ние предлага-
ме да се изчисляват надниците на ден, но Вие можете да намерите също така и 
бюджетирани разходи за персонал на база месец или час. По правило трябва да 
включите и социалните разходи (социални осигуровки, пенсии и т.н.) в тарифи-
те за персонала.  
 
Общите разходи за труд се получават, като умножите дневната тарифа за труд 
по броя на дните.  
 

Режийни разходи  

 
Освен директните разходи за труд, има и други разходи, които организацията 
прави за членовете на персонала – отопление, осветление, офис, разходи за те-
лефон, секретарска помощ и др. Всички те се отнасят към режийните разходи. В 
някои случаи ще трябва да ги опишете поотделно в бюджета, но често те се от-
разяват като процент от директните разходи за труд и са включени в общите 
разходи за персонал. Това е подходът, който сме избрали тук.  
 
Вашата организация може вече да е установила тарифи за режийни разходи, 
които да се използват за проекти.  Ако това не е така, най-лесният начин да ги 
изчислите е, като съберете общия годишен разход на всички режийни за секция 
или департамент на организацията, да ги разделите на общата сума за годишна 
заплата (вкл. социални разходи) за същия департамент и да умножите получе-
ния резултат по 100. Това ще Ви даде размера на режийните като процент от 
разходите за труд.  
 
Други програми могат да допускат режийни по-скоро като процент от общите 
директни разходи по проекта, отколкото като процент от разходите за труд. 
Какъвто и да е методът за изчисляване, обикновено ще видите, че съществува 
максимално допустим процент за режийни разходи.  
 
По отношение на разходите за труд и режийните разходи е важно преди пода-
ването на крайното предложение за проект да се уверите, че сте наясно със 
специфичните финансови критерии, регламентирани от финансиращата страна. 
Дори сред програмите на Европейската комисия има съществени разлики в тези 
критерии. Един от най-значителните е въпросът със заплащането на секретар-
ския персонал. В много програми те се разглеждат като елемент от режийните 
разходи, както предложихме по-горе. Други обаче Ви позволяват да ги третира-
те като директни разходи за персонал. В този случай е важно да се уверите, че 
сте ги изключили от режийните разходи, така, че да не се получава двойно кал-
кулиране.    
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В нашата форма общите режийни разходи се получават, като общите разходи за 
труд се умножат по процента режийни разходи.  
 
Общият разход за персонал е сумата от общия разход за труд и режийните раз-
ходи.  
 

Също като при изготвянето на графика на проекта, Вие ще имате 
необходимост партньорите да предоставят информация по време 
на този процес. Не забравяйте, че тарифите за труд и за режийни 
са различни за различните партньорски организации. Важно е да 
получите и използвате точна информация преди подаване на 
финалното проектопредложение.  

Разходи за материали 

 
Тук отново ще Ви помогнат бележките, които сте си направили по таблицата за 
разпределението на задачите и таблицата с ресурсите. Трябва да се уверите, 
въпреки това, че сте въвели разходите за материали единствено в отделната та-
блица за дейността, по време на която тези разходи са действително направе-
ни. Например, в нашия проект и двете задачи – задача 3.4.1: Изготвяне на ин-
формационен материал за мероприятието и задача 3.4.2: Разпространение на 
информационен материал - включват материал за публикуване. Разбира се, 
само в задача 3.4.1, където материалът действително е изготвен, има направени 
разходи за материали.    
 
След като сте въвели материалните разходи – и разходите в допълнителните ка-
тегории – трябва да сте наясно с това, дали въвеждате разходи с включен ДДС. 
Обикновено в предложенията за финансиране трябва да въведете разходите, 
без да се смята ДДС. Обаче, ако Вашата организация няма възможност да си 
възстанови ДДС, тогава често е допустимо да въведете пълната стойност на раз-
ходите, вкл. ДДС, но е важно да проверите това в ръководството за кандидат-
стване.  
 

Наемане на оборудване  

 
Повечето от бележките, направени по отношение на материалите, са валидни и 
тук.  
 
Забележете, че разходите тук се отнасят само до наемане на оборудване от тре-
ти страни. Реалните разходи, направени за закупуване на оборудване обикно-
вено не са позволени, тъй като това е капитален разход за стоки, които ще бъ-
дат използвани извън обхвата на един проект. Въпреки това, много програми 
позволяват включване на капитални разходи за амортизация, които са направе-
ни само по време на проекта. Това означава, че оборудването има определена 
продължителност на “живота”, и стойността, на която е закупено, се променя в 
зависимост от наложените амортизационни разходи през този период. Напри-
мер, ако оборудването струва 3 600 евро, има амортизационен период 3 години 
и е било използвано през 50% от времето в рамките на 12-месечен проект, ние 
можем да претендираме за следните амортизационни разходи: 
3 600 делено на 36 месеца, умножено по 12 мес., умножено по 50% = 600 евро. 
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Разходи за пътни и дневни командировъчни  

 
Включете тук всички разходи за всички пътувания, свързани с проекта. Пресме-
тнете също цената на всички хотелски нощувки и включете разходите за дне-
вни. Ръководствата за кандидатстване поставят определени граници за вида и 
размера на разходите за транспорт и определят различен максимум за дневни и 
разходи за храна за отделните държави-членки.    
 

Външни услуги  

 
Тук включете разходите за всички видове услуги, които ще ви се наложи да за-
купите от трети страни, извън партньорските организации. В нашия проект това 
перо може да включи, например, някакво научно изследване от подизпълнител, 
отпечатване и публикуване на материали за курсове, превод и преводачески 
услуги и възможни технически и други услуги за провеждане на конференция.    
 
От тези цифри сега ние можем бързо да стигнем до Общия разход за задача и, 
след като вече сме работили по всички отделни задачи по този начин, остава да 
съберем сумите от всички разходи за задачи, за да получим разбивка на разхо-
ди за всеки работен блок на проекта.  
 
На този етап, обаче, си струва да се обмисли какъв ще бъде собственият принос 
на всяка отделна партньорска организация. Формата, показана на фиг. 5.8, ще 
Ви помогне да направите това. Просто съберете общите разходи за персонал на 
партньор А от всички таблици със задачи в Работен блок 1 и ги въведете в клет-
ката “Разходи за персонал” на първия ред, всички разходи за материали за 
партньор А в карето “Разходи за материали” на първия ред и т. н. След това об-
щите разходи за категория и за всеки партньор – и накрая получете общия раз-
ход за целия работен блок.          
 
 

 
 
След като сте попълнили отделната таблица за всеки работен блок, можете да 
използвате таблицата за обобщение на бюджета (фиг. 5.9), за да съберете вси-
чки цифри в една форма, която ще показва общия разход за всеки работен 
блок, общия принос на всеки партньор и общия разход на целия проект.  
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Източници на средства  

 
Сега, когато вече имате идея за примерните разходи на целия проект, трябва да 
обмислите как ще се финансират те. Разбира се, Вие се надявате част от тези 
разходи да бъдат финансирани от Европейската комисия, но е малко вероятно 
пълното финансиране на проекта да бъде поето от този източник.    
 
Повечето проекти на Европейската комисия се финансират на базата на съв-
местно субсидиране, като всяка програма обикновено осигурява процент от оп-
ределената максимална сума. Този процент варира при всяка отделна програма, 
като финансовият принос на Комисията е между 33% в някои от случаите до 
75% и дори до 90% в други случаи. Може да се наложи Вие и Вашите парт-
ньори да осигурите значителна сума от общите разходи. Съобразно специфич-
ната програма за финансиране, това може да приеме формата на паричен при-
нос от партньорите или под формата на “не паричен” принос или комбинация от 
двете. Все по-често обаче, Комисията не приема паричен принос, като напр. 
използване на залите и оборудването на организацията. Разходите за персонал 
обикновено се приемат, когато са финансов принос, в случай, че се представи 
необходимата документация. Във всеки случай трябва да се консултирате с 
условията на отделната покана за подаване на предложения.      
 
Трябва също така да сте подготвени за ситуация, в която финансовата  подкре-
па на Комисията е на практика по-малка от максималната обявена сума, или е 
по-малка от сумата, за която кандидатствате.  Тази ситуация често възниква,тъй 
като Комисията се стреми да разпредели определените ресурси сред спечелили-
те проекти.  Какви други източници може да търсите?    
 
• Има вероятност отделните партньори да спечелят финансова подкрепа от 

един или няколко обществени или частни фондове в отделни страни-членки.  
• Възможно ли е самият проект да генерира някакъв приход? - например, чрез 

продажба на материали или чрез такси за обучение? Много програми обаче 
изискват всеки приход от проекта да бъде използван за намаляване на от-
пуснатото вече финансиране.    

• За определени видове проекти, особено там, където има възможна търговска 
реализация на продукта, може би си струва да се обмисли вземане на заем 
от банка.   

• В определени случаи, си струва да се обмисли дали някой от елементите на 
проекта не може да се финансира от друга европейска програма. Трябва да 
бъдете много внимателни с тази стъпка, тъй като в много случаи тази въз-
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можност е изключена. В някои случаи обаче този вид синергия между допъл-
ващи се проекти се насърчава, доколкото няма елементи на застъпване или 
двойно финансиране.  

 

Почти неизбежно е обаче да откриете, че първоначалният Ви 
бюджет се нуждае от промяна, за да включите 
потенциалните си източници на приходи. Трябва да го 
прегледате изцяло, обмисляйки дали всички елементи са 
важни за проекта и дали някои задачи не могат да бъдат 
изпълнени по-евтино или по-бързо. Помнете, че промените, 
които ще направите, ще се отразят на графика на проекта и 
трябва да се променят в таблиците и диаграмите и в 
разбивките на задачите. Когато правите тези промени, 
трябва внимателно да помислите не само за Времето, но и за 
Качеството. Могат ли всички те да отговарят на 
приоритетите, които сте заложили в проекта?    

Движение на паричните средства  

 
Последният елемент от нашите финансови изчисления е по същество разпреде-
ляне на приходите и разходите по време. Нашият бюджет ни дава вече яснота 
за общите разходи по проекта и също така сме установили къде може да оча-
кваме приходи от проекта. Ще изпаднем в голямо затруднение, ако сме израз-
ходвали 75% от средствата през първите три месеца от проекта и 75% от при-
ходите не са достъпни преди да са минали два месеца от приключването на 
проекта. Това може да изглежда крайно, но в действителност не е невъзможно, 
тъй като много програми задържат значителна част от финансирането известно 
време след приключването на проекта и плащанията не са така редовни, както 
е уговорено в договора. Партньорските организации в този случай ще трябва да 
поемат сами разходите по проекта, докато получат приходи. Важно е всеки от 
партньорите да е наясно какъв финансов ангажимент поема и на кой етап. За 
да се види това, се прави предварителна прогноза за движение на паричните 
средства.          
 
От  гледна точка на разходите ние можем да видим в нашата диаграма на Гант 
план кои задачи кога трябва да бъдат изпълнени. Отнасяйки това към информа-
цията за разходите, която имаме в таблиците със задачи, ние можем да изгот-
вим график по месеци за разходите, които проектът ще направи.  Едновременно 
с това можем да вземем информацията, която имаме за нашите източници на 
приходи и да ги подредим по същия начин за всеки месец. Разликата между 
приходи и разходи всеки месец трябва да бъде поета от партньорите по проек-
та, които трябва да решат кой какви финансови ангажименти ще поеме – на-
пример в краен случай банков заем, който да покрие временния дефицит.    
 
Фиг. 5.10 показва една опростена форма на прогноза за движението на парич-
ните средства. Вероятно ще е по-добре да се направи отделна такава за всеки 
партньор, отколкото обща за целия проект. По-голямата част от таблицата е яс-
но формулирана, но може би е удачно да внесем яснота по цифрите в последни-
те три реда: 
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• Цифрата на месечния баланс е просто общият месечен приход изваден от об-
щия разход за месеца.   

• Сумата в пренесения баланс е сумата на общия баланс от предишния месец 
(ако има такъв).  

• Общият баланс е сумата от месечния баланс плюс пренесения баланс и пред-
ставлява общото движение на паричния поток, който е остатък или дефицит 
в тази част на проекта. 

 

 

Етап 4: Планиране на качеството  
 
В предишните две части разгледахме планирането на времето и разходите. Сега 
трябва да насочим вниманието си към планиране на третия елемент от триъгъл-
ника: качество. На пръв поглед това изглежда по-трудно от другите две. Ние 
по-лесно можем да кажем дали проектът върви по график, или имаме свръх раз-
ходи, но качеството...? не е ли това много субективна област?      
 
Зависи. Разбира се, различните хора могат да имат различни гледни точки по 
въпроса за качеството на отделен продукт или услуга, но всички често се бази-
рат на повърхностни и лични оценки. Ако ние можем да кажем, че проектът изо-
става от графика, или надхвърля бюджета, това е, защото имаме ясни и съгла-
сувани критерии за преценка. Ние можем също така да определим параметри и 
да разработим критерии за качество, които да ни помогнат да направим по-кон-
структивно и реалистично оценяване. Това трябва да е една от най-съществени-
те части от планирането. И както всичко останало, качеството трябва да бъде 
планирано, а не просто да става от само себе си.         
 

Осигуряване на качество  

 
Качеството е основен елемент, който често остава недооценен. Ние обикновено 
следим графика и строго контролираме бюджета. Проектът като че ли върви ка-
то по часовник – но продуктът е непривлекателен и безинтересен или предло-
жените услуги не задоволяват потребностите на хората. Това е познат сцена-
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рий, дори в областта на образованието и обучението. Ако погледнем различните 
сфери на нашия живот, ще видим безброй примери, в които липсата на грижа за 
качеството е довело до напразни усилия и недоволство.       
 
Загрижеността за качеството лесно може да се сбърка с понятието “контрол на 
качеството”. Този термин, произлизащ от производствената сфера, традиционно 
включва проверка на продуктите на базата на строго определени критерии, за 
да се открият дефектните продукти и да се отстранят. Доколкото този вид мони-
торинг е съществен, той е в голяма степен пасивен и закъснял с оглед на наши-
те цели. Той не ни помага да постигнем или подобрим качество – той просто  ни 
сигнализира за грешката след действието. Същевременно, тъй като той тради-
ционно се осъществява на финалния етап от производствения процес, той отде-
ля грижата за качеството от основните елементи на производството.         
 
За нашите проекти, доколкото сме загрижени за оценяването на крайния про-
дукт – особено с цел да въведем показатели за усъвършенстване в бъдещите 
дейности – ние сме по принцип заинтересовани да имаме поглед върху каче-
ството на всеки етап от процеса.  Ако нашата грижа е главно да подобряваме 
качеството, то тогава качеството трябва да бъде основен приоритет за всеки 
член на проектния екип.  
 
Основа на всичко това ще бъде ясно уточняване на очакванията, които всички 
членове на екипа на проекта могат да споделят. Това ще започне първоначално 
с уточнения по проекта (Етап 1), които ще определят основните му качествени 
аспекти. Те би трябвало да включват очакваните стандарти за прилагане на 
продуктите и услугите, предлагани от проекта. Същевременно те ще трябва да 
определят специфичните работни и управленски процеси и отговорности, чрез 
които проектът ще осигури качество. Основен елемент от този процес трябва да 
бъде ясното документиране на тези стандарти и процеси, така, че всички 
заинтересовани да могат да работят съгласно общи правила и ценности.  
 
Един от ключовите моменти, по който може да възникнат проблеми, е моментът, 
при който отговорността за отделна задача или набор от задачи преминава от 
един партньор към друг. Тогава съществуват често недоразумения и неразбира-
не на въпроса кой трябва да направи това: работата е предадена без да е пре-
гледана напълно, без да са проверени основните аспекти, елементите са недо-
вършени и следващата задача не може да стартира. В този случай трябва също 
да разберем, че проектът е процес, който включва в себе си множество отделни 
дейности. По-полезно ще бъде да се планира качеството в рамките на всяка за-
дача.          
 
При планирането на всяка задача ние можем да си зададем следните въпроси:  
 
• Кои са основните цели на качеството, които искаме да постигнем и как да ги 

постигнем?  
• Кой носи отговорност за мониторинга на осъществяването и за оценката на 

качеството в тази задача и каква система за обратна връзка е подходяща за 
насърчаване повишаването на качеството?  

 
Ние трябва да сме наясно също така, че в много случаи трябва да наблюдаваме 
и преглеждаме качеството на резултата от задачата и на процеса на изпълне-
нието й. Същевременно трябва да сме сигурни, че системите за обратна връзка 
са подходящи за подобряване на процесите и продуктите на проекта, в процеса 
на изпълнението на проекта. В някои случаи е подходящо да се разработи 
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Наръчник за осигуряване на качество, който да документира тези положения. 
Те би трябвало във всеки случай да бъдат взети предвид в процеса на планира-
не на проекта. Фиг. 5.11 показва опростена форма, която би могла да бъде по-
лезна.      

 
 
Тези процеси, създадени да подсигуряват, поддържат и утвърждават качество-
то, са много близки до аспектите на мониторинга и оценката на проекта, с които 
се занимаваме в Глава 6.  

 

Етап 5: Управление на екип 
 
Колкото е важно планирането на време, разходи и качество, толкова е важно 
планирането и на човешките ресурси, които ще бъдат включени в работата по 
проекта. Съществуват множество аспекти, които трябва да се вземат под вни-
мание. Някои от тях са разгледани в Глава 4: 
 
• Как се отнася проектът към целите и приоритетите на вашата организация и 

организациите на вашите партньори? Какви ще са последиците от работата 
по проекта за управлението на екипа? 

• Съществуват ли съществени разлики в мотивацията, приноса, уменията, опи-
та и степента на задължения и отговорности? Как може да включите по най-
добрия начин отделните участници в съгласуван работен екип?  

• Доколко хората се познават помежду си? Какво може да направите, за да из-
градите социално и групово разбирателство в екипа, както и ангажираност 
на всеки един в изпълнението на задачите? 

 
В тази глава ще се концентрираме още върху: 
 
• Изясняване на правните и договорни задължения 
• Изясняване на ролите и отговорностите на ръководството 
• Изграждане на структури за вземане на решения 
• Изграждане на  структури за комуникация 
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Правни и договорни задължения 

 
Преди всичко трябва да направим разлика между юридическите и договорни за-
дължения на отделните страни, включени в проекта и оперативните задължения 
– доколкото те са в компетенциите на ръководството на проекта - на определе-
ни хора.  
 
По смисъла на юридическите и договорни задължения в проекта различаваме 
обикновено три типа страни, макар че прецизността в терминологията може да 
варира при различните програми: 
   
• Инициатор /Изпълнител 
• Партньор/Асоцииран изпълнител 
• Под-изпълнител 
 
Нека да си представим, че вашата организация, заедно с още две основни парт-
ньорски организации участват в проект, свързан с Европейските работнически 
съвети. Друг национален синдикат ще участва в проучване и разработване на 
работен блок. Окончателната оценка ще се проведе от независим консултант. 
 

Инициатор/Изпълнител 

 
В разглеждания пример е видно, че вашата организация ще се прояви като ини-
циатор или изпълнител в този проект, подписвайки договора с Европейската ко-
мисия (ако подаденото за финансиране проектопредложение бъде одобрено) и 
приемайки юридическите и финансови отговорности за изпълнение на посоче-
ната работа. Вашата организация ще има нужда от официално подписано спо-
разумение с другите два основни партньори относно тяхното участие и роля в 
проекта. 
 
В някои случаи е възможно и трите главни партньори да бъдат съизпълнители – 
всеки един от партньорите е страна по договора и поема съвместна и лична от-
говорност при изпълнение на работа по проекта. Това, обаче, не е правило за 
много от европейските програми.      
 

Партньор/Асоцииран изпълнител 

 
Обикновено партньорските организации не подписват договор с Комисията, но 
трябва да имат подписано споразумение за партньорство, сключено с инициа-
тора или изпълнителя11, и одобрено от нея. Споразумението трябва да съдържа 
подробности относно: 
 
• Приноса на всяка от страните за изпълнение на проектните дейности, както 

и финансовия принос, заедно с всички плащания, възнаграждения и финан-
сова помощ 

• Процедурите, прилагани в случай на неизпълнение на задълженията от стра-
на на партньорите  

• Споразуменията, свързани с уреждане на собствеността и експлоатацията – 
предмет на договора с Европейската комисия – на продукти и услуги, автор-

                                       
11 Виж Приложение 4 , съдържащо пример на споразумение за партньорство. 
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ските права върху всички материали, произведени или патентовани по про-
екта, идейни проекти или права върху друга интелектуална собственост 

• Приходите или други договорености, свързани с търговската реализация на 
който и да е от продуктите на проекта, правата, свързани с интелектуалната 
собственост или услугите, резултат от проекта или приходи, получени от тях. 

 
В някои от програмите на Европейската комисия партньорите биха могли да се 
отнесат към типа “асоциирани изпълнители”.  
 

Под-изпълнител 

 
Под-изпълнителят е личност или организация, която работи директно за някой 
от партньорите по проекта и получава пълно възмездяване за изпълнение на 
своите задачи. Те могат да са търговски или, какъвто е в случая партньорът – 
извършващ външна оценка на проекта от горепосочения пример, или друга син-
дикална организация. Под-изпълнителската дейност се регулира с ясни и стри-
ктни критерии, свързани едновременно с размера на допустимия бюджет на 
под-изпълнителския договор и процедурата по предлагане на оферта и сключ-
ване на договор. Насоките за кандидатстване предоставят подробностите по ус-
ловията, към които трябва стриктно да се придържате. Недопустимо е под-из-
пълнителят да притежава каквито и да е права по отношение на резултатите от 
проекта, тъй като неговата връзка с проекта е предоставяне на стоки и услуги 
срещу заплащане.      
 

Координатор на проекта 

 
Един от партньорите – обикновено инициаторът – ще бъде номиниран за коор-
динатор на проекта и неговата задача ще бъде да осъществява връзката между 
отделните партньори и Европейската комисия. Отговорностите на координатора 
включват поддържане на контакти с Комисията, изготвяне и подаване на всички 
документи, включително финансовите отчети и продукти на проекта. Той е отго-
ворен и за разпределяне на плащанията от Комисията към партньорите.    
 
Важно е да сте наясно какви отговорности е поел всеки от партньорите и да се 
уверите, че са налице официалните споразумения, които регламентират вашите 
взаимоотношения. 
 

Управленски роли и отговорности 

 
Тъй като досега разглеждахме правните и договорни задължения на различни 
организации, сега трябва да се съсредоточим върху структурирането на управ-
ленските роли и отговорностите в рамките на самия проект.  
  

Директор на проекта 

 
Би било полезно да се определи Директор на проекта, който ще поеме отговор-
ността за цялостното му ръководство. Обикновено това е някой, който е изпъл-
нявал водещата роля при подготовката и изготвянето на предложението за про-
екта, който е член на организацията–координатор на проекта и има специали-
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зирани познания по предмета му. Директорът на проекта осъществява директен 
контакт с Комисията. 
 

Мениджър на проекта 

 
Както вече обсъдихме в този наръчник, важна роля в екипа на проекта заема 
мениджърът на проекта - който поема отговорността за детайлното планиране, 
администриране и ежедневно управление на проекта. Ако директорът на проек-
та притежава тези умения12, може двете функции да се съвместят в една. Въз-
можен е и алтернативен вариант - на мениджъра на проекта, който може да 
поеме и отговорностите на директор на проекта. В някои случаи, особено при 
големи и сложни проекти, е препоръчително да се определят две отделни роли.  
 
Полезно е да се определят конкретни хора, които да изпълняват ролята на 
координатори по работните блокове, които да отговарят конкретно за органи-
зацията и управлението на отделните модули. Едновременно с това трябва да 
определите по един представител от всяка партньорска организация, който да 
отговаря за комуникацията по отношение на управленски и ресурсни въпроси, 
свързани с партньорската организация.    
 
Обърнете внимание на управленската роля, която всеки един от екипа трябва 
да заема и изгответе детайлен списък на отговорностите на всеки член. 
 

Структури за вземане на решения 

 
Особено важно е предварително изясняване как ще се изпълняват ключовите 
политики и управленските решения, свързани с проекта. Горещо препоръчваме 
да се избере Комитет по управлението на проекта (КУП). Точният състав на 
КУП ще бъде различен при всеки проект, но обикновено включва по един пред-
ставител от всяка партньорска организация. По принцип КУП се председател-
ства от директора на проекта и се обслужва от мениджъра на проекта, който 
трябва ефективно да съвместява ролята на секретар и изпълнителен директор. 
Трябва да сте наясно относно правомощията на КУП и доколко ролята му е из-
пълнителска или, по-скоро консултативна. В случаите, в които пълната дого-
ворна отговорност за отчитане на проекта е на организацията-инициатор, есте-
ствено би било да има консултативна функция. 
 
Ето още някои подробности относно правилата на работа на КУП и начина на 
вземане на решения. Процедурата по учредяване и работа на КУП трябва да се 
установи още при първоначалното планиране на проекта и трябва да включва 
данни за графика на редовните срещи, разпространение на дневния ред и про-
токолите, процедурата за свикване на извънредни срещи, свързани с промяна 
на подробности в плана на проектните дейности, бюджета и спесификациите на 
продуктите, както и за разрешаване на каквито и да било значими спорове 
между партньорите.  
 
Решенията, взети от КУП трябва да са обвързващи за всички партньори, а една 
от отговорностите на мениджъра на проекта е да следи за прилагането им на 
практика. 
 

                                       
12 Виж частта от Глава  4, отнасяща се до Мениджъра по проекта r 
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Въпреки, че КУП  е главният форум за вземане на решение в рамките на проек-
та, има необходимост и от други видове срещи и нива на вземане на решения. 
Ще са необходими срещи на работната група по дадена задача, която да подпо-
могне изпълнението на специфични дейности и да осигури тяхното изпълнение 
относително независимо от дейността на КУП. Понякога, в случаи на сложни 
или особено тежки работни блокове, би било полезно на управленско ниво да 
се учреди под-комитет по изпълнение на съответния работен блок, отговорен 
пред КУП за осъществяването й. Но в повечето случи това не е необходимо. На 
един по-ранен етап КУП трябва да се споразумее с директора и мениджъра на 
проекта относно техните правомощия и начина, по който ще управляват проек-
та, без да е нужна намесата на КУП.       
 
Изграждането на ясна и ефективна структура за вземане на решения означава 
да се установят оперативни правила за всички органи за вземане на решения и 
да се очертаят ясно изпълнителските правомощия на отделните личности. 
 

Структури за комуникация 

 
В допълнение към внимателната подготовка и планиране ключово значение за 
успешно управление на проект има ефективната комуникация. Трябва да се 
уверим, че всеки от участниците е наясно какво се изисква от него, как се на-
предва проектът, какви трудности са възникнали, какви промени са необходи-
ми, кога е необходима намеса, как се изготвят докладите и кой какви отговор-
ности има. Трябва да се уверим, че съществува ясна, изпълнена с взаимно до-
верие комуникация между отделните партньори, така че да се избегнат някои от 
често срещаните при транснационалните проекти трудности, за които спомена-
хме в Глава 4.    
 
Комуникацията засяга работата по проекта на всички нива – разговорите “лице 
в лице” по време на срещите и работните групи,телефонните разговори, коре-
спонденцията, факсовете, протоколите от срещите и докладите, презентациите, 
семинарите, публикациите и брошурите. Част от тази комуникация ще се осъ-
ществява в официален контекст (конференции, срещи на комитета), а друга в 
неофициален (неофициални разговори, социални мероприятия). Естествено, не 
всички елементи в този процес могат да се планират, с изключение на официал-
ните. 
 

Срещи 

 
Един ясен пример е официалната среща. Комуникацията може да бъде подобре-
на, ако има ясен дневен ред, ако предложенията се подготвят и разпространя-
ват предварително, ако срещата се ръководи добре – фокусирайки дискусията 
върху ключови въпроси, окуражавайки участието и приноса на всички страни и 
избягвайки доминирането на някоя от страните, ако се вземат ясни решения, а 
резултатите и отговорностите за действие са ясно формулирани и разпростране-
ни сред съответните партньори. Това може да изглежда твърде очевидно, за да 
се коментира, но всички знаем случаи, в които срещите не се протоколират и 
разпространяват, докато не изтече крайният срок за изпълнение на задачата, 
или документацията не се праща до всички партньори. 
 
Тези подробности могат да се планират предварително и трябва да фигурират 
като задачи в дневния ред на ръководството на проекта. Може да се изготвят 
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списъци за проверка на данните за осъществяване на комуникации, кой е отго-
ворен за изготвянето им и до кого трябва да бъдат изпратени. До голяма степен 
можем да определим стандартни категории за обмен на информация и кой тряб-
ва да я получава. 
      

Средства за комуникация 

 
При планирането може да предвидим и някои ключови решения относно кана-
лите за разпространение на информацията – кой е отговорен за обмена на ин-
формация, по какви въпроси и какви средства за комуникация ще са най-подхо-
дящи за ползване. За много проекти електронната поща е основно средство за 
комуникация, в случай, че всички партньори разполагат с нея. Електронната 
поща предлага относително неформален стил на общуване, с възможност за из-
пращане на  съобщенията до всички заинтересовани партньори. Освен това е 
евтина и бърза и предлага възможност за съхраняване на съобщенията. Позво-
лява изпращане на документите под формата на прикачени файлове към съоб-
щението, което пък улеснява партньорите да работят съвместно бързо и лесно, 
както и да редактират и разработят документите, дори и да се намират в 
различни страни13. В някои случаи на официални съобщения и особено ако 
скоростта на общуване не е от значение, може да се използва обикновена 
поща. За по-спешни контакти се ползва телефонен разговор, въпреки, че 
съществува недостатък – обикновено разговорът не се документира, нито 
последващите резултати.   
 

Разпространение на документацията 

Често един от най-критичните аспекти на комуникацията е да се уверим, че об-
менът на документи между двама от партньорите, е достъпен за всички заинте-
ресовани страни. Списъците за проверка на документооборота тук могат да бъ-
дат много полезни. Често пъти липсващото свързващо звено в този процес е ме-
ниджъра на проекта – изключително важно е той да знае какво става, каква е 
неговата отговорност и да наблюдава напредването на проектната работа. Ако 
партньор А има решаващата задача, която трябва да представи пред партньор Б 
и мениджърът на проекта не е получил копие от този документ, то напредването 
на проекта като цяло е под съмнение. Мениджърът на проекта трябва да стои в 
центъра на комуникационния процес. Той трябва да е отговорен за разпростра-
нението и движението на ключовата информация и трябва да получава копие от 
всички писмени документите, заедно с бележки по всички важни вербални ко-
муникации, засягащи общия напредък на проекта. В тази връзка ще повторим 
отново, че електронната поща и електронната комуникация правят този процес 
много лесен за изпълнение.   

 

Система за документация 

 
Успешните проекти зависят от високата степен на взаимодействие и обмен на 
информация и поради това са свързани с голям обем от документи. Едно от ос-
новните изисквания към централната администрация на проекта е поддържане-
то на ясна и добре подредена система за класифициране на информацията. 
Друг важен елемент е наличието на справочна система за идентификация на 

                                       
13 За повече информация относно електронната комуникация , виж  Приложение 5. 
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документите по работни блокове, по дата и произход и пр., с която всички парт-
ньори са запознати и ползват. Важното е всеки документ, и особено всяка рабо-
тна версия на всеки документ да има собствен уникален идентификационен но-
мер, така че да няма недоразумения в комуникацията относно някои документи. 
Заедно с всички останали отговорности мениджърът на проекта трябва да води 
архива, да осигурява последователно подредена и лесна за ползване колектив-
на проектна документация.  
 
Тук, както и в много други сфери, модерните компютърни технологии предлагат 
големи възможности за управлението на проектите. Работата с Word помага за 
бърза редакция и корекция на документите; Мailmerge системите опростяват 
редовното движение на материали; системите за база данни могат да помогнат 
за събиране, обработване и ползване на информацията. При изготвянето на до-
кументи би било предимство, ако партньорите ползват еднаква версия за тек-
стообработка на документи, макар, че днес вече обмяната на данни и документи 
между различни формати в общи линии е лесно.  
 

Разпространение  

 
Тъй като тази част се отнася до управлението на екипа на проекта, говорейки 
за комуникацията, трябва да подчертаем още веднъж, че  важно място заема и 
разпространението. Макар, че няма да се спираме в подробности на разпростра-
нението, трябва да кажем, че част от планирането на комуникационния процес 
в рамките на проекта трябва да налага разработване на ясна информационна 
политика и стратегия. Коя част от информацията, свързана с вашия проект ще 
направите общодостъпна, по кои въпроси от съдържанието на проекта, към кого 
ще я адресирате? Какви информационни канали и средства – вестници, брошу-
ри, изявления за пресата, електронни листи за комуникация, конференции, Ин-
тернет-страници и пр., - ще са най-подходящи за изпращане на различни съоб-
щения и до каква публика? Кой ще носи отговорността за наблюдение и изпъл-
нение на отделните части на стратегията? 
 
Създайте ясен и разбираем план за комуникация, както между членовете на 
екипа на проекта, така и при общуване с външни организации. Уверете се, че 
съществува добре организирана документационна система, която е лесна за 
ползване.   
 

Равносметка 

 
Нека да си припомним какво разгледахме до тук в тази глава: 
 
Етап 1: Дефиниране на проекта 
 
• Ангажименти на организациите 
• Схематична структура 
• Включване на партньорите 
• Осигуряване на финансова подкрепа 
• Преосмисляне на проекта 
• Планиране на проекта 
 
Етап 2: Планиране на работен график 
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• Разпределение на задачите 
• Разпределение на ресурсите  
 
Етап 3: Изготвяне на бюджет 
 
• Определяне на разходите 
• Източници на средства 
• Движение на паричните средства 
 
Етап 4: Планиране на качество 
 
• Осигуряване на качество 
 
Етап 5: Управление на екипа 
 
• Правни и договорни задължения 
• Управленски роли и отговорности 
• Структури за вземане на решения 
• Структури за комуникация 
 
Сега ще разберете по-добре бележките в началото на главата, в която се казва, 
че три месеца са твърде кратък срок за планиране и организиране на добро 
предложение за проект, с което да кандидатствате, освен ако не сте много 
опитни и не работите с изпитан и доверен екип. Процесът на планиране изисква 
време, концентрация и анализ, както и добра комуникация с партньорите. Но, 
ако следвате този процес, ще имате една добра представа и ще сте в състояние 
да изготвите ясен план14 . 
 
Запомнете, планът все още не означава действителност. Той представя вашата 
визия и набор от подробни мерки за изпълнение, но все още не е цялата рецеп-
та. Той представлява подробен план за действие, но не е въображаем, затво-
рен, самостоятелен свят. Той се нуждае от алтернативност и промяна, при не-
прекъснато отчитане на действителността и, в ролята на мениджър на проекта, 
вие трябва да наложите още от самото начало дух на гъвкавост, предвиждайки 
всички  възможности и алтернативни промени.  
 
Това ще ви даде възможност да съвместите силно предложение за проект с 
управление на изпълнението на проекти с добри възможности за успех. 
 
Етап 6: Подаване на проектопредложение 
 

Разработване на проектопредложение 

 
Различните секции на Комисията и подпомагащи програми имат свои правила на 
опериране, отделни области на действие и набор от приоритети15. Те се разли-
чават по изискванията си към проектопредложенията по отношение на структу-
рата, формуляра, който трябва да се ползва, както и начина на представяне на 
информация. Едновременно с това, всяка отделна покана за подаване на проек-
топредложения в рамките на определена програма има свои уникални приори-

                                       
14 В Приложение 1 може да намерите списък на основните етапи на планиране на проект. 
15 повече информация за работата на Комисията може да намерите в Глава 7, за приоритетите на 
ЕК - в Глава 8, а за отделните финансиращи програми – в Част 3. 
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тетни теми, които подчертава. Естествено, съществуват определени общи аспек-
ти и елементи, които би било полезно да споменем. 
   
Всяко предложение за проект изисква: 
 
• Сбито резюме на целите, предмета и методологията на проекта 
• Подробен план на работа на проекта  
• Доказателства за ползите от реализиране на проекта и план за разпростра-

нение на резултатите от проекта, заедно с основни насоки за ползването им, 
включително и търговската им реализация  

• Подробен бюджет на проекта и информация за административната структура 
на проекта 

• Описание на партньорските организации и техния опит по отношение на 
проекта. 

 
Тези изисквания ще бъдат структурирани в отделни документи, но всички те 
формират ключовите елементи на всяко проектопредложение. 
 
Проектопредложението всъщност е документ, който трябва да се “продава”. За-
едно с партньорите вие трябва да разработите първоначална концепция и да 
изработите набор от планове, за да демонстрирате нейната приложимост. Така 
трябва да продадете вашата идея на спонсор. Основно средство за приключва-
не на сделката е документът, съдържащ вашето проектопредложение. Преди да 
го напишете, трябва да го разгледате и от “другата страна” (от страната на фи-
нансиращата организация), за да осмислите още веднъж ключовите страни на 
вашето проектопредложение, които, без да изопачават вашата идея, да я убе-
дят, че вашият проект отговаря точно на целите на “другата страна” и може да 
бъде подкрепен.   
 
Първо, прочетете внимателно документацията, придружаваща формата за про-
ектопредложение. Отбележете ключовите моменти и по-важните теми. Потърсе-
те документацията, която конкретната програма или департамент са разработи-
ли; там със сигурност ще намерите информация за Интернет-страници или пуб-
ликации, открояващи ключовите цели на по-големите програми, заедно с бюле-
тини, доклади по предишни проекти, както и набор от съпътстващи публикации. 
Всичко това ще ви помогне да разберете повече за същността и приоритетите 
на избраната от вас програма. На един по-ранен етап публикувайте вашето име 
в списък на електронните адреси, за да получавате редовна информация. От 
време на време повечето от програмите организират конференции и други съ-
бития, на които обсъждат работата си. Трябва да се опитате да намерите пълни-
те версии на документи по политиките и да подчертаете онези решения на Съ-
вета, на които програмата отговаря. И накрая, трябва да потърсите задълбочена 
подкрепа и съвет от националната агенция, асоциирана към съответната евро-
пейска програма.16 
 
Всичко това ще ви даде пълна представа за критичните области на конкретната 
програма и ще ви предостави важни, значими указания за специфичните особе-
ности, които да включите във вашето проектопредложение. Трябва да обърнете 
специално внимание на предишни проекти, които програмата е подкрепила; та-
ка ще сте сигурни, че подобна идея не е била развита в предишен проект. От 
друга страна, ако попаднете на допълващи се проекти, които могат да ви полз-
ват с резултатите си, които вие да доразвиете и разширите или да обедините по 

                                       
16 Виж Приложение 8. 
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нов начин, това ще бъде много силен плюс за вашето предложение. Взаимното 
подпомагане и интегриране на дейностите, както в рамките на една програма, 
така и между отделните програми е една от настоящите цели на Комисията. И, 
след всичко казано дотук, не забравяйте да подчертаете транснационалното 
европейско измерение на вашия проект, значимо нe само за вашия проектен 
екип, но най-вече за въздействието на проекта.     
   
Би било полезно да сте запознати с основните цели на ключовите политики на 
Комисията и, където е подходящо, да покажете как вашият проект може да до-
принесе за постигането им. По-подробна информация по тази тема ще намерите 
в Глава 8, но там има и други елементи, като помощ за развитие на перифер-
ните региони, насърчаване на малките и средни предприятия (МСП) и интегра-
ция на хора със физически увреждания на работното място. 
  
Ето и списък за проверка на някои основни аспекти, които Комисията взема 
предвид, когато разглежда вашите проектопредложения: 
 
• Техническо съответствие с условията за подаване на проектопредложенията, 

включително подаване в определения срок, наличието на всички необходи-
ми документи, балансов бюджет в съответствие със допустимата сума за фи-
нансиране, срок, писма за съгласие за участие на партньорите и оторизира-
ни подписи 

• Съответствие с конкретните теми на поканата за проектопредложения 
• Реалистични и постижими цели 
• Измерими цели 
• Иновативни аспекти и идеи 
• Стройни планове за управление и методологията към тях 
• Съответствие на консорциума на конкретния проект по отношение на умени-

ята и степента на опит и квалификация 
• Финансова стабилност -  възможност за осигуряване на ресурси след края на 

проекта 
• Съгласуваност със генералната стратегия на партньорските организации 
• Ползи за общността и потенциал за разпространение, експлоатация и запаз-

ване на основната насока 
• Ясна и сбита презентация – но се уверете, че всички главни аспекти на ва-

шето предложение са достатъчно добре обяснени; не се двоумете да добави-
те при необходимост още няколко допълнителни страници, съдържащи пове-
че подробности, таблици или още информация по бюджета. 

 

Подаване на пълното предложение 

 
След като сте комплектовали проектопредложението във формуляра, предоста-
вен от Комисията, горещо ви препоръчваме да го разпратите на всички парт-
ньори и, ако е възможно, да организирате дискусионна среща по него, така, че 
направените коментари и допълнения да бъдат включени в окончателната вер-
сия на проектопредложението.  
   
Заедно с проектопредложението ще трябва да приложите копия на договорите 
за партньорство. Не е изключено, ако на този етап не съществува официално 
споразумение за партньорство, да бъдете поканен да приложите версия на спо-
разумение за партньорство, което партньорите да подпишат след одобряване на 
предложението за финансиране.  В този случай ще трябва да представите писма 
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за намерения17 подписани от всеки партньор до инициатора на проекта, удосто-
веряващи принципно съгласие за участие в проекта.  
 
Създаването или участието в работата на екипа, планиращ проекта не бива да 
се възприема като лека задача. На този етап всички партньори правят значи-
телни разходи в процеса на предварително планиране и изготвяне на проекто-
предложението във форма за подаване. Важно е всеки от партньорите да осъ-
знава, че това не са разходи, които ще могат да бъдат компенсирани от бюдже-
та на проекта. От друга страна, разработвайки силно, добре оформено предло-
жение, проектът може да донесе значителни ползи, каквито нито една органи-
зация не може да постигне самостоятелно.   
 
След като изготвите проектопредложението в завършен вид и го изпратите, 
заедно с всички необходими писма до Брюксел или Люксембург (или до нацио-
налното правителство, както се изисква при някои процедури), ще трябва да 
чакате няколко месеца за отговор. В много случаи предложенията се разглеж-
дат първо от независими външни оценители, които се произнасят по тях и ги 
класират по успех. Докладите на оценителите се вземат под внимание от Коми-
сията, която дава последната оценка на всяко предложение и взема решение, 
кое предложение да получи финансиране и в какъв размер. Както споменахме 
по-горе в тази глава, е възможно Комисията да намали процента на отпусканата 
помощ и/или максималното количество средства, отпуснати на проект във вре-
мето между обявяването на поканата за подаване на проектопредложения и 
определяне на печелившите проекти. В повечето случаи това е повод за прера-
ботване на бюджета или на работната програма преди стартирането на проекта. 
Сами разбирате, че това е период на преговори по договора, относно подрежда-
не на детайлите. 
 
Като цяло, няма да можете да възстановите разходите, направени по време на 
подготвителния период посредством бюджета на проекта. Този бюджет ще се 
използва за дейности, които ще се извършват по време на актуалния период на 
проекта. От друга страна, след като знаете, че проектът е одобрен за финанси-
ране, е важно да започнете създаването на организационната структура и дого-
вори и да планирате проекта в подробности. Опитайте се да разберете точно 
кога да очаквате напълно изготвените документи по договора и от кога започва 
да тече проектното време, така че да сте готови да започнете с реалната дей-
ност веднага след подписването на договора. Времето, обикновено е ограниче-
но и твърде често договорът пристига със закъснение или е със задна дата, поз-
волявайки ви да работите ефективно в по-кратко време от реалния пълен пери-
од на проекта, в който да завършите всички проектни дейности. Бъдете подго-
твени да реагирате, ако това се случи и с вас. 
 

Управление на проекта 

 
След като договорът е подписан и фазата на планиране е завършена, стартира 
проектът. Тук ще се срещнете с нови и различни предизвикателства, които тря-
бва да управлявате, с нови умения, които трябва да развиете и включите в про-
цеса: работа с екип, разработване на материали, наблюдаване и отчитане на 
прогреса, изглаждане на недоразумения, свързани с комуникационния процес, 
изготвяне на отчети и доклади за изпълнение на дейностите, управление на 

                                       
17 Приложение 2 предоставя примерно писмо за намерение. 
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промяната в проектния план и, в много случаи, борба с проблемите и реагиране 
в кризисни ситуации.  
 
Как се изпълнява и напредва проектът като цяло, ще зависи в голяма степен от 
качеството на първоначалното планиране. Плановете, които сте подготвили по 
време на този начален етап ще ви дадат ключовите индикатори, които ще ви 
водят през целия проектен цикъл. Не само това, но и уменията, нагласите и 
разбиранията, които ще добиете по време на първоначалния етап на планиране 
ще бъдат ползвани отново и отново, докато преразглеждате напредъка и кори-
гирате плана на проекта. Тези умения ще продължат да играят важна роля, до-
като най-накрая претворите вашата първоначална идея в реалност.  
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Глава 6 
 

Мониторинг и оценка 
 
 
Тази глава прави преглед на системите за мониторинг и оценка и на ключовите 
аспекти, които трябва да се вземат предвид при планирането им.  
 

Значение на мониторинга и оценката 
 
Още при стартирането на проекта ние трябва да положим максимални усилия за 
успешното му осъществяване. Необходимо е да го управляваме ефективно, за 
да постигнем набелязаните цели. Проектът трябва да бъде разглеждан също 
така като възможност за повишаване на знанията и опита ни, като шанс да осъ-
знаем какво можем да постигнем и какви грешки допускаме. Ако се сблъскаме с 
проблеми, е необходимо да анализираме защо са се появили и как е можело да 
ги избегнем. А в края на проекта трябва заедно да направим равносметка какво 
сме научили и постигнали и как тези нови знания и продукти могат да доприне-
сат за бъдещата дейност на нашата организация. Добрият мониторинг и оценка 
ще ни помогнат да осъществим това.  
 
В някои случаи се наблюдава тенденция мониторингът и оценката да се разгле-
ждат като най-маловажните елементи от работата по проект – дори понякога ни 
се струват бюрократично задължение или излишна дейност. Ако подходим към 
тях конструктивно ще установим, че те са сред най-важните и ценни дейности 
от работата по проект. За да управляваме  ефективно проекта, ние трябва да 
знаем дали сме в правилната посока за изпълнение на целите, дали се вмества-
ме в бюджета и срока и дали е необходимо да предприемаме коригиращи дей-
ствия. Също така трябва да сме наясно какво е постигнал проектът, доколко 
дейностите са били ефективни и какви са резултатите по отношение на заинте-
ресованите страни и участници и по отношение на бъдещата работа в тази сфе-
ра. Мониторингът и контролът държат ключа за всичко това.  
 

Някои определения 
 
Нека започнем с определенията на някои основни понятия.  
 
Ще използваме термина ‘мониторинг’, за да означим повече или по-малко про-
дължителен процес, провеждан по време на изпълнението на проекта, при кой-
то прогресът на дейностите се оценява на базата на различни критерии, вклю-
чително бюджет, паричен поток, разпределение на ресурсите, график, цели и 
резултати, както и промените в обстоятелствата, които биха повлияли на удач-
ността и съответствието на целите на проекта. Информацията, получена от мо-
ниторинга ще даде възможност на екипа да предприеме съответните действия и, 
ако е необходимо, да бъдат направени корекции и промени. Той също така оси-
гурява информация, която  може да послужи за основа на регулярните доклади 
до Комитета по управление на проекта  и/или финансиращата институция, като 
напр. Европейската комисия.  
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Ще използваме термина ‘оценка’, за да означим проверките, провеждани в 
един или повече специфични етапа в жизнения цикъл на проекта по отношение, 
например, на ефективността, въздействието и устойчивостта на проекта от гле-
дна точка на формулираните цели. Следователно, оценката ще се извършва в 
ограничен брой случаи, докато мониторингът се осъществява по време на целия 
период на съществуване на проекта. Оценка обикновено се прави в самото на-
чало на проекта (за да се установят основните условия на проекта), в средата 
на проекта (за да се оцени прогреса) и в края на проекта (за да се оценят ди-
ректните резултати и постижения) и, ако е възможно, в определен период след 
приключването на проекта (за да се установят неговото дългосрочно въздей-
ствие и резултати). Обикновено оценката е по-дълбок и аналитичен процес от 
мониторинга, даващ възможност за обяснение на резултатите, а не само за тях-
ното описание.  
 
Ще разграничим два основни типа оценка: 
 
• Периодичната оценка се провежда по време на жизнения цикъл на проек-

та и осигурява информация за потенциалните възможности за подобряване 
на текущите дейности. Основните бенефициенти на този тип оценка са парт-
ньорите по проекта и участниците. 

• Обобщената оценка се прави ретроспективно на края или след края на 
проекта и преразглежда ключовите аспекти от дейностите по проекта, резул-
татите и тяхното значение. Основните бенефициенти на обобщената оценка 
са партньорите по проекта и заинтересованите страни, тъй като тя подчерта-
ва значимите ползи по отношение на инкорпорирането на резултатите от 
проекта в основната дейност на организацията, или по отношение на създа-
ването и осъществяването на бъдещи проекти. 

 
По своята същност оценката определя значимостта на дадена дейност. Но за да 
бъде ефективна, тя трябва да има ясен фокус; обобщенията за значимостта на 
дадени дейности не могат да съществуват във вакуум. Трябва да са налице ясни 
отправни точки, по отношение на които да се прави оценката.  
 

Цели и индикатори за изпълнение 
 
И за мониторинга, и за оценката, най-добрите отправни точки са конкретните 
цели на проекта. Общата/основната цел на проекта обикновено е свързана с 
генералната насока на проекта, а конкретните цели са по-специфични – от  
изпълнението на всяка една от тях зависи цялостния резултат от проекта.  
 
Както вече видяхме в Глава 5, ефективно формулираните конкретни цели са от 
значение за осигуряването на ясна основа за планирането на проекта. Те са 
също така и от съществено значение при мониторинга и оценката на постиже-
нията на проекта. На практика много проекти започват с цели, които са твърде 
широко формулирани и е важно още в началните етапи тези въздушни форму-
лировки да се конкретизират и определят точно.  
 
Ефективно формулираните конкретни цели трябва да притежават следните ха-
рактеристики:  
 
• Да бъдат специфични – да са в пълно съответствие с един от основните ас-

пекти на основната цел на проекта. 
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• Да бъдат измерими – да съдържат ясно определени критерии (качествени 
или количествени), чрез които да бъде измервано постижението на целите. 

• Да бъдат постижими – да са реалистични по отношение на времевия график 
и наличните ресурси. 

• Да бъдат подходящи – да са директно свързани с основната цел на проекта. 
• Да бъдат съобразени с фактора време – да притежават ясна времева рамка 

за постигане на конкретните задачи. 
 
Към този списък можем да добавим и това, че те трябва да бъдат ясни, недву-
смислени и разбираеми за всички участници и заинтересовани страни.  
 
След като сме определили конкретно целите на проекта, ние трябва да постиг-
нем съгласие за начина, по които ще оценяваме тяхното постигане – да опреде-
лим индикаторите за изпълнение (или ‘критерии за постижение’), които тря-
бва да бъдат покрити, преди да отчетем дадена дейност за изпълнена.  
 
Индикаторите за изпълнение са два: 
 
• Количествени индикатори – критерии, които са измерими и подлежат на 

обективно верифициране, като например, брой на обучените, тяхното кла-
сифициране по възраст/държава/сектор/пол, брой на публикуваните матери-
али, брой на участниците в конференция и т.н. 

• Качествени индикатори – подлежат на обективно верифициране, но не са 
измерими, например, повишаване на знания, умения, промени в отношение-
то и поведението, както и промени на процеси, структури и системи. 

 
Индикаторите за изпълнение могат да бъдат представени в различни форми. Ето 
някои примери: 
 

Пример 1 

Цел: 

Да се направи анализ на потребностите от обучение на тема здравословни и 
безопасни условия на труд за жени синдикалисти за целите на изготвяне на 
пилотен курс за обучение. 
 
Индикатори на изпълнението: 
 
Количествени индикатори: 
• Изследването обхваща поне 100 анкетирани от 3 национални синдиката в 

три различни държави 
• Изготвяне на доклад в месец 4 от проекта. 
 
Качествени индикатори: 
• Изследването осигурява основни данни във всичките сфери, които представ-

ляват интерес и могат да бъдат използвани в последващите оценяващи про-
учвания. 

• Доклад, който е прегледан и одобрен от служителите в Департаменти ‘Обу-
чение’ и ‘Безопасни и здравословни условия на труд’ в три национални син-
диката. 
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• Доклад, който е прегледан и одобрен от екипа преподаватели по проекта и 
осигурява адекватна информация по отношение на разработването на моду-
ли за обучение в Работен блок 5. 

Пример 2 

Цел: 

Провеждане на полудневни мероприятия с цел повишаване на съзнанието в 10 
регионални центъра за 250 участника във всеки център.  

Индикатори на изпълнението: 

 
Количествени индикатори 
• Минимален общ брой участници - 2,500 
• Минимален брой участници на мероприятие - 150 
• 10 проведени мероприятия между месец 6 и месец 9 на проекта. 
• Минимум 60% от участниците са заявили, че са доволни, във въпросниците, 

които са попълнили след края на мероприятието. 
• Минимум 25% от общия брой участници са поискали информация за послед-

ващи курсове за обучение. 
• Минимум 10 % от участниците са подали заявки за участие в курс.  
 

Пример 318 

Оценката на транснационално мероприятие/курс/конференция на базата на 
различни индикатори за изпълнение. Всеки индикатор се оценява от 1 до 4. По- 
долу е даден пример за един индикатор с две свързани описания на нивото на 
изпълнение. 
 
Ключова област: Качество на транснационално мероприятие 
 
Индикатор за изпълнение 1.1 Принос на партньорите по проекта за меро-
приятието 
 
Описание: Този индикатор на изпълнението е свързан със следните аспекти: 
• Степента, в която всеки партньор допринася за транснационалното меро-

приятие 
• Доказателство, че партньорите си делят ролите и отговорностите по време 

на мероприятието или в рамките на целия проект. 
 
Това се отнася за качеството на транснационалното партньорство по отношение 
на приноса на всеки партньор за мероприятието, като елемент от транснацио-
налния проект, като ясно се откроява разпределението на задачите и отговор-
ностите. 
 
Ниво 1 на изпълнение 
• Всеки партньор има роля в подготовката и изпълнението на мероприятието 

според предварително договореното разпределение на ролите и отговорно-
стите. 

• Налице е ясно доказателство за сътрудничество и силна работа в екип. 
                                       
18 Този пример е взет от McLeod, R. Guidelines for Evaluating Your European Project (2003), наличен 
на http://www.aberdeen-education.org.uk/resources/euroguide.htm  

http://www.aberdeen-education.org.uk/resources/euroguide.htm
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Ниво 2 на изпълнение 
• Налице е липса на яснота в разпределението на ролите и отговорностите и 

като следствие от това приносът е по-малък в сравнение с планирания. 
• При възникването на проблеми не са положени достатъчно усилия за нами-

рането на взаимоприемливо решение. 
 

В допълнение към специфичните и свързани с целите индикатори проектът ще 
има и други косвени индикатори за изпълнение като например бюджет, график 
и важни събития, на базата на които да се оценява прогресът. Тези индикатори 
обикновено са количествени и са най-важният елемент от процеса на монито-
ринг. 
 
При някои оценки е полезно да се определят и външни отправни точки, на ба-
зата на които да се оценява изпълнението. В този контекст под термина отправ-
на точка ще разбираме ниво на постигнатото от подобна дейност или проект в 
сроден сектор или среда. 
 

Планиране на мониторинга и оценката 
 
Проектът представлява сложна цялост и е невъзможно да направим мониторинг 
на всички негови характеристики и измерения. Трябва да подхождаме избира-
телно и да разработим план – или за предпочитане два плана: един за дейно-
стите по мониторинга и един за оценката. При разработването и на двата ще 
трябва да отговорим на следните ключови въпроси: 
 
• Защо провеждаме мониторинга или оценката? Какви са техните цели? Кой 

очакваме да извлече директна полза от техните резултати и по какъв начин? 
• Какви ще бъдат мониторингът и оценката? Трябва да се установи споразу-

мение между екипа на проекта и заинтересованите страни за ключовите ас-
пекти, които ще бъдат подложени на мониторинг. Със сигурност ще трябва 
да оценяваме прогреса по отношение на бюджета и графика. Има и други ас-
пекти от проекта, които подлежат на регулярен мониторинг като управле-
нието на проекта, комуникации и участие на партньорите. В допълнение, ще 
има и ключови аспекти на специфичните задачи, които варират в зависимост 
от проекта. Някои от аспектите на мониторинга са важни в определени мо-
менти от жизнения цикъл на проекта и не съответстват на другите, така че 
трябва да вземе този факт предвид, когато съставяме плана. Решенията ни 
ще бъдат оформени от отговорите на въпроса - каква е целта на мониторин-
га. 

 
Трябва да се постигне споразумение за аспектите, които ще бъдат оценявани 
и за критериите, по които те ще бъдат оценявани. Те ще варират в зависи-
мост от точното съдържание и методология на проекта, но в по-широк сми-
съл трябва да вземем предвид следните аспекти: 
 

o Удачност и съответствие на планирания проект – до каква степен 
целите на проекта съответстват на потребностите и приоритетите на 
целевата група? Те устойчиви ли са във времето? 

o Ефикасност – как е разпределил проектът своите ресурси? Оправда-
ни ли са средствата?  

o Ефективност – до каква степен резултатите и продуктите на проекта 
са допринесли за постигане на целите? Удачно ли се е оказало съдър-
жанието на проекта? Методологията и подходът също ли са били под-
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ходящи? Какви проблеми са възникнали и как могат да бъдат избегна-
ти в бъдеще?  

o Иновации – До каква степен проектът е успял да бъде иновационен? 
Какви са били новаторските характеристики на дейностите и продук-
тите? Какви са потенциалните бариери пред прилагането на тези ино-
вации в основната дейност на организацията? 

o Въздействие – Какво е въздействието на проекта в по-широк кон-
текст? Как са свързани резултатите и продуктите на проекта с потреб-
ностите на неговата целева група? 

o Устойчивост – каква е вероятността положителните резултати на про-
екта да продължат и след края му? Какви мерки трябва да предприе-
мат партньорите, за да са сигурни, че ща бъдат продължени и устойчи-
ви?  

 
• Кога ще се проведат мониторингът и оценката? В някои случаи са налице 

договорни условия, които отчасти регламентират това: изисквания за сред-
носрочен и финален доклад за оценка или за тримесечни доклади за про-
греса и финансови отчети. В много случаи тези изисквания за официални 
доклади не могат да осигурят целия мониторинг, необходим за ефикасното 
осъществяване на проекта и ние ви съветваме да изготвите план, базиран 
първо на потребностите на проекта. Той може да включва, например, сед-
мична проверка на провежданите дейности и прогреса, осъществен по от-
ношение на работния план. Също така може да бъде от полза да се изгот-
вят вътрешни финансови доклади по-често от предвидените в договора за 
по-успешно управление на ресурсите по проекта. По отношение на оценка-
та също е важно да се проведе изследване в началото на проекта, за да се 
изгради становище за ключовите условия, в които функционира проектът, 
въпреки че може да няма официално изискване за това. 

 
• Как ще осъществяваме мониторинга и оценяваме подбраните аспекти на 

проекта? Това вероятно е най-сложният въпрос, особено по отношение на 
оценката. 
 
По отношение на периодичната оценка е удачно де се проведе сравнител-
но неофициална самооценка. Това може да означава, например, да пока-
ните всички партньори и да направите обобщен преглед на проекта като 
цяло и да отчетете как се изпълняват целите и работната програма и да се 
уверите, че ще бъдат осъществени докрай. Гледните точки могат да бъдат 
обсъдени и да постигнете съгласие коя сфера/сфери трябва да се изслед-
ват по-подробно (отчитайки го под формата на доклад) и как да  реагирате 
на проблеми, които са възникнали в процеса на работа.  
 
При други ситуации, особено, при изготвянето на доклад за крайна оценка 
ще е по-удачно да използвате по-формална методология. Тя обикновено 
включва: 

 
o Подбор на методи за събиране на данни – например, формуляри 

за оценка на курса, въпросници, записани на лента интервюта, фокус 
групи, наблюдение на участниците, онлайн конференции, библиограф-
ско изследване и др. 

o Идентификация на източниците на данни – партньори по проекта, 
заинтересовани страни, участници и бенефициенти, други личности, 
групи и организации, публикувани доклади. 
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o Изготвяне на инструменти за събиране на данни – изработване 
на въпросници, изготвяне на насоки за интервюиращите и създаване 
на материали за фокус-групите.  

o Вземане на решение за обработване, анализиране и интерпре-
тиране на данните – в зависимост от целите и типа на избраните 
данни могат да бъдат приложени различни техники. Някои ще включ-
ват числови таблици, съотношения, сравнителни таблици. А в някои 
случаи по-сложни форми на статистически анализ. Могат да се прила-
гат и други по-дескриптивни или по-визуални методи. При всички слу-
чаи ясно определените индикатори за качество ще ви помогнат да из-
бегнете неяснотата и предубедеността при интерпретацията на резул-
татите. Ако не са налице индикаторите е важно да поясните възможно 
най-конкретно предположенията, на които се основава анализа и ин-
терпретацията на резултатите. 

o Постигане на съгласие за отчитането и разпространението на 
резултатите – публикуван доклад, който да се представи на конфе-
ренция, вътрешен доклад до звеното за управление на проекта, пре-
зентация пред екипа на проекта и заинтересованите страни  

 
• Кой ще отговаря за провеждането на мониторинга или оценката? Това от-

ново ще зависи от решенията, взети в някои от предишните точки. Вероят-
но основната част от мониторинга ще бъде осъществена от директора на 
проекта, мениджъра на проекта, или Комитетът за управление на проекта. 
Може да има аспекти от мониторинга, които да бъдат делегирани на други 
партньори по проекта. По отношение на оценката е необходимо вземането 
на ключовото решение дали да бъде назначен външен оценител, дали за 
това да отговаря един от партньорите, или да се извърши колективна оцен-
ка от екипа на проекта. Решението ще бъде определено отчасти от обхвата 
и сложността на проекта и наличните ресурси. Ние бихме ви препоръчали, 
в случаите когато е възможно, да назначите някой с подходящ опит и уме-
ния да отговаря изцяло за този аспект от работата по проекта. Това може 
да бъде представител, например на Департамент ‘Обучение’ на даден син-
дикат, който не участва в проекта с друга роля, или представител на някой 
университет.  

 
От съществено значение е процесът на планиране и оценка да включва всички 
партньори и заинтересовани страни. Техните гледни точки трябва да направля-
ват оценителя при идентифицирането на ключовите аспекти от проекта, които 
трябва да бъдат оценявани.; тяхната помощ ще е необходима при събирането 
на данните; и те трябва да чувстват, че е в техен интерес резултатите да бъдат 
постигнати. Важно за проекта е да се предостави възможност на партньорите, 
участниците и заинтересованите страни да обсъдят и коментират последната 
версия на доклада, в идеалния случай по време на работна среща. Най-важното 
от всичко е съвместно да обсъдят какви са поуките и какво значение има за 
бъдещето този проект. 
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Глава 7 

 
Европейският съюз 

 
 
В глава 1 разгледахме значението на новите инициативи в областта на синди-
калното обучение на европейско ниво и в частност необходимостта от транс-на-
ционални проекти. За да могат тези инициативи да протичат ефективно, е необ-
ходимо да познаваме: 
 
• Политическата и икономическата структура на Европейския Съюз  
• Ключовите политики и съдържащите се в тях приоритети  
• Мястото на обучението и квалификацията в по-нататъшното развитие на по-

литиките 
• Ключовите мерки и инструменти в областта на обучението и квалификация-

та, които Европейския съюз приема с цел тяхното прилагане.  
 
Всичко това, заедно с допълнителното обсъждане как синдикатите се отнасят 
към Европейския съюз и особено към политиките и приоритетите на Европей-
ската конфедерация на профсъюзите, е централният фокус на втората част на 
този наръчник. Той представлява източник на съществена информация, ако 
възнамерявате да разработвате и развивате транснационален проект, привлека-
телен и полезен в синдикална перспектива, полезен в реализирането на поли-
тиката на ЕС и доказано подходящ за материална подкрепа. 
 
За много от нас светът на ЕС изглежда сложен и отдалечен. Това е непрекъсна-
то променящ се и развиващ се свят и със сигурност отношението към него, към 
неговите политики и бъдеща посока са толкова разнообразни сред синдикатите 
в отделните страни – членки на ЕС, колкото разнообразни са и сред обществото 
във всяка една от тях.  
 
Очевидно е, въпреки това, че институциите на ЕС играят все по-значителна ро-
ля във формирането на нашия живот на национално и регионално ниво, докол-
кото свободният пазар е главен фактор в националните ни икономики и Дирек-
тивите, отнасящи се до различни социални въпроси, формират все по-голяма 
част от националните ни законодателства. 
 
Европейският съюз е особено важен за синдикатите, защото: 
 
• Дефинира политики и насърчава дейности с дългосрочен ефект в главни ас-

пекти на икономиката и социалния живот в страните-членки 
• Признава основните и фундаментални права на работниците и техните пред-

ставителни организации и предлага структуроопределяща роля на синдикал-
ните организации в процеса на формулиране на политиката, законодател-
ството и действията 

• Предоставя ресурси за насърчаване на неговите политики, някои от които 
могат да се ползват за подпомагане на дейности, инициирани от синдикати-
те. 
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Европейският съюз и неговите институции 

 

Европейският съюз е структура от демократични страни, обвързани да работят 
заедно, които са делегирали част от собствения си суверенитет на общностни 
институции, работещи на европейско ниво. 
 
От своето създаване Европейският съюз се разраства постепенно и днес включ-
ва 25 страни-членки с над 454 милиона граждани.  
 

1951 Белгия, Франция, Германия, Италия, Люксембург, Холандия 
1973 Дания, Ирландия, Великобритания 
1981 Гърция 
1986 Португалия, Испания 
1995 Австрия, Финландия, Швеция 
2004 Кипър, Република Чехия, Естония, Унгария, Латвия, Литва, Мал-

та, Полша, Словакия, Словения 
 
Освен тези държави Европейският съюз включва презокеанските островни тери-
тории на Франция, Испания и Португалия, включително Азорските, Канарските 
острови, Гваделупа, Гвиана, Мадейра, Мартиника и Реюнион. По-нататъшното 
разширяване на ЕС също е в процес на активно обмисляне. В ход са преговори-
те за членство с България, Румъния и Турция, докато Хърватска едва сега 
започна процеса за присъединяване.  
 
Институционалната система на ЕС е трудна за класифициране, защото ЕС е мно-
го повече от междуправителствена организация - тя има собствен правен статут 
и способности. Създадена с набор от закони, тя представлява комплексна систе-
ма от взаимообвързани органи с различни отговорности и власт, в които реше-
нията се вземат чрез поредица от сложни процедури на преговори и гласуване. 
Тук ние ще предложим само кратка схема на някои от по-важните елементи19. 
 
Европейският съюз бе създаден в резултат на Договора от Маастрихт от 1992 г.  
Процесът на европейска интеграция започва много по-рано. Първата крачка бе 
направена през 1951 г. с учредяването на Европейската общност за въглища и 
стомана (ЕОВС), която създаде общ пазар за въглища и стомана между Фран-
ция, Германия, Белгия, Люксембург, Холандия и Италия. Това бе последвано от 
учредяването на Европейската общност за атомна енергия (ЕВРОАТОМ) и, най-
значимото, създаването на европейската икономическа общност (ЕИО), и двете 
инкорпорирани в Римския Договор от 1957 г. Тези три институции по-късно из-
градиха европейската общност (ЕО), закрепена с Единния европейски акт през 
1986 г., една от целите на който бе окончателното изграждане на общия евро-
пейски пазар до края на 1992 г.  
   
Маастрихтският договор закрепи по-нататъшното развитие на Европейската 
общност, основано на два нови “стълба” – сътрудничество в областта на прав-
ната и вътрешна политика (СПВП) и обща външна политика и политика за сигу-
рност (ОВППС) – в Договора за създаване на Европейския съюз (ЕС). Маастрих-
тският договор, както и предишния договор за Европейската общност, бяха по-
следователно ревизирани и прикрепени към договора от Амстердам от 1997 г., 
                                       
19 За по-вече информация по тази тема виж интернет страницата на ЕС  
http://europa.eu.int/abc/index_en.htm и Приложение 8. 
21 Пълният текст на Конституцията може да намерите на: 

http://europa.eu.int/abc/index_en.htm
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който влезе в сила от май 1999 г. Договорът от Амстердам поставя акцент върху 
отговорността за съгласувани действия спрямо заетостта, за предоставяне на 
нарастваща роля на свободното движение и взаимодействие по въпросите на 
сигурността и, с оглед на бъдещото разширяване на Съюза, въвеждане на зна-
чими промени в представителството и процедурата по вземане на решения. 
Това увеличава ролята на Европейския парламент в процеса на вземане на 
решения и значително намалява областите, където решенията в Съвета на ми-
нистрите изискват единодушие. По-нататъшни промени в структурата и процеса 
на вземане на решения на ЕС бяха въведени с Договора от Ница от 2001 г., 
който влезе в сила от февруари 2003 г. 
  
Договорът от Ница потвърждава необходимостта от по-нататъшна работа за оси-
гуряване на усъвършенстван действащ набор от институции, готови да посрещ-
нат изискванията на един разширен ЕС.  
 
Още през декември 2001 г. Съветът стигна до съгласие да се насрочи между-
правителствена конференция с участието на широк спектър от заинтересовани 
страни, на която да се инициира дебат за бъдещето на ЕС. Конференцията изго-
тви проект на Конституция на ЕС, консолидирайки всички предишни договори и 
инкорпорирайки бъдещите реформи.  Този проект на Договор за учредяване на 
Конституция на Европа бе представен на междуправителствената конференция 
през юли 2003 г. и след множество преработки бе приет на следващата между-
правителствена конференция през юни 200421. Сега този проект се очаква да 
бъде ратифициран от страните-членки, за да влезе в сила.    
 
Както е регламентирано в договорите, ЕС се проява чрез набор от ключови ин-
ституции, включващи Съвета на ЕС, представляващ страните-членки, Европей-
ския парламент, представляващ гражданите на ЕС, и Европейската комисия, 
която е държавната служба на ЕС. 
 

Съвет на Европейския съюз 

 
Съветът на Европейския Съюз22 (или по-известен като Съвет на министрите) 
е най-важният орган за вземане на решения в рамките на ЕС, чиято власт е все 
повече споделена с Европейския парламент. Той се състои от представители на 
правителствата на понастоящем 25-те страни-членки: 
 

Австрия  Белгия Кипър Чехия Дания  

Естония Финландия  Франция Германия Гърция 

Унгария Ирландия Италия Латвия Литва 

Люксембург Малта Холандия Полша Португалия 

Словакия Словения Испания Швеция Великобритания 

 
Всяко правителство изпраща един от своите министри на срещите на Съвета, 
докато реалното членство варира, съобразно обсъжданите въпроси. Например, 
външният министър участва в срещи, разискващи въпроси от външната полити-
ка, министърът на земеделието участва в срещи, свързани със земеделски въ-
проси. Съветът на министрите се ръководи от представител на страната-членка, 

                                       
22 Информационен източник:  http://ue.eu.int/ 

http://ue.eu.int/
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която го председателства, пост, който се предава между страните-членки на 
всеки шест месеца.  
 
Съветът се подпомага от Комитет на постоянните представители (КОРЕПЕР), съ-
стоящ се от постоянните представители (посланици) на страните-членки на ЕС. 
Негова главна задача е да подготвя материалите за срещите на Съвета. 
   
Европейският съвет включва президентите и министър-председателите на 
всички страни-членки, заедно с председателя на Европейската комисия. Това е 
органът за вземане на решения на най-високо европейско ниво, който се съби-
ра четири пъти годишно. Наред с останалите му задължения, той е овластен да 
разрешава всякакви въпроси, по които Съветът на министрите не може да по-
стигне споразумение.  
 
Съгласно темата, процедурата по вземане на решение в Съвета на министрите и 
Европейския съвет е или с единодушно съгласие, или с абсолютно мнозинство, 
или с “квалифицирано мнозинство”, както е залегнало в Договорите. От 1 ноем-
ври 2004 г. гласуването с квалифицирано мнозинство изисква минимум 72.3% 
от гласовете, което е мнозинство (или в някои случаи 2/3) от страните-членки, 
представлявайки поне 62% от цялото население на ЕС. 
 
 

Европейски парламент 
 
Европейският Парламент23, който от 1979 г. се избира директно от граждани-
те с право на глас на страните-членки, се състои от 732 представители, чийто 
мандат е 5 години. В рамките на Парламента представителите са групирани по 
партиен признак, а не по национална принадлежност. Съгласно Римския Дого-
вор ролята на Парламента бе чисто консултативна. Но следващите договори 
разшириха неговото влияние в процеса на коригиране и приемане на законода-
телството, така че Съветът и Парламентът днес си поделят отговорността за взе-
мане на решение в повечето от случаите. Парламентът играе важна роля в ця-
лостната процедура по гласуване и приемане на годишния бюджет на Евро-
пейския съюз. Работата на Парламента е разделена между Страсбург, където 
обикновено се провеждат редовните парламентарни сесии, Брюксел, където се 
провеждат извънредните сесии и работи Европейската комисия и Люксембург, 
където е базирана администрацията на Парламента.   
 
Европейското законодателство, прието от Съвета на министрите, или съвместно 
прието от Съвета и Парламента, е изразено в една от следните форми:  
 
• Нормативна уредба (актове) (обвързващи и приложими във всички стра-

ни-членки и имащи преимущество над националното законодателство)   
• Директиви (обвързващи както целите, сроковете и условията, така и мето-

дите за тяхното прилагане по преценка на националните власти)   
• Решения (обвързващи страните, до които са адресирани: правителства, ин-

ституции, частни компании)  
• Препоръки, мнения, резолюции или декларации (нямат обвързващ ха-

рактер). 
 

                                       
23 Информационен източник:  http://www.europarl.eu.int/ 

http://www.europarl.eu.int/
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Парламентът споделя отговорността си по процедурата за вземане на решение 
със Съвета, прилагайки три различни процедури, съобразно някои специфични 
въпроси: 
 
• Съгласно процедурата на сътрудничество Парламентът дава своето мне-

ние по проекта на законодателните актове, предложени от Комисията, а Ко-
мисията по-нататък, може да ги преработи, вземайки предвид коментарите 
на Парламента.   

• Съгласно процедурата на съгласие Парламентът трябва да даде своето съ-
гласие по различни точки от дневния ред, включително разширяване на чле-
нството в ЕС, международни споразумения и всякакви промени в изборните 
правила.   

• Съгласно процедурата на съвместно вземане на решения, която се при-
лага във все по-широк кръг от области, включително вътрешен пазар, свобо-
дно движение на хора, здраве, околна среда, образование и потребителска 
дейност, Парламентът има равни права при вземане на решения със Съвета. 
Така при гласуване с абсолютно мнозинство в Парламента може да се отмени 
правния акт, предложен от Съвета. 

 
Според установени със закон задължения, преди да се приемат предложенията, 
Парламентът и Съветът трябва да търсят мнението и на други заинтересовани 
страни, напр. социалните партньори, да провеждат консултации по въпроси от 
областта на законодателството. 
 
Законодателството, което се внася за гласуване, трябва да е в рамките и целите 
на настоящия Договор и трябва да е в съответствие с принципа на субсиди-
арността. Този основен принцип, въведен от Маастрихтския договор постано-
вява, че ЕС може да се занимава само с въпроси, които, поради обхвата на 
своята ефективност, не могат да бъдат задоволително разрешени на национал-
но или регионално ниво.     
 
 

Европейска комисия 
 
Къде се инициира законодателството на ЕС? Първата инстанция, занимаваща се 
с този процес, е третата ключова институция – Европейската комисия24 - коя-
то по същество е гражданската администрация на ЕС. От 18 ноември 2004 г. 
Европейската комисия се състои от 25 комисари, всеки от определена страна-
членка, избран на тази длъжност с мандат от пет години. Централните офиси на 
Комисията са разделени между Брюксел и Люксембург и наброяват около 20 
000 наети. Комисията има представителства във всяка една от страните-членки, 
които работят главно като информационни центрове25. 
 
В по-широк смисъл Комисията се проявява като независим от Съвета и Парла-
мента орган и нейната роля е: 
 
• Да предлага законодателни актове 
• Да осигурява прилагането на Договорите 
• Да наблюдава прилагането на правото на ЕС под контрола на Европейския 

съд 

                                       
24 Информационен източник:  http://europa.eu.int/comm/ 
25  Виж Приложение 8  

http://europa.eu.int/comm/
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• Да изпълнява бюджета и да управлява финансиращите програми   
• Да инициира годишните и дългосрочните междуинституционални програми 

на ЕС 
• Да осигурява външното представяне на ЕС, с изключение на общата външна 

политика и политиката по сигурността.   
 
Комисията се състои от 37 генерални дирекции (ГД) (включително и вътрешните 
услуги), всяка от които е отговорна за отделна област от дейности – обучение и 
квалификация, енергетика, земеделие, външни работи, медии, технологии и пр. 
Всяка от тях се оглавява от комисар26 и има съгласувана програма за действие, 
както и финансов бюджет за нейното изпълнение. 
 
Всяка година, в резултат на дълга преговорна процедура, включваща Комисия-
та, Съвета на министрите и Европейския парламент, се приема бюджет за след-
ващата година. Бюджетната процедура всъщност представлява не само финан-
совият вот, а и един от централните процеси, при който трите институции дават 
политически знаци (които не винаги съвпадат) относно приоритетите на ЕС.     
 

Европейски съд 
 
Европейският съд, състоящ се от 25 съдии и 8 генерални адвокати, гарантира 
спазването на европейското право и неговото приложение при изпълнение на 
договорите. Гражданите имат директен достъп до Европейския съд и в случай 
на конфликт с националното законодателство, европейското право има примат.  

 

Европейска сметна палата 
 
Европейската сметна палата се състои от представители на всички страни-член-
ки и е отговорна за финансовия контрол върху бюджета на ЕС и докладва за не-
говото управление. В нейните правомощия е финансовият одит на която и да е 
организация, финансирана от ЕС и изготвяне на доклади за нередности до Ев-
ропейския съд. 
 
 

Други европейски органи 
 
Наред със Съвета на министрите, Европейския парламент, Европейската коми-
сия, Европейския съд и Европейската сметна палата, които са цялостни институ-
ции, има още редица важни европейски организации: 
 
• Европейската централна банка е отговорна за монетарната/валутната по-

литика и управлението на еврото 
• Европейският омбудсман се занимава с жалби на гражданите, свързани с 

нарушения на администрацията на която и да е европейска институция или 
орган 

• Европейската инвестиционна банка помага в осъществяването на целите на 
ЕС чрез финансиране на инвестиционни проекти.  

                                       
26  Виж Приложение 7 , съдържащо списък на комисарите и техните отговорности. 
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Консултативни органи 
 
Европейският парламент, Комисията и Съветът се подпомагат от два консулта-
тивни органа: 
 
 
• Европейски икономически и социален комитет (EcoSoc)27, който се съ-

стои от 317 члена, представители на национални организации (работодател-
ски, синдикални и други заинтересовани групи), е назначен от Съвета за 
срок от четири години. Той предоставя консултативно мнение по въпроси, 
чиято област е определена в Договорите, тясно свързани с вътрешния пазар 
и европейската социална политика. 

• Комитетът на регионите28 е основан съгласно Маастрихтския договор в от-
говор на изискванията на няколко страни-членки, чиито местни и регионал-
ни власти трябваше да бъдат непосредствено въвлечени в работа на съюзно 
ниво. Комитетът на регионите се състои от 317 члена и трябва да консултира 
по редица въпроси, включващи обучение, младежи, култура и икономика и 
социална кохезия/сближаване. 

 
Други агенции и органи, завършващи системата са: 
 

Междуинституционални органи 

 
• Бюро за официални публикации на Европейската общност – публику-

ва, отпечатва и разпространява информация за ЕС и неговата дейност 
• Бюро за подбор на персонала за Европейската общност - набира пер-

сонал за европейските институции и органи.    
 

Децентрализирани агенции 

 
Петнадесет специализирани агенции се занимават със специфични технически, 
научни или управленски задачи в рамките на “Европейска общност” (първи 
стълб на ЕС): 
 

CEDEFOP 
 

European Centre for the Development of Vocational 
Training 
Европейски център за развитие на професионалното 
обучение 

EUROFOUND 
 

European Foundation for the Improvement of Living and 
Working Conditions 
Европейска фондация за подобряване условията на труд и 
живот 

                                       
27 Информационен източник:  http://www.esc.eu.int/ 
28 Информационен източник:  http://www.cor.eu.int/ 
34 Пълният текст на Конституцията на Европа, приет от Съвета виж: 

http://www.esc.eu.int/
http://www.cor.eu.int/
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EEA European Environment Agency 
Европейска агенция по околна среда 

ETF European Training Foundation 
Европейска фондация за обучение 

EMCDDA European Monitoring Centre for Drugs and Drug 
Addiction 
Европейски център за мониторинг на наркотиците и 
злоупотребата с тях  

EMEA European Agency for the Evaluation of Medicinal 
Products 
Европейска агенция за оценка на лекарствените средства 

OHIM Office for Harmonisation in the Internal Market (Trade 
Marks and Designs) 
Служба за хармонизиране в рамките на вътрешния пазар 
(Търговски марки и дизайн) 

EU-OSHA European Agency for Safety and Health at Work 
Европейска агенция по здравословни и безопасни условия 
на труд 

CPVO Community Plant Variety Office 
Служба за защита на растителното разнообразие  

CdT Translation Centre for the Bodies of the European Union 
Преводачески център за органите на ЕС 

EUMC European Monitoring Centre on Racism and Xenophobia 
Европейски център за мониторинг на расизма и 
ксенофобията 

EAR European Agency for Reconstruction 
Европейска агенция за реконструкция и възстановяване 

EFSA European Food Safety Authority  
 Европейска служба за безопасност и контрол на 
хранителните продукти 

EMSA European Maritime Safety Agency  
Европейска агенция по безопасност на корабоплаването 

EASA European Aviation Safety Agency  
Европейска агенция по безопасност на въздухоплаването 

 
Европейският институт за изследвания по сигурността European Institute for 
Security Studies и Европейският център за подпомагане на ЕС European Union 
Satellite Centre се занимават със специфични задачи, свързани с общата 
политика по външните отношения и сигурността (втори стълб на ЕС).  
 
Европол (Европейска полицейска служба) Europol и Европейската служба за 
прокурорско сътрудничество Eurojust  помагат за координиране сътрудниче-
ството между полицията и прокуратурата по криминални въпроси (трети стълб 
на ЕС).    
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Европейска конституция  

 
Както вече бе отбелязано, започна процесът по ратифициране на новото пред-
ложение за Европейска конституция от страните-членки. 
 
Както бе съгласувано, тя ще въведе различни промени в структурата и функци-
онирането на ЕС. Някои от ключовите елементи на Конституцията са изведени 
по-надолу34 в текста. 
 
Европейският съюз ще има единна структура, обусловена от Конститу-
цията. 
 
В самостоятелното си съществуване Европейският съюз  ще замени досега съ-
ществуващите като отделни единици Европейски общности и Европейски съюз. 
Договорите за ЕС и европейските общности, както и всички коригиращи ги и 
допълващи ги договори, ще бъдат заменени от новия учредителен договор, 
Конституцията на Европа. 
   
В правен смисъл Конституцията е договор. Всякаква промяна в Конституцията 
на по-късен етап ще изисква единодушното съгласие на страните-членки и, ка-
то правило, ратифицирането й от всички. За някои изменения, обаче – напри-
мер разширяване на областта на гласуване с квалифицирано мнозинство – ще е 
достатъчно единодушно решение от Европейския съвет.      
 

Ревизираната институционална рамка 

 
Конституцията изяснява конкретната роля на Европейския парламент, Съвета и 
Комисията. В частност тя признава различната мисия на Комисията, включител-
но почти монополното й право на законодателна инициатива, нейната изпълни-
телна функция и ролята й в представянето на ЕС пред останалия свят, с изклю-
чение на областта на общата политика по външните работи и сигурността. Тя 
разширява съществено сферата на процедурата по съвместно вземане на ре-
шение, която по-нататък ще се нарича законодателна процедура (95% от 
европейските закони ще се приемат съвместно от Парламента и Съвета).  
 
Главното институционално нововъведение e създаването на длъжността мини-
стър на външните работи на ЕС, в чиито правомощия е представянето на ЕС 
на международната сцена.  В тази функция той ще съвмести предишната задача 
за представителство на високо равнище на общата политика по външните рабо-
ти и политиката по сигурността със сегашната на комисар по външните отноше-
ния. Министърът на външните работи ще получава своя мандат в областта на 
общата политика по външните работи и политиката по сигурността от Съвета, 
като същевременно ще е пълноправен член на Комисията и ще е отговорен за 
външните отношения. Той ще координира и останалите аспекти в действията на 
ЕС в областта на външните отношения и ще председателства Съвета по външни-
те отношения. 
 
Конституцията закрепва Европейския съвет като институция, отграничена от 
Съвета на министрите. Европейският съвет ще се председателства от президент 
с ограничени правомощия, избран за период от две и половина години. От дру-
га страна, системата на два пъти годишна ротация на председателстването сред 
страните-членки (с изключение на Съвета по външните връзки), ще се поддър-
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жа от “президентски екип”, състоящ се от представители на три страни – мина-
лият, настоящия и бъдещия председатели. 
     
Максималният брой депутати в Европейския парламент ще бъде 750 (понастоя-
щем 732), като всяка страна членка има право на минимум 6 и максимум 96 де-
путатски места. Точният брой на местата, разпределени между страните-членки, 
ще се реши преди европейските парламентарни избори през 2009 г. Силите на 
Парламента ще се укрепят, докато броя на областите, в които той може да съ–
законодателства заедно със Съвета, почти ще се удвои.  
 
Настоящата композиция на Комисията – един комисар от всяка страна-членка 
– ще се поддържа до 2014 г. След това Комисията ще включва такъв брой коми-
сари, който да съответства на 2/3 от броя на страните-членки. Членовете на Ко-
мисията ще се избират според система, основана на равнопоставена ротация 
сред страните-членки, което бе вече прието с Договора от Ница. 
 
Определението за гласуване с квалифицирано мнозинство (ГКМ) за взе-
мане на решения в Съвета ще се основава на двойното мнозинство - както на 
страните-членки, така и на броя на населението, представляващо израз на дво-
йната легитимност на Европейския съюз. Квалифицираното мнозинство ще изи-
сква подкрепата на 55% от страните-членки, представляващо 65% от на-
селението.  Блокиращото малцинство трябва да включва поне 4 държави. ГКМ 
ще се използва в около 50 нови области на политика.        
 

Напредък, свързан с областта на свободата, сигурността и 
правосъдието и областта на общата външна политика и по-
литиката по сигурността 

 
Конституцията значително обнови мерките в областта на правосъдието и вътре-
шните работи, за да улесни и усъвършенства учредяването на областта на 
свободи, сигурност и правосъдие. Още повече, че решенията в тези области 
попадат до голяма степен в сферата на гласуване с квалифицирано мнозинство. 
Мерките, свързани с външните работи, също бяха преработени. Създаването на 
поста съюзен министър на външните работи цели разширяване на ролята на ЕС 
в световен мащаб. Възможността за предоставяне на повече начини на стра-
ните-членки за близко сътрудничество в областта на отбраната ще утвърди 
правилността на външната политика на ЕС. 
 
Процедура на гласуване с единодушие е необходима в областта на данъците и 
таксите, частично в областта на социалната политика и общата външна 
политика и политиката по сигурността. Финансовите регулации също трябва 
да се приемат с единодушие. Единодушие е необходимо и за ревизиране на 
Конституцията.  
   

Нарастваща демокрация и прозрачност 

 
Конституцията въвежда поредица от клаузи, целящи установяването на повече 
демократичност, прозрачност и възможност за контрол на европейските инсти-
туции, които са по-близо до гражданите. Гражданите ще имат правото да пока-
нят Комисията да подаде подходящо предложение до законодателя, например, 
ако успеят да съберат един милион подписа в значителен брой страни-членки. 
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Процедирането на Съвета, когато упражнява законодателните си функции, 
следва да е открито за обществеността. 
 

Харта на фундаменталните права 

 
Най-после Хартата бе приета като съставна част от Конституцията. Тя съдържа 
списък от права, свързани с равенството, солидарността, свободите, трудовите 
права (информиране и консултиране, право на стачка и пр.), граждански права 
и правосъдие. 
 
Тези права ще се отсъждат от Европейския съд, като трябва да се вземат “под 
внимание” от националните съдилища, правораздаващи в тази област. Въпреки 
това, окончателното решение как да се балансира между съдържанието на хар-
тата и взетите под внимание национални елементи, ще се остави на европей-
ските съдии. В допълнение, засилено е социалното измерение: ролята на соци-
алните партньори, социалният диалог, пълната заетост и социалната пазарна 
икономика са признати и укрепени, а ангажиментите по тези въпроси са много-
кратно повтаряни.  
 

Механизми на финансиране от ЕС 
 
Европейската комисия, посредством генералните дирекции и другите свои под-
разделения, е формално отговорна за установяване на широк спектър от фи-
нансови механизми. Наред с останалите отговорности, те са свързани с възста-
новяване на регионалния дисбаланс, с развиване на инфраструктурните ресур-
си в рамките на съюза, с разширяване на конкурентноспособността на европей-
ската икономика, както и с повишаване на базата от знания и умения в рамките 
на ЕС.  
 
Тези механизми се проявяват в различна форма – част от тях са фондове за го-
ляма икономическа интервенция, разгърнати в партньорство с правителствата 
на страните-членки, а други са свързани с оказване на помощ за по-ограничени 
проекти и програми, някои от които са с непосредствен достъп за различни гру-
пи и организации.  
 
Комисията разполага с богат набор от мерки, чрез който може да предостави 
помощ за обучение и квалификация. Главните мерки се състоят от помощ, оказ-
вана чрез: 
 
• Структурните фондове и инициативи на Комисията 
• Конкретни програми за финансиране, управлявани от някои генерални ди-

рекции 
• Други бюджетни разпределения. 
 
Доколкото всяка генерална дирекция разполага с относителна независимост, 
процедурите, правилата и критериите за легитимност при кандидатстване по 
отделните програми се отличават съществено, в зависимост от различните въ-
проси, предмет на опериране в тях. Възможностите за кандидатстване за фи-
нансиране на отделни проекти – обикновено определени като ”Покана за пода-
ване  на проектопредложения” – се анонсират периодично в ежедневното изда-
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ние на ЕС - “Официален Журнал”35.  По правило крайната дата за подаване на 
предложения е три месеца след датата на обявяване на поканата за предложе-
ния. 
 
Трета част от този наръчник се спира по-подробно на тези възможности, вклю-
чително на големите европейски програми и бюджетни линии, които подпомагат 
обучението и квалификацията, структурните фондове и общностните инициати-
ви, както и финансовите ресурси, подпомагащи работата в страни извън ЕС. 
Първо, обаче, е необходимо проучване на сега действащите политики на ЕС с 
цел да се получи по-ясно разбиране на приоритетите, които изпълват със съ-
държание различните финансови интервенции.   
 
 

                                       
35  “Официален журнал” може да намерите на:  http://europa.eu.int/eur-lex/. 
38 Австрия, Белгия, Финландия, Франция, Германия, Гърция, Ирландия, Италия, Люксембург, 
Холандия, Португалия и Испания.  

http://europa.eu.int/eur-lex/
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Глава 8 

 
Европейският съюз: 

някои ключови политически теми 
 
 
Програмите за финансиране на Европейският съюз не са създадени, нито съще-
ствуват във вакуум. Те представляват инструмент за развитие на европейските 
политики.  
 
В тази глава ще откроим някои от актуалните теми в политиката на Европейския 
съюз в области, свързани с европейското синдикално обучение. Това е особено 
важно, ако обмисляте да развивате проектни предложения, изискващи финан-
сиране от Европейския съюз, за да разберете структурата на Европейския съюз 
и неговото развитие. Това би ви помогнало да разберете и да защитите пред 
един от политическите актьори тезата, че вашият проект може допринесе за по-
стигане на неговите цели.  
   
Това е обширна и комплексна област. Всичко, което може да направим тук, е да 
предоставим някои материали по по-важните, според нас, теми, които бяха раз-
вити заедно с някои бележки по основни документи, от които може да получите 
по-пълна информация.    

 

Икономическо консолидиране и хармонизиране 
 
В своя ранен етап европейската интеграция е фокусирана върху икономическа-
та кохезия. И макар че значителен прогрес бе направен в края на 80-те и нача-
лото на 90-те години на ХХ век, планираният за 1992 г. общ (единен) пазар не 
бе реализиран. Това все още е цел, която трябва да бъде постигната и формира 
една от настоящите задачи на Европейския съюз. Най-значителната стъпка, на-
правена през последното десетилетие, бе въвеждането на Икономическия и ва-
лутен съюз през 1999 г. и приемането на еврото като обща валутна единица за 
12 от 15-те страни членки38. Като цяло, въвеждането на еврото беше успешно, 
макар че въпросът за някои от страните, които все още не са го приели остава 
спорен. По-нататъшната икономическа интеграция, която би включвала хармо-
низиране на данъчния режим например, е все още спорен въпрос. Целта за по-
интегрирана Европа бе преследвана в началото предимно в икономически ас-
пект.  Впоследствие Европейският съюз призна, че пазарът не съществува във 
вакуум и засили работата си за установяване на “ Социална Европа”, въплътена 
най-ярко в Европейската Социална Харта от Договора от Маастрихт.     
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Разширяване 
 
Един от главните елементи от т. нар. “План 2000”40 бе разширяването на Евро-
пейския съюз и нуждата от подготовка на страните-кандидатки за присъединя-
ването им към разширения съюз. Това включи адаптиране на тяхната социална 
и икономическа система, включително осигуряването на обучение и квалифика-
ция. Още 10 страни се присъединиха към Европейския Съюз41 от 1 май 2004 г. и 
сега участват официално във всички решения на съюза, включително в управ-
лението на неговите Структурните фондове и европейски програми като Лео-
нардо да Винчи и Шеста Рамкова Програма за изследване и технологично 
развитие. Към този момент достъпът до финансиране по някои програми на ЕС 
за новите страни-членки все още е ограничен, като това скоро ще се промени. 
Последствията от това голямо разширяване на ЕС предстои да се изследват и 
макар че като цяло европейските синдикати го подкрепят, съществуват значи-
телни съмнения, свързани с компании, които се преместват в новите страни-
членки и възможния “социален дъмпинг”. По-нататъшното разширяване на ЕС 
към България и Румъния, наскоро признати за страни-кандидатки, е също така 
противоречиво, както и това към Турция.    
 

Икономически растеж, конкурентноспособност и заетост   
 
Необходимостта Европейският съюз да се превръща все повече в икономически 
конкурентноспособна сила е най-важната тема на 90-те години. Това най-ясно е 
отразено в неговата Бялата книга за икономическия растеж, конкурентноспо-
собност и заетост, публикувана през декември 1993 г.42 Ключов елемент в 
постигане на нарастваща конкурентноспособност е усъвършенстването на обра-
зованието и квалификацията. Повечето изследвания подчертават важната роля 
на малките и средни предприятия за прогреса на европейската икономика и 
ключовото значение на този сектор за бъдещото развитие, често свързано с 
разпространение на нови технологии и въвеждане на нови и по-гъвкави форми 
на заетост.  
 
От средата на 90-те години се засилва интересът към справяне с ръста на без-
работицата в много от страните-членки. Договорът от Амстердам43 за пръв път 
открива възможност за координирана стратегия за заетост в страните-членки. 
Това бе потвърдено на срещата на върха на Европейския Съвет в Люксембург 
през ноември 1997 г., която въведе четирите “стълба” на Европейската страте-
гия по заетостта44: 
 

                                       
40 Програма 2000 е програма за действие, чиято основна цел е укрепване на общностните полити-
ки и разработване нова рамка за финансиране подготовката за разширяването на ЕС в периода 
2000 – 2006 г. Програмата бе приета през 1999 г. под формата на няколко юридически документа 
по различни приоритетни области. За повече информация, виж:  
http://europa.eu.int/comm/agenda2000/index_en.htm 
41 Кипър, Р. Чехия, Естония, Унгария, Латвия, Литва, Малта, Полша, Словакия и Словения. 
42 Комисия по европейските общности (1993 г.) Икономически растеж, конкурентноспособност, 
заетост: предизвикателства и пътища към 21-ви век. КЕО, Люксембург (Бюлетин на Европейските 
общности, допълнение 6/93). 
43 За информация по Договора от Амстердам, виж: 
http://europa.eu.int/abc/obj/amst/en/index.htm  
44 За информация относно Люксембургската среща на върха за заетостта, виж:  
http://europa.eu.int/comm/employment_social/elm/summit/en/home.htm 

http://europa.eu.int/comm/agenda2000/index_en.htm
http://europa.eu.int/abc/obj/amst/en/index.htm
http://europa.eu.int/comm/employment_social/elm/summit/en/home.htm
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• Подобряване пригодността  за заетост на работниците 
• Развиване на предприемачески дух и отношение 
• Насърчаване адаптивността на компаниите и работниците 
• Придаване на нов тласък на политиката за равни възможности. 
 
Вземайки тези четири стълба като фундаментални отправни точки, Съветът на 
министрите изготви Годишните насоки по политиките по заетост за страните-
членки45, които от 2003 г. изискват от страните да приемат по-добър цялостен 
подход при разрешаване на общите главни и взаимозависими цели: пълна зае-
тост, качество и производителност на труда, социална кохезия и интеграция на 
пазара на труда. Основавайки се на тези насоки, страните-членки ежегодно 
трябва да изготвят (след консултации с всички представители на индустрията) и 
представят пред Комисията Национален план за действие по заетостта46, вклю-
чително и детайлизиран план за действие, отразяващ крайните резултати и вре-
мевата рамка за изпълнение. 
 
За всеки, който иска да разработи голям проект на местно ниво, би било полез-
но да се запознае нашироко с Насоките на ЕС и преди всичко със съдържанието 
на съответните национални планове за действие за съответната година, тъй ка-
то това би представлявало съществен фактор за планиране и определяне начи-
на на интервениране от страна на държавата, регионалната и местна власт или 
частните предприятия.   
 

Информационно общество 
 

Информационните и комуникационни технологии продължават да 
играят решаваща роля в стратегията на Европейския съюз. Те всъщност 
са важни елементи от индустриалната стратегия, тъй като ЕС  инвестира 
капитал в тази сфера, в т.ч. мобилни телефони, мултимедийна 
продукция.  Информационните и комуникационните технологии заемат 
важно място в развиването на икономика, основана на знанието. Това 
влияе непосредствено върху гражданството и политиката на ЕС е 
насочена към осигуряване на достъп до тези нови форми на 
комуникация47. Акцентът е върху термина “информационно общество” и 
начина, по който “технологии на информационното общество” замени 
предишното понятие “телематика” като описание на това развитие. 
Това засяга темите, свързани с образованието и квалификацията, 
включващо обучението по технологии на информационното общество и 
ползване на тези технологии като посредник в предоставянето на 
обучение и квалификация.  

Социална политика и съпътстващи въпроси 
 

                                       
45 Предложението с Насоки за Политиките по заетост 2004 на страните-членки е на:  
http://europa.eu.int/comm/employment_social/employment_strategy/prop_2004/com_2004_0239_e
n.pdf 
46 За повече информация за Националните планове за действие за 2004, виж: 
http://www.europa.eu.int/comm/employment_social/employment_strategy/04_national_en.htm 
47  Виж Зелената книга (1996) COM (96) 389 “Да живеем и работим в информационното общество: 
хората на първо място.”, Люксембург.  

http://europa.eu.int/comm/employment_social/employment_strategy/prop_2004/com_2004_0239_e
http://www.europa.eu.int/comm/employment_social/employment_strategy/04_national_en.htm
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В тази обширна област има цяла поредица от основни политики, но ние ще се 
спрем на онези от тях, които имат важно значение за синдикалните преподава-
тели:  
 
• Социално изключване – цели повишаване на социалната кохезия и нама-

ляване изключването, както на работното място, така и от обществото, като 
цяло, в т.ч. етническите малцинства, възрастните и хората с увреждания 

• Борба с ксенофобията и дискриминацията – тази политика е тясно свър-
зана с предишната област и търси ефективни мерки за ограничаване на ра-
сизма и другите форми на дискриминационни практики 

• Равни възможности – развива практики, които предоставят равни възмож-
ности между жените и мъжете, по-специално на работното място 

• Околна среда – включва работното място, разглеждано като заобикаляща 
среда, както и въздействието на работното място върху околната среда в по-
широк смисъл 

• Политика по заетостта – разглежда права на заетост, работно време, здра-
вословни и безопасни условия на труд на работното място и право на кон-
султиране, включително създаване на Европейски работнически съвети в 
мултинационалните компании 

• Свободно движение – на работници в рамките на ЕС и едновременно с то-
ва признаване на квалификацията извън националните граници  

• Регионална, структурна и кохезионна политика – занимава се с приема-
нето на мерки против икономическия и социален дисбаланс чрез насочване 
на ресурси към регионите в неравностойно положение 

• Културна идентичност – тази политика се фокусира към установяване на 
чувство за споделена европейска култура, като в същото време защитава и 
поощрява регионалното и национално културно разнообразие 

• Езикова идентичност – предоставя паралелна грижа за разширяване на 
езиковите умения на европейските граждани и същевременно защитава и 
поощрява разнообразието.   

 

Обучение и квалификация 
 
Както вече бе отбелязано, областта на обучение и квалификация е в тясна вза-
имовръзка, непосредствена или косвена, с повечето от разгледаните в тази гла-
ва въпроси. Тя формира област на ключова политика за ЕС и се разглежда като 
основен ресурс, особено в стратегиите, свързани с конкурентноспособността, 
заетостта и информационното общество.    
 
Договорът от Маастрихт предоставя първата законова база за интервениране на 
европейското право в областта на обучението и квалификацията в член 149 и 
150 (сега заменени с чл.182 и 183 от предложената Конституция на ЕС48).  И 
двата члена зависят все още от принципа на субсидиарността. Европейският 
съюз може само да инициира действия, които отделните страни–членки не са в 
състояние да предприемат самостоятелно, което означава действията да се про-
веждат на над-национално ниво и да включват и засягат повече от една страна-
членка.  
 
Първото голямо изявление по политиката на обучение и квалификация бе на-
правено в Бялата книга на преподаването и ученето: Към учещото се общество, 

                                       
48 Виж Глава 7. Пълният текст на конституцията на адрес: 
http://www.europa.eu.int/constitution/constitution_en.htm 

http://www.europa.eu.int/constitution/constitution_en.htm
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публикувана през 1996 г.49 Идентифицирайки предизвикателствата, които об-
ществото среща, включително последиците от информационното общество, гло-
бализацията и научните и технологични знания, Бялата книга предприема изра-
ботване на отговори, фокусирайки се върху необходимостта от широка база от 
личностни знания, както и необходимост от развиване на способностите за нае-
мане и пълноценен икономически живот. Тя поставя пет цели, придружени от 
специфични мерки за действие на европейско ниво: 
  
• Насърчаване придобиването на нови знания 
• Сближаване на училищата и бизнеса 
• Борба с изключването 
• Установяване на владеенето на три езика на общността 
• Третиране на капиталовите инвестиции и инвестициите в обучението на 

равна основа. 
 
Този ключов документ засяга няколко от въпросите, които ние набелязахме в 
предишната глава, включително важността на мобилността и взаимното призна-
ване на квалификацията, както и предлагането на мерки за борба със социал-
ното изключване. 
 
Бялата книга признава, че за осъществяване на идеята за общество, основано 
на знанието трябва да се въведат нови методи на обучение и квалификация.  
Грижата за установяване на отворена и гъвкава система за обучение, адаптира-
ща се към изискванията на отделния курсист, включваща обучение, базирано 
на конкретното работно място, кореспондира с грижата за използване на техно-
логиите на информационното общество. Това доведе до нарастващо подчерта-
ване на възможностите, предлагани от отвореното и дистанционно обучение 
чрез компютър и развитие на образователния мултимедиен софтуер. През 1995 
г. Европейската комисия постанови тестване на образователния софтуер и 
мултимедия, събирайки в работна среда представители на различни генерални 
дирекции, което доведе до изготвянето на значим доклад50. Той беше последван 
от изработването на Учене в информационното общество - план за действие за 
Европейска инициатива за обучение51, който цели да ускори навлизането на 
училищата в информационното общество, да насърчи широкото приложение на 
мултимедийните педагогически практики и да засили европейското измерение 
на обучението и квалификацията.  
 
Обучението и квалификацията са ключови теми в настоящата политика по зае-
тостта, включително в Договора от Амстердам и в Насоките за политиката по 
заетостта на страните-членки52. Насоките акцентират върху нуждата от нов под-
ход за интеграция в света на заетостта. Те полагат целите, които трябва да се 
отразяват в дейностите на общността в областта на образованието, обучението 
и младежта: 
  
• Намаляване на дългосрочната безработица и младежката безработица 
• Намаляване на броя на младите хора, които напускат училище или не 

завършват по-висока квалификационна степен в училище  

                                       
49 Европейска общност (1996). “Преподаване и обучение: за изграждане на учещо общество”. 
CEC, Люксембург.  Можете да свалите от: 
http://europa.eu.int/comm/education/doc/official/keydoc/lb-en.pdf 
50  Европейска комисия (1996).  Доклад за “Софтуер и мултимедия за обучение” CEC, Люксембург.  
Можете да свалите от: http://dbs.cordis.lu/ or http://www.ecotec.com/mes/en/report796-toc.html 
51 Виж: http://europa.eu.int/comm/education/programmes/elearning/eplanen.pdf 
52  Виж част Икономически растеж, конкурентноспособност и заетост по-горе. 

http://europa.eu.int/comm/education/doc/official/keydoc/lb-en.pdf
http://dbs.cordis.lu/
http://www.ecotec.com/mes/en/report796-toc.html
http://europa.eu.int/comm/education/programmes/elearning/eplanen.pdf
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• Укрепване на системата на чиракуване в страните-членки 
• Обръщане на вниманието отново към обучение на безработните  и 

повишаване на тяхната квалификация 
• Повишаване на усилията на бизнеса и социалните партньори за откриване 

на нови възможности за обучение.  
 
Признавайки особената значимост на първоначалното обучение и професионал-
ната квалификация в едно общество, основано на бързо променящи се умения, 
е необходимо поставянето на процеса на обучение и квалификация върху база-
та на продължаващото учене през целия живот. Европейската комисия обяви 
1996 г. за година на ученето през целия живот и това остана главна тема в 
настоящия Договор, а така също и в дейностите, финансирани от Европейския 
съюз.  
 
Най-голямата иновация в тази област през последните години бе разработена от 
Европейския съвет в Лисабон през март 2000 г. На срещата в Лисабон Европей-
ският съвет положи основните количествено измерими цели в своята стратегия 
по заетост, а именно: да повиши ръста на заетост от 61% до колкото може по-
близко до 70% през 2010 г. и да осигури  нарастване на заетостта на жените от 
51% на 60% през 2010 г. Но най-важното бе, че Съветът реши, че за да даде 
конкретна форма на тази стратегия, Европа ще има нужда да подкрепи и поо-
щри “икономиката, основана на знанието, която ще бъде най-конкурентно-
способната и динамична в света”, заявявайки, че човешките ресурси са най-
важният капитал в тази стратегия и затова трябва да се поставят в центъра на 
политиките на ЕС. 
 
Европейският съвет в Лисабон постави пред страните-членки някои цели, съоб-
разени с политиката на Съвета и Комисията в областта на обучението и квали-
фикацията:  
 
• Да се осигури ежегодно нарастване на инвестициите в човешките ресурси 
• В периода 2000 – 2010 г. да се намали наполовина броят на хората на въз-

раст между 18 и 24 години, завършили само първата степен на средното си 
образование и не са продължили по-нататъшното си обучение 

• Да се осигури свободен достъп до Интернет в училищата и в образователни-
те центрове и постепенно да се въвеждат многофункционалните (интеграл-
ни) образователни центрове по места, достъпни за всички, посредством 
разгръщане на партньорство между училищата, образователните центрове, 
бизнес- и изследователски асоциации 

• Да се приеме европейската рамка, определяща новите базови умения, които 
ще се осигурят от ученето и непрекъснато повишаване на квалификацията 
през целия живот (информационни технологии, владеене на чужди езици, 
технологична култура, предприемачески и социални умения) и да се въведе 
европейската диплома за базови умения в информационните технологии   

• Да се поощри мобилността сред студентите, учителите, преподавателите и 
изследователите посредством ползване на програмите на общността: Лео-
нардо да Винчи, Сократ, Младеж, чрез отстраняване на пречките и чрез  оси-
гуряване на максимална прозрачност в признаването на квалификациите и 
периодите на обучение и квалификация 

• Да се разработи общ европейски формат на автобиография, да се насърчи 
мобилността и да се подпомогнат образователните организации и работода-
телите в процеса на по-добро оценяване на придобитите умения. 
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Ясно е, че Лисабонската стратегия не отбеляза съществен напредък - както по-
ради международната икономическа криза, така и поради политическите проме-
ни в много правителства на страни-членки на ЕС, които бяха по-малко склонни 
да правят големи инвестиции в сферата на обучението и квалификацията. Въ-
преки това, ЕС следваше значима работна програма, основана на целите, пред-
ложени и приети в Лисабон. 
 
Важно е да обърнем внимание на някои интересни документи: 
 
• Комюнике на Европейската комисия относно електронното обучение53, при-

дружено с план за действие, който включва детайлизирани приоритети и 
цели за развиване на Лисабонската стратегия по обучението, използвайки 
новите информационни технологии 

• Комюнике на Европейската комисия относно превръщане на европейското 
пространство на учене през целия живот в реалност54, като се стреми да ус-
танови европейска рамка и план за действие във връзка с ученето през це-
лия живот 

• Комюнике на Европейската комисия, съдържащо план за действие относно 
уменията и мобилността55, който очертава рамката за действие по отношение 
на уменията и мобилността - както на младите хора, така и на възрастните, 
която е в съответствие с европейската стратегия за учене през целия живот  

• Детайлна програма за последващите действия от изпълнение на целите на 
европейската система по обучение и квалификация56, одобрена от Съвета в 
Барселона през март 2002 г., която цели да предостави по-нататъшни насоки 
за действията на страните-членки и на Комисията в по-нататъшното осъще-
ствяване на лисабонските критерии.  

 
Би било интересно да обърнем по-голямо внимание на последните два докумен-
та. Комисията се опитваше да отговори на критиките на европейските синдика-
ти, свързани с неясно формулираните цели в тази област, които се опитват да 
направят по-реалистични предложения, да поставят ясно разписание на послед-
ващите дейности и да идентифицират в последствие по-прецизни количествени 
индикатори. 
 
Съветът в Барселона дефинира тринайсет специфични цели, основани на три 
стратегически теми, които ще обуславят предизвикателствата пред ЕС и страни-
те-членки в бъдеще:  
 
Стратегическа цел 1: да повиши качеството и ефективността на систе-
мата по обучение и квалификация на ЕС  
 
• Да повишава качеството на обучението и квалификацията на учителите и 

преподавателите 
• Да развива уменията на обществото на знанията 
• Да осигури достъп на всички до ИКТ 
• Да повиши набирането на научни и изследователски статии 
• Да използва по най-добрия начин наличните ресурси. 
 

                                       
53 Европейска комисия 2001 COM(2001) 172 E-learning - designing tomorrow's education 
54 Европейска комисия 2001. COM (2001) 678 Making a European Area of Lifelong Learning a Reality 
55 Европейска комисия 2002. COM (2002) 72 Commission Action Plan on Skills and Mobility 
56 Съветът, 20 февруари 2002.  Detailed work programme on the follow-up of the objectives of 
education and training systems in Europe  



94 

Стратегическа цел 2: да улесни достъпа на всички до системата за 
обучение и квалификация  
 
• Да създаде отворена среда за обучение 
• Да направи учебния процес по–привлекателен 
• Да подпомага активната гражданска позиция, равните възможности и соци-

алното сближаване 
 
Стратегическа цел 3: Да разгърне системата за обучение и квалифи-
кация в широк мащаб 
 
• Да засили връзките с трудовия цикъл/живот, изследователските центрове и 

обществото като цяло 
• Да развива дух на предприемачество 
• Да подобри чуждоезиковото обучение 
• Да увеличи мобилността и обмена  
• Да засили европейското сътрудничество 
  
Тези действия биха изглеждали твърде неясно дефинирани, ако не съществува-
ше много точна времева рамка за тяхното изпълнение, съпътствана с индикато-
ри за всяка конкретна дейност, както и конкретна дефиниция на всяка подцел. 
Това означава, че Лисабонската стратегия може да се обновява с години на-
пред.  
 
Нещо повече, за синдикатите е важно, че Съветът от Барселона покани страни-
те-членки и Комисията да доразвият тази работна програма като установят 
здрави връзки между обучението и квалификацията и света на труда, предоста-
вят инструменти за взаимно признаване на компетенциите, придобити чрез обу-
чение и уменията, придобити на работното място и да поощряват близкото съ-
трудничество между националните и местни институции и социалните партньо-
ри. Това ще доведе до установяването на по-тясна връзка между стратегията по 
обучение и развиването на социалното сближаване и заетостта.  
    
Резултатът от тази работна програма бе анализиран и отразен в комюнике на 
Европейската комисия57, което предоставя междинен доклад за изпълнението на 
целите на системата за обучение и квалификация, приета в Лисабон. 
 
В заключение трябва да кажем, че най-важният напредък в областта на обуче-
нието и квалификацията през последните години е това, че тези теми вече не се 
разглеждат като второстепенни, а се възприемат като ключови компоненти за 
стратегията на Европейския съюз. Съответно, тези теми са поставени като стру-
ктуроопределящи и приоритетни за всички програми на ЕС, свързани с обуче-
нието и квалификацията и изследователската дейност през последните години.  
 
Нека да разгледаме преамбюла на решението на Съвета за откриване на втора-
та фаза на програмата на общността за обучение и квалификация Леонардо да 
Винчи (виж карето). Бихме могли да подминем този преамбюл като излишен бю-
рократичен и правен пълнеж. Но ако поемем риска да го прочетем, ще забеле-
жим колко внимателно е конструирана програмата и къде е насочен нейният 
фокус, отразявайки предишните политически решения и комюникета. Нещо по-

                                       
57 Обучение и квалификация 2010 - 11.11.2003 (COM (2003) 685 final) – може да видите на: 
http://www.europa.eu.int/comm/education/policies/2010/doc/com_2003_685-a1_23013_en.pdf  
 

http://www.europa.eu.int/comm/education/policies/2010/doc/com_2003_685-a1_23013_en.pdf
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вече, можем да се информираме за политиката на ЕС и да разработим нашето 
предложение за проект в съответствие с поставените изисквания.   
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РЕШЕНИЕ НА СЪВЕТА 
от 26 април 1999 г., утвърждаващо втората фаза на програмата "Леонардо да Винчи" на 
Общността в областта на професионалното обучение (1999/382/EC) 

СЪВЕТЪТ НА ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ, 

Във връзка с Договора, утвърждаващ Европейската общност, и в частност Член 127 от 
него, 

Във Връзка с предложението на Комисията, 

Във връзка с мнението на Икономическия и социален комитет 

Действайки според процедурата, определена в Член 189с от Договора, 

(1) Като се има предвид, че Договорът, определящ Европейската общност, предвижда, 
че дейността на последния, освен всичко останало, ще допринася за подобряване на 
качеството на образованието и професионалното обучение; 

(2)  Като се има предвид, че с Решение 94/819/ЕС С(4), Съветът определи програма за 
действие за осъществяване на политиката за професионално обучение на Европей-
ския съюз, - като се има предвид, че е подходящо на основата на придобития опит 
от тази програма да се осигури нейното продължение взимайки под внимание полу-
чените до този момент резултати 

(3) Като се има предвид, че извънредното Заседание на Европейския съвет по въпроси-
те на заетостта, състояло се в Люксембург на 20 и 21 ноември 1997 г., призна, че 
образованието и професионалното обучение в продължение на целия живот могат 
да имат съществен принос към политиката за заетостта на страните-членки с цел 
повишаване на заетостта, адаптивността и предприемачеството и насърчаване на 
равните възможности; 

(4) Като се има предвид, че продължаващото през целия живот учене трябва да бъде 
осигурено за хора от всички възрасти и професии не само заради технологичните 
промени, но също и като резултат от намаляване на броя активно заети хора в трудо-
способна възраст; 

(5) Като се има предвид, че в своето обръщение "Европа на познанието" Комисията на-
прави предложения за създаване на европейска зона за образование, която да до-
стигне целта за образование и професионалното обучение в продължение на целия 
живот, определяйки типовете мерки, които трябва да бъдат разработени на ниво 
Общност, всички те фокусирани върху транснационалното сътрудничество и проекти-
рани така, че да допълват действията, предприети от страните-членки, като в същото 
време спазват принципа за финансовата подкрепа и действат в контекста на опростя-
ване на процедурите; 

(6) Като се има предвид, че в своята Бяла харта "Преподаване и обучение – към обуча-
ващото се общество" Комисията заявява, че появата на обучаващо се общество води 
до насърчаване на придобиването на нови знания и по този начин осигурява мотива-
ция да се учи при всяка възможност; като се има предвид, че в своята Зелена харта 
"Образование, професионално обучение, изследвания: пречки пред транснационал-
ната мобилност" Комисията подчертава преимуществата от мобилността за хората и 
конкурентноспособността в Европейския съюз; 

(7) Като се има предвид, че мерките по тази програма трябва да служат на целите за 
подобряване на качеството, поощряване на иновациите и насърчаване на европей-
ското измерение в системите и практиките за професионално обучение с оглед да се 
насърчава ученето през целия живот; от друга страна, при изпълнението на тази 
програма трябва да се обърне внимание на борбата срещу изключването във всички-
те му форми, включително расизма и ксенофобията; като се има предвид, че трябва 
да се обърне специално внимание на премахването на всички форми на дискримина-
ция и неравнопоставеност, в това число и на хора с увреждания, и насърчаване на 
равни възможности за жените и мъжете; 

(8) Като се има предвид, че с цел да се подсили добавената стойност на дейността на 
Общността е необходимо да се осигури съгласуваност и взаимно допълване между 
дейностите на всички нива, предвидени в рамките на това Решение и другите обла-
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сти на действие на Общността; 

(9) Като се има предвид тяхната роля за поддържане и създаване на работни места и за 
развитието на обучението, малките и средни предприятия (МСП) и занаятчиите тряб-
ва да бъдат по-тясно привлечени към изпълнението на тази програма; 

(10) Като се има предвид, че Комисията в сътрудничество със страните-членки търси 
начини да осигури съгласуваността и взаимното допълване между дейностите по тази 
програма и други подобни политики, инструменти и дейности на Общността и особе-
но Европейския социален фонд, като улеснява трансфера и разпространението в по-
голям мащаб, иновационните подходи и методи, разработени в рамките на тази про-
грама; като се има предвид, че Комисията в сътрудничество със социалните парт-
ньори се стреми да създаде сътрудничество между настоящата програма и дейностите 
на Европейския социален диалог; 

(11) Като се има предвид, че Споразумението за Европейското икономическо простран-
ство (Споразумение за EEA) обезпечава по-тясно сътрудничество в областта на обра-
зованието, професионалното обучение и младежта между Европейската общност и 
нейните страни-членки от една страна, и от друга със страните от Европейската асо-
циацията за свободна търговия (ЕFTA), участнички в Европейското икономическо 
пространство; 

(12) Като се има предвид, че трябва да се вземат мерки за отварянето на тази програма 
за участие на: асоциираните европейски страни от Централна и източна Европа 
(ЦИЕС), в съответствие с условията определени в Европейските споразумения в тех-
ните допълнителни протоколи и в решенията на съответните Съвети по присъединя-
ването; Кипър, при същите условия, приложими за страните от Европейската асоциа-
ция за свободна търговия /Европейското икономическо пространство, финансирани 
чрез допълнително отпуснати суми, в съответствие с процедурите, които ще бъдат 
договорени със съответната държава; Малта и Турция са финансирани чрез допълни-
телно отпуснати суми в съответствие с договора; 

(13) Като се има предвид, че тази програма трябва да бъде редовно наблюдавана и 
оценявана съвместно от Комисията и страните-членки, за да се предвиди приспосо-
бяване, особено на приоритетите при осъществяване на мерките; 

(14) Като се има предвид, че финансовата сума, съгласно значението на точка 2 от Дек-
ларацията на Парламента, Съвета и Комисията от 6 март 1995 г., е включена в това 
Решение за целия период на програмата, без това да оказва влияние върху силата на 
бюджетните власти, така както са определени по Договора; 

(15) Като се има предвид, че в съответствие с принципа на подчиненост и принципа за 
пропорционалността, определени в Член 3b от Договора, тъй като целите на предложе-
ната дейност се отнасят до осъществяване на политиката за професионално обучение 
на ниво Общност, не могат да бъдат задоволително достигнати от страните-членки 
заради сложността на партньорството в областта на професионалното обучение; те, 
следователно, могат да бъдат по-добре постигнати от Общността благодарение на 
транснационалното измерение на дейностите и мерките на Общността; като се има 
предвид, че това Решение е ограничено до минимума, изискван за постигане на тези 
цели и не може да надхвърли това, което е необходимо за постигането на тези цели. 
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Глава 9 
 

Европейска конфедерация на профсъюзите 
 
 
В тази глава предоставяме основна информация за Европейската конфедерация 
на профсъюзите, представителната организация на синдикатите на европейско 
равнище.  
 
В Глава трета разгледахме значението на работата по проекти в по-широка ор-
ганизационна и стратегическа перспектива и идентифицирахме Европейската 
конфедерация на профсъюзите като заинтересована страна в синдикалните 
проекти, разработвани на европейско равнище. Тази глава дава някои отправни 
точки по отношение на структурата на Конфедерацията, нейните политики и 
приоритети и особено въздействието им върху образованието и обучението. 
 

Структура на ЕКП 
Европейската конфедерация на профсъюзите (ЕКП)58 беше основана през 
1973 г. Тя е широко представителна за синдикатите в Европа и обединява както 
национални синдикални конфедерации, така и представители от индустриалния 
сектор. Понастоящем нейни членове са 77 национални конфедерации от 35 
различни европейски страни и 11 Европейски индустриални федерации59.  ЕКП 
е призната от Европейския съюз, Съвета на Европа и от Европейската асоциа-
ция за свободна търговия като единствена представителна междуотраслова 
синдикална организация на европейско равнище.  
 
Основните органи60 на ЕКП са Конгресът, Изпълнителният комитет, Управител-
ният комитет и Секретариатът. 
 
Конгресът се провежда на всеки четири години (последният конгрес беше в 
Прага през 2003 г.) и в него участват делегати от организациите-членки – про-
порционално на броя на техните членове. Той избира Генерален секретар, два-
ма Заместник генерални секретари и политически секретари, Президент, Изпъл-
нителен и Управителен комитет.  
  
Изпълнителният комитет заседава четири пъти годишно с представители 
на всички организации-членки. Ако е необходимо, решенията могат да бъдат 
взети с квалифицирано мнозинство от 2/3. Изпълнителният комитет определя 
състава и мандата на делегациите на ЕКП, отговорни за междуотрасловите пре-
говори с европейските работодателски организации в европейския социален 
диалог61, и дава оценка на постигнатите от него резултати. 
 
Управителният комитет е по-малоброен орган и отговаря за изпълнението 
на решенията, взети от Изпълнителния комитет между неговите заседания. Той 
заседава осем пъти годишно и се състои от 21 членове, избрани от Изпълнител-
ния комитет.  

                                       
58  Източник на информация:  http://www.etuc.org/  
59  Имайте предвид, че тези цифри се променят често 
60  Виж също: http://www.etuc.org/en/about_etuc/structurecomp.cfm 
61  Виж Глава 9 

http://www.etuc.org/
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Секретариатът отговаря за текущото управление, подготвя работата и осъ-
ществява връзките с европейските институции и работодателските организации. 
Състои се от Генерален секретар (John Monks), двама Заместник генерални се-
кретари (Maria Helena André и Reiner Hoffmann) и четирима Конфедерални се-
кретари (Walter Cerfeda, Joël Decaillon, Józef Niemiec, и Catelene Passchier). 
  
Организациите-членки също се включват в дейностите на ЕКП чрез комитетите 
и работните групи, които обхващат нейните основни сфери на политика. Те 
включват постоянни комитети: Комитет по икономика и политика по заетостта и 
Комитет по координиране на колективното договаряне и работническото уча-
стие. Работните групи се съсредоточават върху по-специфични въпроси като: 
учене през целия живот; устойчиво развитие; социална защита; социална поли-
тика и законодателство; миграция и социална интеграция; търговия и глобали-
зация. Има още две извънредни работни групи, които се занимават с услугите 
на вътрешния пазар и икономическата и социална кохезия.  Други специфични 
интереси са представени в Женския комитет, Младежкия комитет, Европейската 
федерация на пенсионерите и възрастните работници (FERPA) и в Съвета на ев-
ропейските професионални и управленски кадри (EUROCADRES). 
 
В допълнение като наблюдатели в Изпълнителния комитет на ЕКП участват и 39 
Междурегионални синдикални съвети – признати органи в трансграничните ре-
гиони, които улесняват сътрудничеството между различните национални синди-
кати. 
 
ЕКП има и три института, които осъществяват независима експертиза в сферата 
на образованието и обучението, здравословните и безопасни условия на труд и 
изследователската дейност. 
 
Един от тях – Европейският синдикален колеж (ETUCO)62 – се занимава 
с образование и обучение. Ролята на ЕСК е да даде европейско измерение на 
синдикалното обучение. Той организира ежегодно серия от образователни кур-
сове, разработва материали за обучение и поощрява сътрудничеството между 
националните синдикални образователни организации. Колежът е особено акти-
вен по широк спектър от европейски проекти, както и в осигуряването на източ-
ници за информация и подкрепа за работа по проекти чрез своята Информаци-
онна служба за ЕС63. 
 
Европейският синдикален институт (ETUI) 64 е изследователският орган 
на ЕКП, който предоставя информация и анализи по основните въпроси от 
политиката на ЕКП. Институтът разработва серия от публикации, включително 
тримесечното списание Трансфер и поддържа главен документационен център 
по въпроси, свързани с европейските индустриални отношения. 
 
Синдикалното техническо бюро по безопасни и здравословни ус-
ловия на труд (TUTB) 65 предлага изследователско подпомагане на ЕКП и 
нейните членове по въпроси, свързани с хармонизацията на европейското зако-
нодателство и стандарти в сферата на безопасните и здравословни условия на 
труд. 
 

                                       
62  Източник:  http://www.etuc.org/etuco/  
63  Информационната служба за ЕС се намира на: http://www.etuc.org/etuco/en/eu_information/  
64  Източник:  http://www.etuc.org/etui/  
65  Източник:  http://tutb.etuc.org/uk/  

http://www.etuc.org/etuco/
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http://www.etuc.org/etui/
http://tutb.etuc.org/uk/


100 

От началото на 2005 г. тези три институции са преструктурирани като департа-
менти в рамките на нова обединена организация, ETUI-REHS (Европейски син-
дикален институт за изследване, образование и безопасни и здравословни ус-
ловия на труд), детайлите на която са в процес на уточнение.  

ЕКП има създадена и Агенция за социално развитие (SDA), чиято главна ро-
ля е да консултира организациите-членки на ЕКП при изготвяне на предложе-
ния за финансиране по бюджетните линии66. свързани със социалния диалог.  
 

Роля и мандат 
Целите на ЕКП, основаващи се на Резолюцията от Десетия Конгрес могат да 
бъдат обобщени както следва 67: 
 
• Да работи за Европейския съюз чрез разширяване и консолидация на поли-

тическите свободи, демокрацията и фундаменталните права; поощряване на 
равните права и еднаквото третиране на мъжете и жените; устойчиво разви-
тие; солидарност и социална справедливост; пълно използване на работната 
сила и високо квалифицирани работни места; географски балансирано и съ-
образено с околната среда икономическо и социално развитие; устойчиво 
подобряване на условията на живот и труд; високо равнище на физическо и 
психическо здраве; образование, обучение и учене през целия живот; зачи-
тане принципите на Европейския социален модел; защита на малцинствата; 
универсален и равен достъп до услугите от общ интерес въз основа на соли-
дарност и социален икономически пазар и укрепване на транснационалните 
социални права.  

 
• Елиминиране на всички форми на дискриминация въз основа на пол, въз-

раст, цвят на кожата, раса, сексуална ориентация, националност, религиоз-
ни или философски убеждения, или политически пристрастия. 

 
ЕКП се опитва да влияе върху законодателството и политиките на Евро-
пейския съюз чрез включване на представители в различните му институции 
(Комисия, Съвет, Парламент) и чрез осигуряване на синдикално участие в мно-
гобройни съвещателни органи и процеси по консултиране, ангажирайки евро-
пейските органи и социалните партньори в области като: заетост, социални въ-
проси и макроикономическа политика. ЕКП също така координира синдикалното 
участие в рамките на няколко съвещателни органа, включително Европейския 
икономически и социален комитет и Европейските агенции за професионално 
обучение, условия за живот и труд и безопасни и здравословни условия на 
труд. 
 
Директивата за Европейските работнически съвети, директивата за Ин-
формиране и консултиране и Европейската харта за фундаментални права 
са постижения, които са реализирани чрез дейността на ЕКП.   
 
Същевременно ЕКП се стреми чрез процеса на социален диалог да сключва спо-
разумения с работодатели по широк кръг от въпроси на европейско ниво. 
 
Като резултат от признаването от страна на Европейската комисия на капаците-
та на социалните партньори да договарят Европейски рамкови споразумения, 

                                       
66 Виж Глава 14 
67 За пълната версия на Резолюцията и за настоящите цели на ЕКП виж 
http://www.etuc.org/en/Decisions/Congress/Congr%E8s_Brochure%20APS_EN.pdf  
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ЕКП е сключила три Европейски междуотраслови рамкови споразумения със съ-
ответните европейски работодателски организации (за родителски отпуск, по-
часова заетост и срочни договори).  
 
Тези споразумения бяха ратифицирани от Съвета на министрите и сега са част 
от европейското законодателство.  
 

Ключови политики и приоритети 
 
ЕКП поддържа задълбочаващата се и разширяваща се европейска интеграция, 
включително разширяването на Съюза чрез присъединяване на страните- 
кандидатки от Централна и Източна Европа, което е един от нейните ключови 
приоритети68. 
 
Тя се стреми да поощри изграждането на истинска социална Европа. Това 
включва утвърждаване на социалните права и социалната демокрация в кон-
текст, в който социалната политика не се разглежда само като допълнение на 
икономическата, а като самостоятелна цел на ЕС. Подобна политика ще включ-
ва засилена хармонизация и сближаване на икономическо и социално ниво и на 
ниво околна среда. Тя ще обхваща и осъществяването на ключовите елементи 
като равни възможности и третиране на половете, елиминиране на дискримина-
цията и ксенофобията, пълно включване на работниците в сферите на инфор-
миране и консултиране, безопасни и здравословни условия на труд, професио-
нално обучение и квалификация и организация на труда.  
 
Друг специфичен приоритет в този контекст е ефективното осъществяване на 
Директивата за Европейски работнически съвети.  
 
ЕКП отчита, че прогресът в тази посока ще бъде постигнат чрез комбинация от 
законодателство и свободно колективно договаряне. От една страна, Договорът 
на Съюза трябва да признае различни фундаментални индивидуални и колек-
тивни права, от друга страна, социалните партньори трябва да бъдат упълномо-
щени да сключват обвързващи споразумения, независимо от законодателните 
органи в рамките на организиран социален диалог. Това разширяване и укреп-
ване на социалния диалог е друга ключова цел.  
 
Заетостта69 е главен приоритет, целящ повишаване и на количеството, и на ка-
чеството на наличните работни места и допринасящ за намаляване на настоя-
щите равнища на безработица в Европейския съюз. В този контекст ЕКП подкре-
пи засиления акцент върху заетостта в Договора от Амстердам и развитието на 
Националните планове за заетост. Тя също така оказва широка подкрепа на на-
предъка на Икономическия и монетарен съюз, но иска да го види базиран 
главно върху истинското сближаване и хармонизация на икономиките, а не като 
чист монетарен критерий, каквито са лихвените проценти и инфлацията. 
 

Политика по образованието и обучението 
 
По-горе представихме двата образователни института на Европейската конфе-
дерация на профсъюзите, които са директно включени в развиването и предо-

                                       
68 По-детайлна информация за политиките на ЕКП може са се намери на http://www.etuc.org/en  
69 Виж и раздел Икономически растеж, конкурентноспособност и заетост в Глава 7. 
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ставянето на услуги в тази сфера. В допълнение самата ЕКП е включена актив-
но в образованието и обучението на равнище разработване на политики в тази 
област. Освен това тя има представители в различни органи на ЕС, свързани с 
образованието и обучението, включително в Консултативния комитет по профе-
сионално обучение и в два съвещателни комитета по специфични програми за 
финансиране - Комитета на Европейския социален фонд70 и Комитета по про-
грама Леонардо да Винчи71. Тя е ключов партньор, заедно с UNICE 
(организацията на европейските работодатели) и ЕЦДП (представляващ 
предприятията от държавния сектор на европейско равнище) в Работната група 
за образование и обучение в сферата на социалния диалог72. 
 
От гледна точка на политиката в сферата на образованието и обучението, едно 
от най-значимите становища на ЕКП беше направено през 2001 г. в отговор на 
Меморандума за Учене през целия живот на Европейската комисия. Това 
становище сега е включено като съпътстващ документ към Официалната 
публикация на Комисията Да направим реалност европейското пространство за 
учене през целия живот 73. 
 
ЕКП счита, че предложеното от Европейския съвет в Лисабон създаване на 
общество базиращо се на познанието, трябва да предостави на всички нови 
възможности. С цел да постигне изграждане на нова култура в образованието и 
ученето през целия живот, ЕКП смята, че Европа е необходимо да разработи 
иновативни и интегрирани подходи, по-голяма синергия между различните 
политики и инструменти, които са включени, особено структурните фондове и 
фондовете за образование и обучение, както и между националните и 
европейски органи. Всички участници, включително и социалните партньори 
трябва да бъдат включени по конкретен и активен начин.  
 

За да се постигне това е необходимо да се избегне стратегията, която е  твърде 
обща и да бъдат заменени думите с дела, като се изградят ефективни структури 
по отношение на следните ключови области: 
 
• Достъп до образование и учене през целия живот. Необходимо е да 

признаем на национално и европейско равнище личното право на достъп до 
ученето през целия живот за всички категории работници, включително  
възрастни, сезонни работници, инвалиди, етнически малцинства и хора с 
ниско равнище на основни квалификации. Това право трябва да бъде тясно 
свързано с мотивите на всеки индивид. Необходимо е предоставяне на 
възможности за кариерно израстване, географска или професионална 
мобилност и нарастване на възможностите за заетост. Синдикалните 
организации играят много важна роля чрез колективното договаряне и 
синдикалното обучение, съдействайки за повишаването на съзнанието сред 
работниците, синдикалните служители и делегати за предизвикателствата, 
породени от обществото базиращо се на познание.  

• Увеличаване на инвестирането в човешки ресурси. Идеята за ученето 
през целия живот е в основата на стратегическите интереси, не само на от-
делните индивиди, но също така и на компаниите и обществото като цяло. 
По този начин ще се повиши равнището на държавните разходи за образова-

                                       
70 Виж Глава 7. 
71 Виж Глава 12. 
72 Страницата на UNICE може да бъда намерена на http://www.unice.org.   
     CEEP се намира на http://www.ceep.org/. 
73 Комисия 2001. COM(2001) 678 Да направим реалност Европейското пространство за учене 
през целия живот  
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ние и инвестициите в човешки ресурси ще се отчетат не като разход на биз-
неса, а като средство за повишаване на производителността и конкурентно-
способността. Двупартитните или трипартитните споразумения могат също да 
обезпечат ползването на обществените фондове, но винаги трябва да се има 
предвид, че основната отговорност за подобно финансиране не може да пад-
не върху самите индивиди. Важен способ за реализирането на това е обезпе-
чаването на индивидуални “сметки за обучение” със средства, отпуснати за 
специфичната цел - заплащане на услуги за образование и обучение. Такава 
инвестиция не трябва да се  разглежда само като финансов въпрос, а в по-
широк аспект - от гледна точка на общата организация на труда.  

• Време за обучение. Необходимо е да бъдат свързани политиките по учене 
през целия живот и работното време и социалните партньори трябва да дого-
варят оптималното равновесие между тях. Тази практика вече съществува в 
някои европейски държави, които започват да я прилагат (например, по-
средством използването на “кредит от време” чрез вписване на извънред-
ните часове труд в специални отчети, които след това могат да бъдат използ-
вани  като отпуск за почивка или обучение).   

• Признаване на резултатите от обучението. Необходимо е да ускорим 
прилагането на инструментите, които признават и валидизират курсовете за 
обучение, за да осигурим преносимостта на квалификациите в различни ра-
ботни среди. Трябва да се даде възможност за сертифициране на уменията и 
квалификациите, придобити в неформален контекст на работното място. Со-
циалните партньори е необходимо да имат по-голяма отговорност в тази 
сфера. 

• Организацията на труда и обучението. Новата организация на труда 
предполага създаването на условия, които са благоприятни за обучение на 
работното място. Социалните партньори трябва да договарят инструментите, 
които да идентифицират потребностите от обучение, и достъпа на всеки до 
учене през целия живот на работното място. Тези преговори трябва да вклю-
чват разработване на планове за обучение, определяне на потребностите на 
бизнеса, както и индивидуалните потребности, и използване на инструменти 
за одит на уменията, както и други подходящи инструменти  

• Съвременно разбиране за партньорството. Силното и динамично парт-
ньорство между всички участници в поощряването на образованието и уче-
нето през целия живот – отделните индивиди, социални партньори, органи-
зации за образование и обучение, и държавните органи на различни равни-
ща – е предпоставка за успешното осъществяване на тази политика. Дър-
жавните органи имат изключителна роля, тъй като те носят отговорността за 
обезпечаване на социално равноправие и справедливост. Следователно те 
трябва да осигурят подходящи възможности за обучение, които да са една-
кво достъпни за всички хора на всеки един етап от живота им и да предоста-
вят информация и консултация и да играят ключова роля в утвърждаването 
им. Това включва укрепване на връзките между различните браншове в си-
стемите за обучение чрез насърчаване на новите подходи за осигуряване на 
достъп до основно обучение и нови технически и социални умения, 
необходими за изграждане на обществото базиращо се на познание за всеки 
човек – млад или възрастен, мъж или жена. В допълнение, ще бъде необхо-
димо да се разпространят инструментите за предвиждане на социалната и 
икономическа промяна, за да може да се определят потребностите по отно-
шение на квалификациите и да се предоставят подходящи насоки и профе-
сионално обучение за всички, които са изключени от пазара на труда. 

• Иновация в методите за преподаване и обучение. Очевидно е, че пред-
ставянето на потребностите от образованието и ученето през целия живот 
включва разработването на нови методи за преподаване и обучение и нови 
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учебни материали, усиленото използване на технологиите на информацион-
ното общество (ИКТ), многообразието от различни форми на обучение, под-
силването на инфраструктурите и активното участие на обучаемите. Необхо-
димо е също така и активно включване от страна на преподавателите и обу-
чителите, за които придобиване на квалификации в сферата на ИКТ също ще 
бъде лично предизвикателство, както и поощряването на европейското изме-
рение в тази професия. Това може да бъде подпомогнато чрез създаване на 
Европейски институт за обучение на преподаватели. 

• Добри взаимоотношения на местно ниво. От голямо значение е да до-
ближим ученето до дома. Това ще сближи всички политики на местно и реги-
онално ниво и дейностите, поощряващи икономическото развитие и социал-
ната кохезия, в които, образованието и обучението трябва да играят ключо-
ва роля. Ето защо, възникването на мултидисциплинарни центрове за придо-
биване на знания, изграждането на партньорства на местно и регионално 
ниво и осъществяването на договори за наемане на работа на местно и реги-
онално ниво, са друго важно предизвикателство пред социалните партньори.  

• Социалният диалог. Необходимо е да разширим рамката на националния и 
европейския социален диалог; опитът показва, че е по-лесно да се постигне 
общ консенсус при определянето на бъдещите проблеми и предизвикател-
ства, отколкото да се очакват общи отговорности относно мерките за  осъще-
ствяване на образованието през целия живот. ЕКП се надява да прокара тази 
политика74, с цел да постигне Eвропейско рамково споразумение за разпо-
редби улесняващи достъпа на работниците до образование и учене през це-
лия живот.  

 
При разработване на предложенията за проекти на европейско равнище счита-
ме, че е важно да се обсъдят начините, по които резултатите могат да доприне-
сат за синдикалните политики и приоритети на европейско равнище,  както и за 
приноса към  специфичния национален контекст. Тази глава би трябвало да ви 
даде някои насоки по тези въпроси и да ви посочи къде можете да получите по-
подробна информация и помощ. 

                                       
74 Виж Глава 9 за по-подробна информация по Рамката от дейности за развитие на 
компетенциите и квалификациите през целия живот, подписана от ETUC, UNICE/UEAPME и CEEP 
на 28 февруари 2002 г.  
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Глава 10 
 

Синдикатите и Социалният диалог 
 
Европейският съюз признава значението на организациите, представляващи ра-
ботниците и работодателите, и ползата от търсенето на пътища за техния при-
нос в разработването на политиката. Въпреки че още от първите дни на Евро-
пейската общност има синдикално представителство в рамките на Икономиче-
ския и социален комитет, едва през последните години концепцията “Социален 
диалог” започна да играе все по-важна роля в много сфери, включително в 
сферата на образованието и професионалното обучение. Заедно с консултатив-
ните механизми, през 1985 г. Президентът на Комисията, Жак Делор, постави 
нова рамка за социален диалог директно между организациите, представляващи 
работниците (ЕКП) и частния и обществен сектор на работодателите (UNICE75 
and CEEP76). Това бяха трите официално признати организации в междупрофе-
сионалния социален диалог на европейско равнище, макар че и други организа-
ции като EUROCADRES, CEC и европейските браншови федерации към ЕКП са 
признати като организации-партньори в социалния диалог по отношение на 
специфичните браншове в сферата на производството и търговията. През де-
кември 1998 г., се сключи споразумение за сътрудничество между UNICE и ор-
ганизацията UEAPME77. И тя започна да представлява работодателите от частния 
сектор в междуотрасловия социален диалог на европейско равнище.  
 
Основата за правното признаване на този диалог беше поставено в член 139 на 
Договора от Амстердам (бившия член 118b на Договора от Маастрихт), според 
който Комисията трябва да се стреми да развива диалог между социалните па-
ртньори на европейско равнище по редица социални въпроси, включващи сво-
бодното движение, подобряването на условията на труд и живот, социалната 
сигурност, свободата на асоцииране и колективно договаряне, професионално-
то обучение, равните права на жените и на мъжете, информирането, консулти-
рането, работническото участие и здравословните и безопасни условия на труд. 
Договорът поставя изисквания за консултации между мениджмънта и труда и 
представяне на мнения или препоръки от двете страни, преди да се внесат 
предложения в Съвета.  
 
Това повишаване на ролята на социалния диалог е отразено в разширеното уча-
стие на социалните партньори в работата на Съюза, включително допускането 
им до контрола и оценката на програми като Леонардо да Винчи78 и Инициативи 
на Общността79, както и включването им в Комитета на Европейския социален 
фонд. В повечето от тези области тяхната роля е чисто консултативна. Но Соци-
алният протокол на Договора, приет от всички страни-членки, дава права на со-
циалните партньори на съвместна законодателна инициатива. Първият истори-
чески пример за това е Споразумението за родителски отпуск, подписано от 
ЕКП, UNICE и CEEP през декември 1995 г., което беше последвано от Споразу-
мението за почасова работа и за срочни трудови договори.  
 

                                       
75 Съюз на индустриалните федерации на страните от ЕО. Виж http://www.unice.org 
76 Европейски център на държавните предприятия. Виж http://www.ceep.org  
77 Европейска асоциация на занаятчиите и малките и средни предприятия. 
    Виж http://www.ueapme.com  
78 Виж Глава 12 
79 Виж Глава 14 

http://www.unice.org
http://www.ceep.org
http://www.ueapme.com
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И трите споразумения се осъществяват по искане на социалните партньори чрез 
Директиви на Съвета на министрите и сега са част от законодателството на ЕС. 
В допълнение на тези законодателни споразумения, ETUC, UNICE/UEAPME и 
CEEP, подписаха през юни 2002 г. доброволно споразумение за телеуъркинг. 
Бяха подписани също така и няколко браншови споразумения80. 
 
Не всички резултати, постигнати в областта на социалния диалог, са толкова 
успешни и ЕКП би желала да стане свидетел на значителното укрепване на ро-
лята на социалните партньори и съвместното разработване на бъдещи законо-
дателни рамки. Тя предоставя нови измерения за синдикално участие и включ-
ване в широк кръг от области, включително сферата на професионалното обу-
чение. 
 
 Общи мнения 
 
От 1986 г. социалният диалог доведе до серия от “Общи мнения” – съвместни 
изявления на ЕКП, UNICE и CEEP, които очертават съвместните позиции и опре-
делят общите цели по отношение на социалната политика.  
 
От цялата група Общи мнения, приети до момента, се откроява особена загри-
женост към образованието, обучението и ролята на социалния диалог в тези 
сфери. Най-често засяганите теми са: 
 
• Ролята на професионалното обучение като стимул за развитие, което се 

явява от общ интерес за социалните партньори и правителствата във всич-
ките му аспекти (политики, ресурси, приоритети и т.н.) 

• Важността от поощряване на заетите за придобиване на по-висока квалифи-
кация чрез предоставяне на повече информация и възможности 

• Развитието на качествено продължаващо професионално обучение и взаим-
но признаване на квалификациите, наред със засилената роля на социални-
те партньори във всички етапи: от анализ на потребностите, през формули-
ране на политика до осъществяване на проекти, тяхното наблюдение и оцен-
ка 

• Оценката на дейностите и услугите за професионално ориентиране, свърза-
на, с нарастващите потребности от нови форми на обучение и квалификация 

• По-широко разпространение на началното обучение, което осигурява широ-
ка общообразователна подготовка и гарантира придобиването на признати 
квалификации, базирано на сближаването между училищата и бизнес-секто-
ра. 

• Специално внимание към ролята на обучението за осигуряване на равенство 
между половете и възможности за жените. 

 
По всички тези теми Общите мнения съдържат предложение до Общността, до 
правителствата на страните-членки, техните институции, както и до самите со-
циални партньори на равнище Общност и страни-членки. 
 
В края на 1995 г. Работната група “Образование и обучение по социален диа-
лог” реши да направи преглед на основните теми, разгледани в Общите мнения, 
с цел да идентифицира възможностите за специфични общи проекти или ини-
циативи, които биха оказали по-силно политическо въздействие в сравнение с 
досегашната дейност. 

                                       
80 Виж http://www.etuc.org/en и изберете ‘Dossiers’, след това ‘European Social Dialogue and 
Negotiations’. 

http://www.etuc.org/en
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През последните години бяха положени много усилия за получаване на конкре-
тен резултат въз основа на този метод на работа, въпреки разминаванията, 
които възникнаха. В действителност ЕКП искаше да постигне европейско спора-
зумение, но организациите на работодателите нямаха официален мандат, за да 
достигнат до такова споразумение.  

Въпреки това, през февруари 2002 г., ЕКП, UNICE/UEAPME и CEEP подписаха 
общо споразумение, наречено Рамка за действия за развитие на компетенциите 
и квалификациите през целия живот81. То не е формално споразумение, а доку-
мент, който задължава социалните партньори на национално и европейско рав-
нище да работят заедно върху развиването на компетенции и придобиването на 
квалификации като важни аспекти на ученето през целия живот.  
 
Този ангажимент се състои в отправяне на обръщение към страните-членки и 
Комисията за поощряване на това усилие, както и идентифицирането на чети-
ри приоритетни теми, които са предмет на съвместна отговорност на социал-
ните партньори: 
• Определяне и предвиждане на потребностите от гледна точка на уменията и 

квалификациите 
• Признаване и валидизиране на уменията и квалификациите 
• Информиране, подпомагане и консултиране на заетите лица и бизнеса   
• Мобилизиране на всички налични ресурси. 
 
Освен това “Рамката за действия” задължава социалните партньори да разпро-
страняват и популяризират този документ чрез страните-членки на всички   ра-
внища, взимайки предвид национални практики. Те също така ще трябва да 
правят годишен доклад за извършените националните действия по четирите 
определени приоритетни теми, използвайки примери за добри двустранни прак-
тики. 
 
Придържайки се към третия годишен доклад, работната група по образование и 
обучение ще оцени въздействието на “рамката за действия” върху компаниите и 
работниците, и ще представи доклад през май 2006 г., с цел да актуализира 
приоритетите на социалните партньори. 
 
В заключение трябва да подчертаем, че темите и методологиите на социалния 
диалог представляват един от главните приоритети, заложен във всички про-
грами на ЕС за учене през целия живот (Леонардо да Винчи, Инициативи на 
Общността и т.н.). Затова е важно всички, които са включени в управлението 
на проекти, финансирани по тези програми, да имат необходимата компетент-
ност по съответните теми и методологии.   
 
 

                                       
81 Виж http://www.etuc.org/en в папка Социален диалог, Споразумения между европейските 
социални партньори (‘Social dialogue’, ‘Agreements between the European social partners’) 
или http://www.etuc.org/EN/Dossiers/colbargain/lll.cfm 
 

http://www.etuc.org/en
http://www.etuc.org/EN/Dossiers/colbargain/lll.cfm
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Глава 11 
 

Преглед на програмите, финансирани от ЕС 
 
 
Част III на наръчника ще отправи поглед върху някои от програмите за финан-
сиране, създадени от Европейската комисия за развитие и осмисляне на полити-
ческите приоритети на ЕС. Ще бъде полезно да разгледате Глави Седем и Осем 
като база за основните сфери на политика на ЕС. Настоящата глава прави кра-
тък преглед на областите, които могат да представляват интерес за синдикатите 
в търсенето им на финансова подкрепа за конкретни транснационални проекти.  
 
Докато много от инициативите са финансирани от линии в рамките на годишен 
бюджет, предмет на предоговаряне всяка година, някои от основните инициати-
ви за подпомагане като Европейският социален фонд, програмите Леонардо да 
Винчи и Сократ, или Рамковата програма за изследване и технологично разви-
тие, имат бюджети и програми на действие, които обхващат няколко години. Те-
зи по-големи програми обхващат редица отделни под-програми, всяка от които 
с характерен набор от цели и регламенти. 
 
Всяка инициатива за финансиране – независимо дали се финансира от годиш-
ния бюджет, или от една от по-големите програми – обикновено има собствени 
публикувани насоки и/или наръчник и формуляри за кандидатстване. Те могат 
да бъдат получени от съответната Генерална Дирекция на Комисията, или от на-
ционални офиси на Комисията (виж Приложение 7), или могат да бъдат свале-
ни от уеб-страницата на Комисията. 
 
Изложението представлява индикативен подбор на някои от наличните в момен-
та на писане програми, които биха представлявали интерес за синдикатите. Де-
тайлите се сменят всяка година. Актуализирана информация може да намерите 
на страници на Информационни услуги на ЕС (EU Information Service pages), 
на уеб-страницата на ЕСК, или на страниците на съответните ГД. 
 
Информацията по-долу е представена под поредица тематични заглавия. Възмо-
жно е отделна програма да се появи под повече от едно заглавие. Някои от ос-
новните инициативи, включително програмите Леонардо да Винчи и Сократ, Ев-
ропейският социален фонд и Шестата рамкова програма за изследване и техно-
логично развитие и демонстрации, са предмет и на отделни глави.  
 
 

Образование & обучение 
 
Това е основна област на финансиране от Комисията и включва не само програ-
ми, администрирани от ГД Образование и Култура, но и аспекти на други про-
грами и бюджетни линии, в т.ч.: 
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Програмата Леонардо да Винчи 

Програмата Леонардо да Винчи е фокусирана върху професионалното обучение 
и цели да усъвършенства уменията и компетенциите на гражданите на ЕС.  (За 
повече подробности виж Глава 12.) 
 
Документация: 
http://europa.eu.int/comm/education/programmes/leonardo/new/leonardo
2_en.html 
 

Програмата Сократ 

Програмата Сократ осигурява подкрепа на иновации и транснационално сътруд-
ничество на училища, университети и обучение на възрастни. (За повече подро-
бности виж Глава 12.) 
 
Документация: 
http://europa.eu.int/comm/education/programmes/socrates/socrates_en.html 
 

Европейски Социален Фонд и Инициативи на Общността 

Европейският социален фонд и Инициативите на общността, включително по-
подробно програма EQUAL, поставят силно ударение върху поощряване и усъ-
вършенстване на обучението.  (За повече подробности виж Глава 13.) 
 
Документация: 
http://europa.eu.int/comm/employment_social/empl_esf/index_en.htm 
http://europa.eu.int/comm/employment_social/equal/index_en.html 
 

Шеста рамкова програма за изследване, технологично 
развитие и демонстрации 

Въпреки, че тази програма като цяло засяга основно технологичното развитие, 
програмата Технологии на информационното общество поставя ударение върху 
образованието и обучението. (За повече подробности виж Глава 17.) 
 
Документация: 
http://www.cordis.lu/fp6/home.html 
 

Програмата Младеж 

Дейностите, които подпомага тази програма, включват възможности за обуче-
ние на всички, включени в мероприятия с млади хора.  

 
Документация: 
http://europa.eu.int/comm/youth/program/index_en.html 
 

Програмата eLearning  

Програмата eLearning се съсредоточава върху набор от действия във високо 
приоритетни области, избрани според стратегическото си значение в поощрява-
нето на ефективната интеграция на информационните и комуникационни техно-

http://europa.eu.int/comm/education/programmes/leonardo/new/leonardo
http://europa.eu.int/comm/education/programmes/socrates/socrates_en.html
http://europa.eu.int/comm/employment_social/empl_esf/index_en.htm
http://europa.eu.int/comm/employment_social/equal/index_en.html
http://www.cordis.lu/fp6/home.html
http://europa.eu.int/comm/youth/program/index_en.html
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логии да модернизират европейските системи за образование и обучение в кон-
текста на приближаването към общество, основаващо се на познанието. 

 
Има четири линии на действие: 
• Поощряване на дигиталната/цифровата грамотност  
• Европейски виртуални класни стаи 
• “Електронно побратимяване” - (e-Twinning) на училища в Европа и поощря-

ване на обучението на преподавател 
• Транснационални действия за насърчаване на електронно обучение в Евро-

па. 
 
Документация: 
http://www.elearningeuropa.info/doc.php?id=4552 
 

04.03.03.02 Мерки за информиране и обучение на 
организации на работници  

Тази годишна бюджетна линия подпомага мерките за информиране и обучение 
на организации на работници. (За по-подробна информация виж Глава 14) 
 
Документация: 
http://europa.eu.int/comm/employment_social/newtenders/proposal_20
04_en.cfm 
http://forum.europa.eu.int/Public/irc/empl/proposals/library?l=/docume
ntation_english&vm=detailed&sb=Title 
 

EС-САЩ сътрудничество във висшето образование и 
професионалното образование и обучение  

Проектите за трансатлантическо сътрудничество включват студентска мобил-
ност и обмен на студенти, въвеждане на иновационни и изследователски про-
грами, кратки интензивни програми, образователни задания и други иновацион-
ни проекти, включващи използването на нови технологии и дистанционно обу-
чение. 
 
Документация: 
http://europa.eu.int/comm/education/programmes/eu-usa/usa_en.html 
 

EС-Канада сътрудничество във висшето образование и 
обучение  

Дейностите, подкрепяни от тази програма, могат да включват разработване и 
разпространение на иновационни международни програми, студентска мобил-
ност и развитие на нейната организационна рамка, структуриран обмен, образо-
вателни задания за учители, преподаватели, администратори и други аналитич-
ни специалисти и съвместно развитие и разпространение на компютърни техно-
логии. 
 
Документация: 
http://europa.eu.int/comm/education/programmes/eu-canada/canada_en.html 
 

http://www.elearningeuropa.info/doc.php?id=4552
http://europa.eu.int/comm/employment_social/newtenders/proposal_20
http://forum.europa.eu.int/Public/irc/empl/proposals/library?l=/docume
http://europa.eu.int/comm/education/programmes/eu-usa/usa_en.html
http://europa.eu.int/comm/education/programmes/eu-canada/canada_en.html
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Програмата ALFA 

Тази програма подпомага академичното сътрудничество между ЕС и Латинска 
Америка и включва насърчаване на обмен между университети, училища, син-
дикати, и/или специализирани институции за осъществяване на продължаващо 
обучение. 

 
Документация: 
http://europa.eu.int/comm/europeaid/projects/alfa/index_en.htm 

 

Заетост и пригодност за заетост 
 
Главната отговорност за политиката по заетостта е ясно формулирана от ГД За-
етост и социални въпроси, но съществуват и тесни връзки с дейностите по обу-
чение на работната сила, подпомагани от ГД Обучение и култура. Настоящите 
възможности за подкрепа включват: 
 

04.02.12 EURES (Европейски служби по заетостта) 

Това финансиране подпомага работата в мрежата EURES, целяща осигуряването 
на консултация и информационни услуги по заетостта между страните-членки; 
предоставяне на информация за свободни работни места и възможности за кан-
дидатстване на ниво Общност и в съседни страни; обмяна на информация меж-
ду страните-членки относно тенденциите на пазара на труда, условията на труд 
и жизненото равнище. 

 
Документация: 
http://europa.eu.int/eures/index.jsp 
 

Програмата Leonardo da Vinci  

Програмата Leonardo da Vinci е насочена към професионалното обучение и цели 
подобряване на уменията и компетентностите на гражданите на ЕС. (За по-де-
тайлна информация виж Глава 12) 
 
Документация: 
http://europa.eu.int/comm/education/programmes/leonardo/new/leonar
do2_en.html 
 

Eвропейският социален фонд и Инициативите на Общността 

Европейският Социален Фонд и Инициативите на Общността, включващи по-
конкретно програмата EQUAL, наблягат силно върху поощряване и подобряване 
на пригодността за заетост. Член 6 от Европейския социален фонд също под-
крепя редица иновативни мерки, свързани с въпросите на заетостта. (За по-де-
тайлна информация виж Глава 13.)   
 
Документация: 
http://europa.eu.int/comm/employment_social/empl_esf/index_en.htm 
http://europa.eu.int/comm/employment_social/equal/index.cfm 
http://europa.eu.int/comm/employment_social/esf2000/article_6-en.htm 

http://europa.eu.int/comm/europeaid/projects/alfa/index_en.htm
http://europa.eu.int/eures/index.jsp
http://europa.eu.int/comm/education/programmes/leonardo/new/leonar
http://europa.eu.int/comm/employment_social/empl_esf/index_en.htm
http://europa.eu.int/comm/employment_social/equal/index.cfm
http://europa.eu.int/comm/employment_social/esf2000/article_6-en.htm
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Индустриални отношения 
Съществуват не малък брой годишни бюджетни линии, предназначени за инду-
стриалните отношения и работническото представителство, включващи: 
 

04.03.03.01 Индустриални отношения и социален диалог 

Това финансиране подпомага мерките за поощряване на социалния диалог на 
междуотраслово и браншово ниво и дейности в областта на индустриалните от-
ношения, особено тези, които целят развитие на експертни умения и обмен на 
информация на европейски ниво. Това финансиране поощрява и добрите прак-
тики и мрежи, а също така и изследвания и проекти, насърчаващи финансовото 
участие на заетите. (виж също Глава 14.) 

 
Документация: 
http://forum.europa.eu.int/Public/irc/empl/proposals/library?l=/docume
ntation_english&vm=detailed&sb=Title 
 

04.03.03.02 Информация и мерки за обучение на 
организации на работници и служители 

Тази бюджетна линия подкрепя мерки за информиране и обучение на организа-
ции на работници и служители, произтичащи от реализирането на дейността на 
Общността във връзка със социалното измерение на вътрешния пазар, включи-
телно участие на представители на социалните партньори от страните-канди-
датки. (Виж също Глава 14.) 
 
Документация: 
http://forum.europa.eu.int/Public/irc/empl/proposals/library 
 

04.03.03.03 Информиране, консултиране и участие на 
представители на предприятията 

Тази бюджетна линия подкрепя мерките за засилване на транснационалното съ-
трудничество между работническо и работодателско представителство по отно-
шение на информиране, консултиране и работническо участие в предприятия, 
опериращи в повече от една страна-членка на ЕС. Тази бюджетна линия може 
да бъде използвана също за финансиране на обучения на работнически пред-
ставители в транснационални информационни, консултативни и съвместни орга-
ни. (Виж също Глава 14.) 
 
Документация: 
http://forum.europa.eu.int/Public/irc/empl/european_works_council/libr
ary?l=/vp2004001senglish&vm=detailed&sb=Title 

 

Социални въпроси и въпроси на околната среда 
 
Комисията подкрепя и проекти, отнасящи се до широк кръг социални въпроси и 
въпроси на околната среда, включително равнопоставеност на половете, ди-
скриминация и социално изключване, проблеми на околната среда, както и на 
безопасните и здравословни условия на труд на работното място. 

http://forum.europa.eu.int/Public/irc/empl/proposals/library?l=/docume
http://forum.europa.eu.int/Public/irc/empl/proposals/library
http://forum.europa.eu.int/Public/irc/empl/european_works_council/libr
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Програмата на Общността за равнопоставеност на половете 
(2001-2005) 

Тази програма цели да насърчи равнопоставеността между половете, по-конкре-
тно чрез осигуряване на сътрудничество и помощ за прилагане на Рамковата 
стратегия на Общността за равнопоставеност между половете. Програмата коор-
динира, подкрепя и финансира изпълнението на хоризонтални транснационал-
ни дейности под различните форми на интервенция на тази стратегия и е съпро-
вождаща други програми на ЕС и финансирания. (За по-детайлна информация 
виж Глава 16.) 
 
Документация: 
http://europa.eu.int/comm/employment_social/equ_opp/fund_en.html 
 

Европейският социален фонд и Инициативите на Общността 

Европейският Социален Фонд и Инициативите на Общността, включващи по-
конкретно програмата EQUAL, наблягат силно на поощряване и подобряване на 
равнопоставеността. (За по-детайлна информация виж Глава 13.) 
 
Документация: 
http://europa.eu.int/comm/employment_social/empl_esf/index_en.htm 
http://europa.eu.int/comm/employment_social/equal/index.cfm 
 

Daphne II – програма на ЕС за борба с насилието срещу деца, 
млади хора и жени (2004-2008) 

Програмата Daphne II обхваща периода от 2004 г. до 2008 г. с бюджет, възли-
защ на 50 милиона Евро. Тя цели подпомагане на организациите, които пред-
приемат мерки и действия за предотвратяване или борба с всички форми на на-
силие срещу децата,  младите хора и жените, и осигуряват защита на жертвите 
и рисковите групи. Всяка година ще се публикуват различни Покани за подава-
не на проекто-предложения: една за специфични проекти (както в предишната 
програма Daphne) и една за проекти, целящи разпространение и използване на 
съществуващи резултати. Тези покани обикновено ще бъдат публикувани всяка 
година през месец ноември, а успешните стартират проекти през месец юли 
следващата година.   
 
Документация: 
http://europa.eu.int/comm/justice_home/funding/daphne/funding_daph
ne_en.htm 

 

04.04.02.02 Програма за действие на Общността за борба със 
социалното изключване (2002-2006) 

Тази бюджетна линия е сформирана, за да покрие подготвителните мерки за 
многогодишна програма на действие, целяща поощряване на сътрудничеството 
между страните-членки в борбата със социалното изключване. 

 
Документация: 
http://europa.eu.int/comm/employment_social/soc-prot/soc-
incl/calls_en.htm 
 

http://europa.eu.int/comm/employment_social/equ_opp/fund_en.html
http://europa.eu.int/comm/employment_social/empl_esf/index_en.htm
http://europa.eu.int/comm/employment_social/equal/index.cfm
http://europa.eu.int/comm/justice_home/funding/daphne/funding_daph
http://europa.eu.int/comm/employment_social/soc-prot/socincl/calls_en.htm
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07.03.02 Програма за действие на Общността за насърчаване 
на неправителствените организации, работещи предимно в 
областта на опазването на околната среда 

Тази линия от годишния бюджет на Комисията е предназначена за подпомагане 
на дейността на неправителствените организации, работещи в сферата на опаз-
ване на околната среда и устойчивото развитие. 

 
Документация: 
http://europa.eu.int/comm/environment/funding/intro_en.htm 
 

04.03.05.01 Здравеопазване, хигиена и безопасни условия 
на труд 

Това финансиране е предназначено да гарантира подходящо приложение на Ев-
ропейските Директиви за здравословни и безопасни условия на труд на работ-
ното място и да осигури участието на двете страни на производството в плани-
рането, формулирането и изпълнение на политиката на Общността в тази об-
ласт. 

 
Документация: 
http://europa.eu.int/comm/employment_social/health_safety/index_en.htm 
http://europa.eu.int/comm/employment_social/tender_en.html 
 

Информационно общество 
 
Въпросите на информационното общество са обхванати от много програми и ва-
рират от технологични иновации до учене онлайн. Това е малка селекция от 
възможностите за финансиране в тази област: 
 

Шеста рамкова програма за изследване, технологично 
развитие и демонстрация 

Макар че това е широка програма, отнасяща се до технологичното развитие, 
Програмата за технологии на информационното общество набляга на образова-
нието и обучението и на социалните приложения на новите технологии. (За по-
детайлна информация виж Глава 17.) 
 
Документация: 
http://fp6.cordis.lu/fp6/home.cfm 
 

Програмата eTen  

eTEN е програма на Европейската общност, създадена за да подпомогне разви-
тието на електронните услуги (e-services), основаващи се на телекомуникацион-
ни мрежи с трансевропейско измерение. Програмата е насочена главно върху 
обществените услуги, особено в области, в които Европа има конкурентно пре-
имущество  
 
Документация: 
http://europa.eu.int/information_society/activities/eten/index_en.htm 

http://europa.eu.int/comm/environment/funding/intro_en.htm
http://europa.eu.int/comm/employment_social/health_safety/index_en.htm
http://europa.eu.int/comm/employment_social/tender_en.html
http://fp6.cordis.lu/fp6/home.cfm
http://europa.eu.int/information_society/activities/eten/index_en.htm
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Програмата Leonardo da Vinci  

Програмата Leonardo da Vinci е насочена към професионалното обучение и цели 
подобряване на уменията и компетенцииите на гражданите от ЕС и набляга на 
ползването на мултимедийни средства и дистанционно обучение. (За по-детайл-
на информация виж Глава 12.) 
 
Документация: 
http://europa.eu.int/comm/education/programmes/leonardo/new/leonar
do2_en.html 
 

Програмата Socrates  

Програмата Socrates осигурява подкрепа за иновации и транснационално сътру-
дничество в училища, университети и обучение на възрастни и включва дейно-
сти в областта на дистанционно обучение. (За по-детайлна информация Глава 
12.) 
 
Документация: 
http://europa.eu.int/comm/education/socrates.html 
 

Програмата eLearning  

Програмата eLearning се съсредоточава върху набор от действия във високо 
приоритетни области, избрани според стратегическото си значение в поощрява-
не на ефективната интеграция на информационните и комуникационни техноло-
гии да модернизират европейските системи за образование и обучение в конте-
кста на приближаването към общество, основаващо се на познанието. 
 

Има четири линии на действие: 
• Поощряване на дигиталната грамотност  
• Европейски виртуални класни стаи 
• “Електронно побратимяване” - (e-Twinning) на училища в Европа и поощря-

ване на електронното обучение на преподаватели 
• Транснационални действия за насърчаване на електронното обучение в Ев-

ропа. 
 
Документация: 
http://www.elearningeuropa.info/doc.php?id=4552 
 

Езици и култура 
Комисията подкрепя широк кръг инициативи, свързани с Европейското културно 
и историческо наследство, с изучаване на езици и със защита на малцинствени 
европейски езици и култури. 
 

Програмата Culture 2000 (2000-2006) 

Новата Culture 2000 цели да поощри културния диалог, познанията за историята 
и културата, транснационалното разпространение на културата, културното раз-
нообразие, творби на изкуството, културно и историческо наследство. Програ-
мата разглежда ролята, която културата играе в социалната интеграция и соци-
ално-икономическото развитие.  

http://europa.eu.int/comm/education/programmes/leonardo/new/leonar
http://europa.eu.int/comm/education/socrates.html
http://www.elearningeuropa.info/doc.php?id=4552
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Документация: 
http://europa.eu.int/comm/culture/eac/index_en.html 
 

Програмата Leonardo da Vinci  

Програмата Leonardo da Vinci е насочена към професионалното обучение и цели 
подобряване на уменията и компетенциите на гражданите от ЕС и включва дей-
ности, свързани с езиково обучение. (За по-детайлна информация виж Глава 
12) 
 
Документация: 
http://europa.eu.int/comm/education/programmes/leonardo/new/leonar
do2_en.html 
 

Програмата Socrates  

Програмата Socrates осигурява подкрепа за иновации и транснационално сътру-
дничество в училища, университети и обучение на възрастни и включва  работа 
по езиково обучение.  (За по-детайлна информация виж Глава 12.) 
 
Документация: 
http://europa.eu.int/comm/education/socrates.html 
 

15.04.03.02 Мерки за защита и запазване на регионални и 
малцинствени езици и култури 

Тази бюджетна линия е създадена за подкрепа на дейности за защита и запаз-
ване на регионални езици и култури на Общността. Тази програма е насочена и 
към малцинствените езици, които не принадлежат към специфичен регион, как-
вито са иврит, ромски и други. Тя обхваща и дейности между малцинствени кул-
турни групи в страните от Централна и Източна Европа и ЕС.  
 
Документация: 
http://europa.eu.int/comm/education/policies/lang/langmin/langmin_en
.html 
 

Сътрудничество и Развитие 
 
Европейският съюз подкрепя широк кръг международни дейности за сътрудни-
чество със страните извън Общността. Подкрепа е предложена предимно на не-
правителствени организации (НПО) за международно сътрудничество в разви-
тието на дейностите извън Европейския съюз, които включват образование и 
социално развитие. Повече информация за инициативите за сътрудничество и 
развитие може да бъде намерена в Глава 18 и на: 
 
http://europa.eu.int/comm/europeaid/index_en.htm 
http://europa.eu.int/comm/external_relations/index.htm 

 
 

http://europa.eu.int/comm/culture/eac/index_en.html
http://europa.eu.int/comm/education/programmes/leonardo/new/leonar
http://europa.eu.int/comm/education/socrates.html
http://europa.eu.int/comm/education/policies/lang/langmin/langmin_en
http://europa.eu.int/comm/europeaid/index_en.htm
http://europa.eu.int/comm/external_relations/index.htm
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EС-САЩ сътрудничество във висшето образование и 
професионалното образование и обучение  

В тази програма са включени проекти за трансатлантическо сътрудничество, 
включващо студентска мобилност и обмен на студенти, въвеждане на иноваци-
онни и изследователски програми, кратки интензивни програми, образователни 
кредити и други иновационни проекти, обхващащи използването на нови техно-
логии и дистанционно обучение. 

 
Документация: 
http://europa.eu.int/comm/education/programmes/eu-usa/usa_en.html 
 

EС-Канада сътрудничество във висшето образование и 
обучение  

Дейностите, подкрепяни от тази програма, могат да включват развитие и раз-
пространение на иновационни международни програми, студентска мобилност и 
развитие на нейна организационна рамка, структуриран обмен, образователни 
кредити за учители, преподаватели, администратори и други аналитични спе-
циалисти и общото развитие и разпространение на компютърни и Интернет тех-
нологии. 
 
Документация: 
http://europa.eu.int/comm/education/programmes/eu-
canada/canada_en.html 
 

Програмата ALFA  

Тази програма подпомага академичното сътрудничество между ЕС и Латинска 
Америка и включва насърчаване на обмена между университети, училища, син-
дикати, и/или специализирани институции за осъществяване на продължаващо 
обучение. 
 
Документация: 
http://europa.eu.int/comm/europeaid/projects/alfa/index_en.htm 
 

19.08.02 Програмата MEDA  

Тази програма предлага подкрепа на реформите в икономическите и социални 
структури на страните от средиземноморския регион, които не са членки на ЕС. 
Подпрограмата Средиземноморски диалог (Euromed) 2004-2005 е от особен 
интерес за синдикатите и НПО, работещи в социалната и икономическа сфера. 
Тя цели да подобри информирането и активния диалог между гражданите от 
двете страни на Средиземноморието. (Виж също Глава 18.) 
 
Документация: 
http://europa.eu.int/comm/europeaid/index_en.htm  
http://europa.eu.int/comm/external_relations/euromed/meda.htm  
 

http://europa.eu.int/comm/education/programmes/eu-usa/usa_en.html
http://europa.eu.int/comm/education/programmes/eucanada/canada_en.html
http://europa.eu.int/comm/europeaid/projects/alfa/index_en.htm
http://europa.eu.int/comm/europeaid/index_en.htm
http://europa.eu.int/comm/external_relations/euromed/meda.htm
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21.03.17 Европейска програма за реконструкция и развитие 
на Южна Африка - EPRD 

Тази програма предлага финансиране на дейности, включващи местни общности 
и синдикати, в областта на създаване на работни места, образование и обуче-
ние, и здравеопазване. 

 
Документация: 
http://europa.eu.int/comm/development/index_en.htm 
 

21.02.06 Поощряване на равнопоставеността на половете в 
развитие на сътрудничество  

Тази програма подкрепя основната насока на ЕС за равнопоставеност на поло-
вете във всички области на развитие на сътрудничество и вътрешния обществен 
и частен капацитет за поемане на местни отговорности за насърчаване на рав-
нопоставеността на половете. Приоритетът й през 2004 г. бе да поощри достъпа 
на жените до платена заетост в неселскостопанските отрасли.  
 
Документация: 
http://europa.eu.int/comm/europeaid/cgi/frame12.pl 
 

21.02.13 Децентрализирано сътрудничество  

Тази програма оказва подкрепа на инициативи за устойчиво развитие, поощря-
ващи диверсификацията и укрепването на гражданското общество в развиващи-
те се страни и насърчаване на демократизацията на базово равнище. Тя включ-
ва подпомагане на институционалното изграждане, информирането и повишава-
не на съзнанието и възможностите за обучение.  
 
Документация: 
http://europa.eu.int/comm/europeaid/projects/ong_cd/cdc_page_en.htm 
 

21.02.17 Културно сътрудничество с развиващите се страни 

http://europa.eu.int/comm/europeaid/cgi/frame12.pl 
 

21.02.03 Действия за повишаване на общественото съзнание 
по въпросите на развитието 

Тази бюджетна линия поощрява кампании за повишаване на съзнанието по от-
ношение на развитието в развиващите се страни, както и получаване на обще-
ствена подкрепа в Европа по тези въпроси. (Виж Глава 18.) 
 
Документация: 
http://europa.eu.int/comm/europeaid/projects/ong_cd/pvd_page_en.htm 
 

Програмата CARDS  

Тази програма цели поощряване на стабилността и мира в страните от Западни-
те Балкани (Албания, Босна и Херцеговина, Република Хърватска, Сърбия, Сре-
дна гора и Македония от бившата Югославска Република) в процеса на стабили-
зиране и присъединяване. (Виж Глава 18.) 

http://europa.eu.int/comm/development/index_en.htm
http://europa.eu.int/comm/europeaid/cgi/frame12.pl
http://europa.eu.int/comm/europeaid/projects/ong_cd/cdc_page_en.htm
http://europa.eu.int/comm/europeaid/cgi/frame12.pl
http://europa.eu.int/comm/europeaid/projects/ong_cd/pvd_page_en.htm
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Документация: 
http://europa.eu.int/comm/europeaid/projects/cards/foreword_en.htm 
 

Демокрация и човешки права 
Европейският съюз ревностно защитава демокрацията и човешките права и в 
страните-членки, и по отношение на трети страни. Една от ключовите черти в 
отношението на ЕС през последните години беше подкрепата на процесите на 
демократизация  в страните от Централна и Източна Европа и на новите незави-
сими държави от бившия Съветски Съюз посредством по-ранните инициативи 
като програмите PHARE и TACIS Democracy. Глава 18 ги разглежда по-детайл-
но, наред с наличните средства за подкрепа на дейността в тези региони. 
 
Повече информация относно инициативите за подкрепа на сътрудничеството за 
демокрацията и човешките права можете да  намерите на: 
http://europa.eu.int/comm/europeaid/projects/eidhr/index_en.htm 
 

Посещения и обмен 
Няколко от вече изброените инициативи предлагат подкрепа за посещения, 
срещи и обмен на граждани от различни европейски държави. За синдикатите 
тези възможности могат да бъдат от особен интерес и като начална фаза на ге-
нериране на идеи за проекти и партньорство. Те включват: 
 

04.03.03.01 Индустриални отношения и социален диалог  

Документация: 
http://europa.eu.int/comm/dgs/employment_social/tender_en.htm 
 

04.03.03.03 Информиране, консултиране и участие на 
представители на предприятия 

Документация: 
http://europa.eu.int/comm/dgs/employment_social/tender_en.htm 
 

Програмата Leonardo da Vinci  

Документация: 
http://europa.eu.int/comm/education/programmes/leonardo/new/leonar
do2_en.html 
 

Програмата Socrates 

Документация: 
http://europa.eu.int/comm/education/socrates.html 
 

Програмата Youth  

Документация: 
http://europa.eu.int/comm/youth/program/index_en.html 
 
Изброяването на инициативите за финансиране в тази глава са разработени 
само като представителни образци на това, което е налично в момента на напи-

http://europa.eu.int/comm/europeaid/projects/cards/foreword_en.htm
http://europa.eu.int/comm/europeaid/projects/eidhr/index_en.htm
http://europa.eu.int/comm/dgs/employment_social/tender_en.htm
http://europa.eu.int/comm/dgs/employment_social/tender_en.htm
http://europa.eu.int/comm/education/programmes/leonardo/new/leonar
http://europa.eu.int/comm/education/socrates.html
http://europa.eu.int/comm/youth/program/index_en.html
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сване на настоящия наръчник. За по-детайлна и по-актуализирана информация, 
моля, консултирайте се с: 

 
Информационна библиотека на ЕСК за ЕС 
http://www.etuc.org/etuco/en/eu_information/library 
Нова страница: http://www.etuc.org/etuco/en/courses/ 
 
или на Интернет страниците на съответните Генерални Дирекции. Техният спи-
сък ще намерите в Приложение 5. 

http://www.etuc.org/etuco/en/eu_information/library
http://www.etuc.org/etuco/en/courses/
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Глава 12 
 

Програми за образование и обучение 
 
В тази глава ще разгледаме две важни програми, занимаващи се с образование 
и обучение, Програмата SOCRATES и Програмата  LEONARDO DA VINCI II. Тези 
две програми ще приключат през 2006 г. и в края на тази глава ще разгледаме 
планираните бъдещи програми в тези области.  

 

Програма Сократ, Фаза II (2000-2006) 
 
Програмата Сократ осигурява подпомагане за иновации и транснационално съ-
трудничество в сферата на образованието в Европа. Това включва не само дей-
ности в училищата и университетите, но също в сферата на обучението на въз-
растни. Сократ подпомага и образователни посещения и обмени, с подчертан 
интерес към езиковото и общодостъпното и дистанционно обучение. 

Исторически преглед  

 
Програмата Сократ започна своето действие през март 1995 г. Тя се явява про-
дължение на редица предишни програми на Общността, включително Еразъм 
(във висшето образование), Лингва (в областта на езиковото обучение), Мрежа-
та Евридика (информационен обмен), програмата Арион (проучвателни посеще-
ния). 

 
В широк аспект целта на Фаза І на Програмата Сократ беше подпомагане и по-
вишаване на качеството и практическото значение на образованието за деца, 
млади и възрастни, чрез поощряване на европейското сътрудничество и разши-
ряване на достъпа до повече възможности за обучение в Европейския съюз. 
 
Фаза І на Програмата Сократ имаше много специфични цели, насочени към: 
 
• Укрепване на европейското гражданство 
• Поощряване усвояването на европейските езици  
• Стимулиране на сътрудничество между институциите за обучение на ЕС 
• Насърчаване на мобилността на преподаватели и студенти в рамките на ЕС с 

цел повишаване на преподаването и обучението 
• Поощряване на контактите между учениците от училищата в ЕС и повишава-

не на европейското измерение на тяхното образование  
• Разгръщане на отворена европейска зона за сътрудничество в образованието 
• Насърчаване на общодостъпното и дистанционно обучение  
• Подпомагане на обмена на информация и опит в ЕС.  
 
Фаза I на Програмата Сократ имаше шест специфични сфери на дейност с въз-
можности за финансиране: 
 
• Висше образование (Еразъм) 
• Училищно образование (Коменски) 
• Езиково обучение (Лингва) 
• Общодостъпно и дистанционно обучение 
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• Обучение на възрастни 
• Обмен на информация и опит относно системите и политиката по образова-

нието. 
 
По Фаза I на Програмата Сократ бе възможно да се кандидатства за финансова 
помощ по много дейности. Те включваха: 
 
• Транснационални проекти 
• Мрежи, партньорства и асоциации 
• Обмен на персонал/студенти и инициативи за мобилност 
• Транснационални курсове за обучение на преподавателски състав  
• Посещения за подпомагане на подготовката на проект или споделяне на опит  
• Подготовка на изследвания, анализи, насоки и дейности по събиране на  

данни. 
 
Окончателното решение за създаването на Фаза II на програмата Сократ бе взе-
то на 24 януари 2000 г. Тази фаза е едновременно продължение и развиване на 
дейностите, осъществени през Фаза I. 
 

Цели 

 
Сократ ІІ, съобразявайки се с отговорностите на страните-членки, свързани със 
съдържанието и организацията на системите за образование и обучение на на-
ционално ниво, цели да: 
 
“допринесе за изграждането на Европа на знанията чрез развитие на европей-
ско измерение в образованието и обучението чрез поощряване на ученето през 
целия живот – както задължителното, така и избираемото образование и обуче-
ние. Тя ще подпомага придобиването на знания, умения и компетенции, които 
да насърчат активното гражданство и възможностите за заетост.” 
 
Затова се набляга на две ключови идеи: поощряване на ученето през целия жи-
вот и изграждане на “Европа на знанията”. 
 
Ключовите цели на Фаза ІІ на Сократ са: 
 

• Да укрепи европейското измерение в сферата на образованието на всич-
ки нива 

• Да подобри усвояването на европейските езици 
• Да поощри сътрудничеството и мобилността във всички сфери на образо-

ванието 
• Да насърчи образователните нововъведения 
• Да поощри равните възможности във всички отрасли. 

 

Покани за подаване на проектопредложения и участие 

 
Всяка година Комисията публикува Покани за подаване на проектопредложе-
ния, но се предвиждат различни графици за изпълнение според съответните 
дейности на програмата.  
 
Затова Ви предлагаме да разглеждате внимателно Поканата за проектопредло-
жения за текущата година и да проверявате често графиците и крайните сроко-



124 

ве за изпълнение на следните уеб-адреси: 
http://europa.eu.int/comm/education/socrates.html 
 

Организации, които могат да участват 

 
Програмата е отворена за всяка организация, която работи в сферата на обуче-
нието на възрастни, независимо от това дали е част от формалната система, или 
предлага неформално обучение. Синдикалните организации могат да участ-
ват в програмата. 
 
Допълнителните категории са описани под съответните дейности и под-дейно-
сти в Ръководство за инициатори (публикувано на 11 езика на уеб страница-
та на Програма Сократ) 
 

Държави, които могат да участват 

 
Държавите, които могат  да участват в програмата Сократ II, са 25-те страни-
членки на ЕС, страните от EFTA: Ирландия, Лихтенщайн и Норвегия и страните- 
кандидатки България, Румъния и Турция. 
 

Специфични дейности по Фаза II на Програма Сократ  

 
Понастоящем Програма Сократ покрива осем сфери на дейност (наричани Дей-
ности), за разлика от предишните шест: 

Училищно образование (Коменски) 

Включва: 
• Партньорства между училища 
• Начално обучение и обучение на работното място на преподавателския съ-

став в училищното образование  
• Мрежи, свързани с партньорство между училищата и обучение на преподава-

телския състав от училищното образование 

Висше образование (Еразъм) 

Включва: 
• Европейско университетско сътрудничество 
• Мобилност на студенти и университетски преподаватели 
• Тематични мрежи 

Обучение на възрастни и други образователни направления (Грюндвиг) 

Езиково преподаване и обучение (Лингва) 

Образование и мултимедии (Минерва) 

Наблюдение и нововъведения 

Съвместни действия с други програми 

Съпътстващи мерки 

 

http://europa.eu.int/comm/education/socrates.html
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Тези действия ще бъдат осъществени чрез осигуряване на помощ за следните 
типове транснационални мерки: 

 
• Помощ за транснационална мобилност на хора в сферата на образованието в 

Европа;  
• Помощ за използването на информационни и комуникационни технологии 

(ИКТ) в образованието;  
• Помощ за развитието на мрежи за транснационално сътрудничество, подпо-

магащи обмена на опит и добри практики; 
• Помощ за поощряване на езиковите умения и запознаване с различните кул-

тури;  
• Помощ за новаторски пилотни проекти на основата на транснационално съ-

трудничество, целящи развитието на иновации и качество в сферата на об-
разованието;  

• Постоянно усъвършенстване на справочните материали на Общността чрез: 
- Наблюдение и анализ на националните образователни политики; 
- Наблюдение и разпространение на добрите практики и нововъведения; 

• Обмен на информация.  
 
Комисията може да определя различни приоритети във всяка Покана за подава-
не на проектопредложения. Предлагаме Ви да прочетете внимателно текста на 
съответната Покана за текущата година. 

Администриране на програмата и подаване на проекто-
предложенията  

 
Програмата Сократ се ръководи главно от Националните агенции на държавите, 
участващи в нея. Подробна информация за адресите им можете да получите на 
уеб страницата на Сократ: 
http://europa.eu.int/comm/education/socrates/nat-est.html 
 
Подобно на другите програми за финансиране, съществува разделение между 
централизираните и децентрализираните механизми. И в този случай не разпо-
лагаме с достатъчно детайли. Но в широк план всички действия, свързани с об-
мен, проучвателни посещения и мобилност, ще бъдат разглеждани в съответ-
ствие с децентрализираните механизми. С други думи, страните-членки ще взе-
мат сами решенията. 

 
Централизирани ще бъдат онези дейности, решенията за които се вземат от Ев-
ропейската комисия. В широк аспект това ще обхваща дейностите, свързани с 
многостранно сътрудничество, мрежи, дейностите по Лингва и Минерва и Съ-
пътстващите мерки. 
 
Страните-членки се подпомагат от Националните агенции Сократ, а се очаква 
Комисията да продължи да бъде подпомагана от Бюрото за техническа помощ в 
Брюксел: 

Socrates, Leonardo 1 Youth Technical Assistance Office 
Rue Colonel Bourg 139 
B - 1140 Brussels 
Tel: +32.2.2330111 
Fax: +32.2.2330150 
Email: info@socleoyouth.be 

http://europa.eu.int/comm/education/socrates/nat-est.html


126 

За някои дейности Комисията изисква двуетапна процедура за подаване на 
предложенията: първо, подаване на предварително проектопредложение, и ако 
то е одобрено, тогава се подава пълното проектопредложение.  
 

Синдикатите и подпрограмата Грюндвиг  

 
Въпреки че някои синдикати могат да се интересуват и от сътрудничество по 
проекти с училища, или университети, все пак Грюндвиг, предназначена за обу-
чение на възрастни, ще представлява най-голям интерес. Именно поради тази 
причина ще представим общите параметри на тази подпрограма, както са отра-
зени в решението за стартиране на Сократ ІІ. 
 
• Програмата Грюндвиг цели да насърчи европейското измерение на ученето 

през целия живот, да допринесе (чрез транснационално сътрудничество) за 
нововъведения, достъп и качество на образователните дейности и да поощри 
езиковото обучение. Тя е насочена към хора, които искат да получат знания 
и компетенции в рамките на формалното или неформалното образование, 
или чрез средствата на самостоятелно обучение да развият възможностите 
си за пълноценно участие в обществения живот и интеркултурните си инте-
реси, да повишат възможностите си за трудова заетост, като непрекъснато 
повишават обема и качеството на своите знания и умения и разширяват въз-
можностите си за достъп до системата за задължително образование.  

 
• Ще бъде отпуснато финансиране за транснационални проекти и инициативи, 

целящи да поощрят: 
 

o Индивидуални потребности на възрастни и тяхното участие, свърза-
но с дейности за учене през целия живот 

o Придобиване или актуализиране на компетенции на лица без осно-
вно образование и квалификация 

o Развитие, обмен и разпространяване на новаторски образователни 
подходи и добри практики, включително разработване и разпро-
странение на модули и подходящи материали за обучение 

o Развитие на информационни и други услуги за възрастни обучаеми 
и за предлагащи обучение за възрастни, включително услуги, свър-
зани с професионално ориентиране и консултиране 

o Разработване на средства и методи за оценка, валидизация или 
сертифициране на знания, умения и компетенции, придобити от 
възрастните обучаеми, включително и чрез експериментално или 
автономно обучение, или чрез избираемо обучение 

o Разширяване усвояването на знанията по други езици на Общност-
та и международното измерение по отношение на обучаемите и 
предлагащите обучение на възрастни 

o Разширяване на началното и съпътстващо обучение на преподава-
телския състав от тази сфера 

o Посещения и обмени за лица, включително предлагащи обучение 
на възрастни или преподаватели 

o Проекти за възрастни обучаеми със специфични образователни по-
требности. 

 
• Грюндвиг ще поощрява и създаването на европейски мрежи за укрепване на 

връзките между различните страни, включени в предоставянето на обучение 
на възрастни и учене през целия живот, за да се създадат възможности за 
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сътрудничество по теми от общ интерес и да се поощри осъзнаването на ев-
ропейското измерение на образованието. 

 

Транснационално участие в Грюндвиг 

 
Транснационалното участие трябва да включва организации от поне 3 държави. 
За мрежите, например, се изисква включване на минимум 6 страни. Поне един 
от партньорите трябва да бъде от страна-членка на ЕС.  

 
За допълнителна информация: 
 
• Програма Сократ на страницата на Европейската комисия  

http://europa.eu.int/comm/education/socrates.html  
• Страницата на ГД Образование и култура, свързана със стратегиите 
по Образование, обучение и младежи  
http://europa.eu.int/comm/education/index_en.html 

• Информационна библиотека на ЕСК за ЕС  
http://www.etuc.org/etuco/en/eu_information/library/default.cfm 

 
Нова страница: http://www.etui-rehs.org 
 
 

http://europa.eu.int/comm/education/socrates.html
http://europa.eu.int/comm/education/index_en.html
http://www.etuc.org/etuco/en/eu_information/library/default.cfm
http://www.etui-rehs.org
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Програма ЛEOНАРДО да ВИНЧИ (2000-2006 г.) 
 
Програмата Леонардо да Винчи е фокусирана върху професионалното обучение 
и цели да усъвършенства уменията и компетенциите на всички граждани на ЕС 
и да разшири достъпа до непрекъснато професионално обучение чрез подпома-
гане на дейности, предприети от транснационални партньорства.  
 

Исторически преглед 

 
Програмата Леонардо да Винчи беше приета за първи път през декември 1994 г. 
за период от пет години (1995 - 1999 г.). През 1999 г. Европейският съвет взе 
решение за втора фаза на програмата, позната под наименованието Леонардо 
II. Леонардо II обхваща периода от 1 януари 2000 г. до 31 декември 2006 г. и 
има общ бюджет, възлизащ на 1,150 милиона евро.  
 
Както отбелязахме в Глава Осем, през периода 1995 - 2002 г. политиките на 
Европейския съюз по обучение и квалификация бяха особено повлияни от раз-
витието на информационните технологии. Беше предприета серия от инициати-
ви, съсредоточени върху използването на мултимедийни технологии, приложе-
ние на методите за дистанционно обучение чрез информационни и комуникаци-
онни технологии и ролята на мениджмънта на познанието и развитието. Съще-
временно беше поставено ударение върху концепцията за учене през целия жи-
вот.  
 
Тези инициативи, наред с някои от ключовите политически документи, упомена-
ти в Глава Осем, оказаха значително влияние върху процесите, довели до фор-
мулирането на Леонардо ІІ. Впоследствие Леонардо ІІ допринесе за поощряване 
на “Европа на знанието” чрез развиване на сътрудничество в сферата на обра-
зованието и професионалното обучение и същевременно подкрепяща разработ-
ването на политики за обучение през целия живот. 

Цели 

 
Трите общи цели на Програмата Леонардо ІІ са: 

 
• Усъвършенстване на уменията и способностите на хората, особено на млади-

те хора, посредством начално  професионално обучение на всички нива; то-
ва може да бъде постигнато чрез съчетаване на професионалното обучение и 
неговото практическо приложение, с цел да поощри оползотворяването и 
подпомагането на професионалната интеграция и  реинтеграция. 

• Усъвършенстване на качеството и достъпа до непрекъснатото професионално 
обучение и придобиване на умения и способности в продължение на целия 
живот с цел разширяване и развитие на адаптивността, особено за консоли-
диране на технологичните и организационни промени; 

• Насърчаване и подсилване приноса на професионалното обучение за проце-
са на иновации с оглед подобряване конкурентоспособността и предприема-
чеството предвид на възможностите за заетост; отделяне на специално вни-
мание за развитие на сътрудничеството между институциите, предлагащи 
професионално обучение, включително университети и фирми, по-конкретно 
малки и средни предприятия. 
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По първите две цели от особено значение са иновативните подходи за консул-
тиране и ориентиране. 

При осъществяване на трите цели се отделя специално внимание на предложе-
ния, които се стремят към: 
 
• Разширяване на практиките за улесняване на достъпа до обучение на хора в 

неравностойно положение на пазара на труда, включително инвалиди 
• Поощряване на равните възможности между жените и мъжете с оглед прео-

доляване на дискриминацията в областта на обучението. 
 
След приемането на Комюникето на Комисията Да направим реалност европей-
ското пространство за учене през целия живот82 бе подчертана силната връзка 
между Програмата Леонардо, Европейската стратегия за заетост и другите ин-
струменти на Общността, използвани, за да се осъществи Европейското про-
странство за учене през целия живот.  
 
Ще бъде отделено внимание на развитието в сферата на социалния диалог на европейско равнище, особено след 
представянето на документа от страна на социалните партньори Рамка за действия за развитие на компетенциите и 
квалификациите през целия живот83. Включването на участници от страните-кандидатки ще 
бъде разгледано като допълнителен елемент за качество на предложението.  

Покани за подаване на проектопредложения и участие 

 
Програмата ще бъде администрирана чрез поредица от три индивидуални пока-
ни за подаване на предложения за проекти, публикувани от Европейската коми-
сия. За всяка от посочените години ще има краен срок за подаване на предло-
женията. Поканите за подаване на проектопредложения ще описват и специ-
фичните приоритети на програмата за съответния период. 
 
Организациите, които могат да подават предложения обхващат: предприятия и 
фирми, социални партньори, образователни институции, университети, държав-
ни институции и изследователски центрове, доброволни организации и непра-
вителствени сдружения.  

 
Програмата Леонардо II е отворена за широк кръг европейски страни, а не само 
за страните-членки на Европейския съюз. Право на участие имат следните стра-
ни: 

 
• Всички страни-членки на Европейския съюз 
• Страните от Европейската асоциация за свободна търговия, които са членки 

на Европейското икономическо пространство (EFTA/EEA) – т.е. Норвегия, 
Исландия и Лихтенщайн 

• Страните-кандидатки за присъединяване към Европейския съюз: Румъния, 
България и Турция. 

                                       
82 Виж: http://europa.eu.int/comm/education/policies/lll/lll_en.html 
83 Наличен на: www.etuc.org/EN/Dossiers/colbargain/lll.cfm, нова: http://www.etui-rehs.org  
 

http://europa.eu.int/comm/education/policies/lll/lll_en.html
http://www.etui-rehs.org
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Специфични мерки на Общността в рамките на Програмата 
Леонардо II  

 
За да постигне своите цели, Програмата Леонардо ІІ е разделена на пет директ-
ни мерки, изложени по-долу: 

1. Мобилност 

Подпомагане на транснационални проекти за мобилност на хора, включени в 
курс за професионално обучение, особено млади хора и преподаватели. 
 
Подпомагането от страна на Общността се изразява в следните действия: 

 
a) Подготовката и осъществяването на проекти за транснационални практи-

ки (с различна продължителност) за: 
 

o Хора, включени в начално професионално обучение, особено млади 
хора, стремящи се да навлязат на пазара на труда 

o Студенти, регистрирани във висши учебни заведения 
o Млади работници. 

  
Когато е възможно, тези практики трябва да включват валидизация на уменията 
и компетенциите, придобити по време на практиката, в съответствие с изисква-
нията в собствената им страна. 
 
Проектите за транснационални практики на хора, включени в професионалното 
обучение, с участието на малки и средни предприятия и занаятчийски сдруже-
ния като домакини, ще получат специална финансова помощ, описана по-долу. 
 
а) Организацията на транснационални проекти за обмен (с различна продължи-
телност) между предприятия, от една страна, и организации за професионално 
обучение или университети, от друга страна:  

 
o За мениджъри по човешки ресурси в бизнес-сектора и планиращи и 

управляващи програми за професионално обучение, главно обучаващи 
и специалисти по професионално ориентиране 

o За преподаватели и обучаващи по чужди езици в стопанския сектор, 
от една страна, и специализирани институции за езиково професио-
нално обучение, включително университети или други институции за 
професионално обучение, от друга. 

 
б) Учебни посещения за отговарящи за професионалното обучение по теми, 
предложени от Комисията и организирани от CEDEFOP. 

Финансиране 

Финансовата помощ на Общността за транснационални проекти по практики и 
обмен, отпускана по тази мярка, не може да надвишава 5 000 евро за бенефи-
циент на практика или обмен – максималната стойност на тази помощ е в съот-
ветствие с максимално допустимата продължителност. Тази максимална стой-
ност може да бъде надвишена в случай, че участниците са инвалиди. 
 
За тази мярка Комисията ще отпуска на всяка страна-членка годишна глобална 
сума. 
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2. Пилотни проекти 

Подпомагане на транснационални пилотни проекти за разработване и трансфер 
на иновации и качество в професионалното обучение, включително действия, 
насочени към използването на информационните и комуникационни технологии 
(ИКТ) в професионалното обучение.  
 
Общността осигурява помощ за оформлението, разработването, тестването и 
оценяването на транснационални пилотни проекти, насочени към разработване 
и/или разпространение на иновации в професионалното обучение. Такива 
транснационални пилотни проекти могат да бъдат свързани с постигането на 
качество в професионалното обучение, с развитие на нови методи в професио-
налното обучение и с професионална ориентация в контекста на ученето през 
целия живот. 
 
Транснационалните пилотни проекти трябва да допринасят за: 
• разширяване на използването на информационните и комуникационни тех-

нологии (ИКТ) в професионалното обучение 
• поощряване достъпа на хора, включени в професионално обучение, до нови 

средства, услуги и продукти на професионалното обучение, базиращи се на 
ИКТ 

• подпомагане създаването на транснационални мрежи за отворено и дистан-
ционно професионално обучение чрез използването на ИКТ (мултимедийни 
образователни продукти, световна разширена мрежа, дистанционно препо-
даване) 

• оформление, тестване и валидизиране на нови подходи за обучение, породе-
ни от новите условия на труд (например: телеуъркинг) 

• разработване на иновационни средства за информация и консултиране в 
професионалното обучение в контекста на обучението през целия живот. 

 
Общността допуска подпомагане на проекти по тази мярка за максимален пери-
од от три години. 
 
Важно е да отбележим, че няма да бъде предоставяна помощ за директни обра-
зователни дейности, а за постигане на дълготрайни резултати (напр. материали, 
методологии и подходи), но може да се кандидатства за подпомагане тестването 
на материали и методологии. 
 
Специална помощ ще бъде предоставена на ограничен брой проекти по теми от 
особен интерес за Общността, обособени като тематични дейности. Специфич-
ните теми са публикувани в отделните покани за подаване на предложения. За 
периода 2005 – 2006 г. са определени две теми:  

 
• Трансфер на кредити в ПОО (професионално образование и обучение) 
• Валидизация на неформалното и формалното обучение. 
 

Финансиране 

Европейската общност може да финансира до 75 % от разходите за транснацио-
нални пилотни проекти с таван от 200 000 евро годишно по даден проект. За 
тематичните дейности таванът може да достигне до 300 000 евро по проект го-
дишно. 
 



132 

3. Езикови умения 

Подпомагане на проекти за поощряване на езиковите и културни умения в сфе-
рата на професионалното обучение. 
 
Европейската общност подпомага транснационални пилотни проекти, целящи 
развитието на езикови умения в контекста на професионалното обучение. 
Специално внимание ще бъде отделено на проекти, свързани с езици, които не 
са широко разпространени и преподавани. 

 
Проектите трябва да са насочени към оформление, тестване и валидизация, 
оценка и разпространение на образователни материали, както и на съвременни 
педагогически методи, създадени за специфичните нужди на всеки икономиче-
ски отрасъл. Иновативните педагогически подходи, базирани на езиково само-
обучение, както и разпространението на техните резултати, също се оценяват 
позитивно.  
 
Предложения за помощ в сферата на езикознанието и културата могат да бъдат 
подавани и в рамките на други действия и мерки, особено тези, целящи подо-
бряване на езиковите и културни умения сред обучаващите, които отговарят за 
педагогическото наблюдение на хората, участващи в транснационални програ-
ми за обмен. 

 
Помощ от Общността може да се предостави и за съвместни транснационални 
програми на бизнес сектора, от една страна, и специализираните образователни 
институции за езиково професионално обучение или само за професионално 
обучение, от друга страна. 

 
Общността допуска подпомагане на проекти по тази мярка за максимален пери-
од от три години. 
 

Финансиране 

Общността може да финансира до 75 % от  разходите с таван от 200 000 евро 
по проект годишно. 
 

4.  Транснационални мрежи 

 
Подпомагане на транснационални мрежи за европейски експертен анализ и раз-
пространение. 
 
Общността отпуска помощ за дейности, свързани с изграждане на мрежи по 
професионално обучение за сближаване на държавни и частни субекти в стра-
ните-членки и на регионално или отраслово равнище. Тези субекти могат да 
бъдат местни власти, местни търговски палати, работодателски и синдикални 
организации, предприятия, изследователски центрове и институции за профе-
сионално обучение, както и доставчици на услуги, консултации и информация 
по достъпа до валидизирани методи и продукти на професионалното обучение.   

Цели на дейностите по тази мярка: 

• Да събират, подбират и надстройват европейски анализи и иновативни 
подходи 
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• Да усъвършенстват анализа и бъдещите изисквания по отношение на 
уменията 

• Да разпространяват резултатите от транснационалните мрежи и проекти в 
целия Европейски съюз. 

 
Общността допуска подпомагане за транснационални мрежи за максимален пе-
риод от три години. 

Финансиране 

Общността може да финансира до 50% от разходите по дейностите на трансна-
ционалните мрежи с таван от 150 000 евро по мрежа годишно. 
 

5.  Справочни материали 

Подпомагане на действия за разработване, актуализиране и разпространение 
на справочни материали. 
 
Общността отпуска помощ за действия на транснационална основа по приори-
тетни теми от общ интерес. Подобни действия допринасят за: 

 
• Поддържане на сравними данни за системите и уредбите на професио-

налното обучение, за практиките и различните подходи, свързани с ква-
лификациите и уменията в страните-членки, или 

• Осигуряване на количествена и/или качествена информация, анализи и 
наблюдения на най-добрите практики в подкрепа на политиките и прак-
тиките за професионално обучение в рамките на учене през целия живот, 
които могат да бъдат предоставени от Eurostat или CEDEFOP. 

 
Общността допуска подпомагане на проекти по тази мярка за максимален пери-
од от три години. 

Финансиране 

Общността може да финансира от 50% до 100% от  разходите с таван от 200 
000 евро за проект годишно. Таванът може да достигне 300 000 евро в зависи-
мост от обхвата на предложения проект. 
 

Приоритети на ЕС за Програмата Леонардо II  

 
Индивидуалните покани за подаване на проектопредложения в рамките на Про-
грамата Леонардо ще описват редица специфични приоритети, свързани с цели-
те на програмата. Поканите за подаване на предложения за проекти през 2005 - 
2006 г. ще съдържат следните специфични приоритети (подходящи за всички 
мерки с изключение на  Тематичните дейности): 

• Поощряване прозрачността на квалификациите 
• Развиване на качеството в системите и практиките на ПОО 
• Разработване на приложимо и иновативно съдържание на електронното обу-

чение (E-learning)  
• Продължаващо обучение за преподавателите и лекторите. 

Администриране на Програмата Леонардо II  

 
Правната отговорност за програма Леонардо ІІ се поема от ГД Образование и 
култура на Европейската комисия. 
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В осъществяването на програма Леонардо ІІ Европейската комисия е подпома-
гана от Комитета Леонардо, който е съставен от по двама представители от 
всяка страна-членка и от страните от EFTA/EEA. Комитетът е председателстван 
от представител на Комисията. Социалните партньори участват в Комитета като 
наблюдатели с равни квоти, както следва: 
 
Европейска конфедерация на профсъюзите (ETUC)  28 
Съюз на индустриалните федерации на страните от ЕО (UNICE) 14 
Европейски център на държавните предприятия (CEE)    1 
Европейски съюз на малките и средни предприятия (UEAPME)   1 
ЕВРОКАМАРИ (EUROCHAMBRES)       1 
ЕВРОТЪРГОВИЯ (EUROCOMMERCE)      1 
 
Другите участнички в програмата също имат статут на наблюдатели в комитета. 
 
Комитетът Леонардо представя мнения по: 
 

• Общи насоки за финансово подпомагане; 
• Въпроси, свързани с вътрешната организация на програмата; 
• Процедури за подбор, последващи дейности, оценка, разпространение и 

трансфер на резултатите; 
• Приоритети за мерки на Общността и годишна работна програма; 
• Цялостен баланс на Програмата; 
• Осъществяване. 

 
Освен това по програма Леонардо ІІ се изграждат Национални агенции за осъ-
ществяването й на национално ниво. Националните агенции си сътрудничат с 
Европейския съюз в осъществяването на Леонардо ІІ като представляват нацио-
налните си правителства. 
 

Подаване на предложения за проекти 

 
Проектите, подадени в отговор на поканата за подаване на предложения, след-
ва да са съобразени с една от трите типа процедури в зависимост от мярката, на 
която се основава предложението. 
 

Процедура A 

 
Процедура A се отнася до предложения за проекти по мобилност (практики или 
обмен). Инициаторите трябва да изпратят предложенията си по Мярка 1 (мобил-
ност: практики или обмен) до съответната Национална агенция, координираща 
Програмата Леонардо ІІ в страната им. Националната агенция отговаря за орга-
низирането на процедурите по оценяване и подбор на проекти за финансиране. 
 

Процедура B 

Процедура B се отнася до предложения за пилотни проекти  (с изключение на 
тематичните дейности), езикови умения и транснационални мрежи. Процедурата 
се състои от два етапа.  През Етап 1 инициаторите на проекти ще изпратят сво-
ите предварителни проектопредложения (т.е. не пълните предложения) до На-
ционалните си агенции. Националната агенция отговаря за организирането на 
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оценката и подбора, след което инициаторите на успешните предварителни 
предложения изпращат пълните си предложения (Етап 2).  
 
Пълните проектопредложения се внасят в съответната Национална агенция, ко-
ято, заедно с Европейската комисия, отговаря за оценката на пълните предло-
жения. 

 

Процедура C 

Процедура C се отнася до предложения за пилотни проекти (тематични дейно-
сти), справочни материали, и тези, предложени от европейски организации (т.е. 
с поне по един представител от всяка страна-членка) и съвместни действия (т.е. 
заедно с други програми на ЕС). Също като и при Процедура В, процесът се 
осъществява на два етапа. През Етап 1 инициаторите изпращат своите предва-
рителни проектопредложения до Европейската комисия. Комисията следва да 
оцени предварителните предложения и да изпрати своето мнение на Комитета 
Леонардо. През Етап 2 Комисията кани инициаторите на успешни предварител-
ни проекти да подадат пълни предложения. През този етап Комисията отговаря 
за организиране на оценката на пълните предложения и за докладване на ре-
зултатите на Комитета Леонардо и получаване на неговото мнение. Впослед-
ствие Комисията изготвя окончателния списък на успешните предложения. 
 
Първоначалната Програма Леонардо, стартирала през 1995 г., беше амалгама от 
голям брой съществуващи до тогава програми. Този факт, както и привличането 
на ключови “спонсориращи” институции (Съвета на министрите, Европейския 
парламент и Европейската комисия), доведоха до усложняване на процеса на 
подаване на успешни предложения, особено за организации, незапознати с изи-
скванията на европейските проекти и финансиране. Въпреки опитите за опро-
стяване на процеса на подаване на предложения по Леонардо ІІ, е важно да се 
запознаете в детайли с изискванията, посочени в наръчниците за инициатори.  

 

Синдикатите и Програмата Леонардо II  

 
Програма Леонардо ІІ е важна за синдикатите, защото нейната роля за поощря-
ване на социалния диалог84 е официално призната. Това предлага възможно-
сти за стартиране или продължение на укрепването на социалния диалог в 
сферата на професионалното обучение на всички нива в промишлеността и об-
ществения сектор. 
 
Всяка покана за подаване на проектопредложения следва да бъде придружена 
от съответен брой специфични теми, които представляват интерес за Европей-
ската комисия от гледна точка на предложения за проекти. Синдикатите би тря-
бвало да се запознаят внимателно с тях, за да подберат специфичните възмож-
ности за по-нататъшно развитие на социалния диалог и на дейностите по про-
фесионалното обучение. 

 

В съответствие с това ЕКП също предлага приоритетни теми по всяка покана за 
подаване на проектопредложения с цел да стимулира синдикални инициативи в 
определени сфери на професионалното обучение.  

                                       
84 Виж Глава 9 
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В общ план, както отбелязахме в Глава девет, ЕКП поставя професионалното 
обучение в контекста на промените на пазара на труда, на безработицата, зася-
гаща и възрастни, и млади, на въвеждането на нови технологии и на нови фор-
ми на организация на труда, както и на все по-широкия обхват на информаци-
онното общество. ЕКП счита, че е важно при разработването на синдикалната 
стратегия по отношение на професионалното обучение да бъдат изградени 
върху: 
 
• Поощряването на политика за учене през целия живот, която може да допри-

несе за увеличаване на заетостта. 
• Развитие на европейски социален диалог в сферата на професионалното 

обучение 
• Увеличаване на капацитета на европейското синдикално движение за пре-

вантивен, а не последващ подход в отговор на предложения на Европейската 
комисия в областта на професионалното обучение. 

 
За допълнителна информация 
 
• Страницата на Европейската комисия по Програмата Леонардо 

http://europa.eu.int/comm/education/programmes/leonardo/leonardo
_en.html 

• Резюмета на предишни Проекти Леонардо, издадени от Европейската коми-
сия: (База данни за проекти според резюметата за периода 1995-1999 г.) 
http://europa.eu.int/comm/education/leonardo/compacc.html 

• Информационна библиотека на ЕСК за ЕС  
http://www.etuc.org/etuco/en/eu_information/library/leon2intro.cfm  

• Trainers’ Digest № 66 на ЕСК 
http://www.etuc.org/ETUCO/en/news/newsletters/trdigest/intro.cfm 

 
ГД Образование и култура на Европейската комисия се подпомага от Бюрото за 
техническа помощ в Брюксел, занимаващо се с Програмите Сократ, Леонардо и 
Младеж: 
 
Socrates, Leonardo & Youth Technical Assistance Office 
Rue Colonel Bourg 139 
B - 1140 Brussels 
Fax : +32.2.2330150 
Email: leonardo@socloyouth.be 
 

Нови програми за образование и обучение 2007-2013 г. 
Наред с екстензивния процес на консултиране, Европейската комисия е одобри-
ла амбициозни предложения за Новото поколение програми за образование и 
обучение на Общността за периода 2007 – 2013 г. Те ще заместят действащите 
в момента програми Леонардо, Сократ и Темпус, които ще приключат дейността 
си през 2006 г.  
 
Плановете на Комисията са вече ясно очертани, въпреки че окончателното одо-
брение на новите програми вероятно няма да се състои преди края на 2005 г. 
През периода на консултация (който включва също и социалните партньори), 
обхващащ  месец ноември 2002 г. и февруари 2003 г., Комисията публикува 
Комюнике Новото поколение програми за образование и обучение на Общността 
след 2006 г., очертаващо съдържанието на двете важни нови програми: 

http://europa.eu.int/comm/education/programmes/leonardo/leonardo
http://europa.eu.int/comm/education/leonardo/compacc.html
http://www.etuc.org/etuco/en/eu_information/library/leon2intro.cfm
http://www.etuc.org/ETUCO/en/news/newsletters/trdigest/intro.cfm
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• Интегрираната програма за действие по ученето през целия живот 
(Integrated Action Programme in Lifelong Learning) е предназначена за 
мобилност и сътрудничество между ЕС, страните от EEA/EFTA и страните-кан-
дидатки. Тя ще включва съществуващите програми Сократ и Леонардо да 
Винчи. 

• Програмата  Темпус Плюс (Tempus Plus) е предназначена за  съседните 
държави на ЕС и за страните-членки на ЕС, участващи в Темпус. Тя ще фоку-
сира върху сътрудничеството и развитието в сферата на висшето образова-
ние, професионалното обучение, училищното образование и обучението на 
възрастни. 

 
Предложенията на Комисията отговорят на четири ключови фактори: 

• Промени в ЕС, там където системите за образование и обучение са в значи-
телна степен интегрирани в контекста на ученето през целия живот. 

• Повишаване на съзнанието сред страните-членки за важността да се постави 
образованието и обучението в основата на стратегията от Лисабон, стремяща 
се до 2010 г. да направи Европа най-конкурентна в икономиката основана 
на знанието. Тази инициатива се подема от Болоня85 (висше образование) и 
Копенхаген 86 (професионално образование и обучение), процеси, които се 
стремят към укрепване на кохерентността и качеството на европейските по-
литики в съответните им области 

• Необходимостта да се наблегне на наблюдаваната фрагментация и липса на 
синергия в текущите програми 

• Потребността да се опростят и рационализират законодателните инструменти 
и административни системи на Общността. 

 
Интегрираната програма ще се състои от четири специфични секторни програ-
ми: Коменски за училищно образование; Еразъм за висше образование; Лео-
нардо за професионално обучение и Грюндвиг за обучение на възрастни. 
 
Тя ще включва и нова транснационална програма с четири ключови дейности, 
насочени индивидуално върху развитието на политиката, езиковото обучение, 
информационните и комуникационни технологии и разпространяването. В до-
пълнение на това програмата Жан Моне (Jean Monnet) ще се стреми да укрепи 
развитието на органите и институциите, действащи в областта на образованието 
на европейско ниво. 
 

Предложенията в Комюникето са направени в следствие от натрупания опит от 
съществуващите програми, който е обобщен в редица  междинни доклади за 
оценка, които са били публикувани 87. 
 
Тази интегрирана програма е планирана да бъде по-гъвкава и по-достъпна. Тя 
ще бъде силно децентрализирана, с 80% финансиране, администрирано от на-
ционалните агенции на държавите, участващи в програмата.  
 
След публикуването на Комюникето, Комисията усъвършенства политиките си и 
през месец юли 2004 г. ги представи като предложение за обсъждане и реше-
ние от страна на Европейския парламент и Съвета88. Визираната широка рамка 

                                       
85 Виж http://www.europa.eu.int/comm/education/policies/educ/bologna/bologna_en.html  
86 Виж http://www.europa.eu.int/comm/education/copenhagen/index_en.html  
87 Текста на двете комюникета и на докладите за оценка може да намерите на  

 http://www.europa.eu.int/comm/education/programmes/newprog_en.html 
88 Виж http://europa.eu.int/comm/dgs/education_culture/newprog/com4_en.pdf 

http://www.europa.eu.int/comm/education/policies/educ/bologna/bologna_en.html
http://www.europa.eu.int/comm/education/copenhagen/index_en.html
http://www.europa.eu.int/comm/education/programmes/newprog_en.html
http://europa.eu.int/comm/dgs/education_culture/newprog/com4_en.pdf
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в Комюникето обосновава предложението, което дава количествено измерение 
на целите за:  
 
• 1 на всеки 20 ученици, включени в действията на Програмата Коменски 

2007-2013 г. 
• 3 милиона студенти по Програмата Еразъм до 2011 г. 
• 150,000  посещения по Програмата Леонардо до 2013 г. 
• 25,000 участници в мобилност по Програмата Грюндвиг до 2013 г. 
 
Проектопредложенията представляват значителното увеличение на помощта на 
ЕС за образование и обучение с бюджет, възлизащ на 13 620 милиона евро за 
седем годишния период, почти три пъти колкото общата сума за текущите про-
грами. Значителна промяна в детайлите на програмите е прехвърлянето на от-
говорността за изпреварващо професионалното образование от Леонардо към 
Еразъм.  
 
Он-лайн Информационната библиотека за ЕС и бюлетинът Trainers’ Digest на 
ЕСК, ще Ви дадат по-подробна информация относно графика за проектопредло-
жения и процеса за вземане на решения, както и относно съдържанието, прио-
ритетите, процедурите и поканите за подаване на проектопредложения.  
 
• Информационна библиотека на ЕСК за ЕС  

http://www.etuc.org/etuco/en/eu_information/library/default.cfm 
 
Нова страница: http://www.etui-rehs.org 
 

http://www.etuc.org/etuco/en/eu_information/library/default.cfm
http://www.etui-rehs.org
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Глава 13 
 

Структурни фондове, Инициативи на Общността и 
Член 6 

 
 
Както отбелязахме в Глава 11, сред най-важните механизми за финансиране от 
Комисията са така наречените Структурни фондове, от които може би най-зна-
чимият от синдикална гледна точка е Европейският социален фонд. След осно-
вен преглед на Структурните фондове, главата обръща поглед към Европейския 
социален фонд и към Програмата EQUAL, една от Инициативите на Общността, 
подкрепени от Социалния Фонд.  
  

Структурните фондове 
Структурните Фондове са принципният инструмент, използван от Европейския 
съюз в партньорство със страните-членки, който подпомага региони, чието раз-
витие изостава, за да ограничи социално-икономическите различия между дър-
жавите-членки и между географските региони. Те целят да засилят икономичес-
кото и социално сближаване, което е един от основните политически приорите-
ти на Съюза.  

 
Фондовете са следните: 
 
• Европейският фонд за регионално развитие (ЕФРР), който се използ-

ва да спонсорира производствени инвестиции, инфраструктура и инициа-
тиви, предназначени да подпомогнат местното развитие и малките и сред-
ни предприятия. 

 
• Европейският социален фонд (ЕСФ) е създаден, за да обслужва главно 

политиките, насочени към заетостта, квалификацията и обучението на чо-
вешки ресурси и към активни политики, отнасящи се до пазара на труда, 
борбата с безработицата и поощряването на равните възможности. 

 
• Европейският фонд за ориентиране и гарантиране на селското сто-

панство (ЕФОГСС) спонсорира операции, предназначени да поощрят раз-
витието на фермерството. 

 
• Финансов инструмент за ориентиране на риболова (ФИОР), който 

подпомага развитието на риболова и рибовъдството, както и преработката 
и търговията с рибни продукти. 

 
Тези фондове допринасят за постигането на три приоритетни цели, дефинирани 
в Плана на Общността за периода 2000-2006 година: 

 
Цел 1: Поощряване на структурното развитие и модернизацията в регионите с 
изоставащо развитие. Тази мярка е предназначена за региони, в които брутният 
вътрешен продукт (БВП), изчислен на базата на специфични параметри, е под 
75% от средната величина за Общността като цяло. 
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Цел 2: Насърчаване на икономическото и социално възстановяване в региони, 
срещащи структурни трудности. Тази мярка е предназначена за региони, в кои-
то, според специфични параметри, се наблюдават кардинални социални и ико-
номически промени в традиционните промишлени отрасли и услугите. Тук се 
включват градски райони, срещащи трудности, селски райони и райони с рибно 
стопанство в упадък. 
 

Цел 3: Ускоряване на модернизацията на политиките и системите на образова-
нието, обучението и заетостта. Тази мярка обхваща всички региони и области, 
непокрити от цели 1 и 2, като е предназначена и за осигуряване на политиче-
ска рамка за повсеместни действия във връзка с човешките ресурси във всяка 
страна. 
 
Цел 3 се субсидира изключително от Европейския социален фонд (ESF); Цел 1 – 
от всички фондове; а Цел 2 – само от Европейския фонд за регионално разви-
тие (ERDF), Европейския социален фонд (ESF) и Финансовия инструмент за 
ориентиране на риболова (FIFG). 
 
До края на 1999 г., от всяка страна-членка, работеща с Европейската комисия, 
беше изискано да подготви рамков документ (известен като Рамка за подкрепа 
от Общността, или Единен програмен документ). Този документ съдържа общите 
и специфични ръководни насоки за намеса според всяка цел, планираните 
мерки за осъществяване, плановете за финансиране и методите за оценка и 
мониторинг. 
 

В допълнение към Рамката за подкрепа от Общността, от всяка държава, отново 
след консултиране с Комисията, се изисква да представи втори документ, Пре-
поръчителна рамка за развитие на човешките ресурси и насърчаване на заето-
стта. Тя очертава стратегията на намеса за страната като цяло в съответствие с 
ръководните насоки, съдържащи се в Националния план за заетост във всяка 
страна-членка (НПЗ/NAP)89. ЕС изисква всеки НПЗ да бъде финансиран главно 
от ЕСФ в съответствие с насоките за намеса в Цел 3 и с Препоръчителната рам-
ка за човешките ресурси, което може да бъде осъществено само с ресурси от 
ЕСФ, обвързано при необходимост с националните планове за заетост. 
 

Финансиране на структурните фондове 

 
Общата сума на финансиране от ЕС, предвидена за периода 2000-2006 г. възли-
за на 183 564 милиона евро. Допълнително към нея се предвиждат суми за на-
ционално съфинансиране. Всяка страна трябва да има собствен финансов при-
нос, възлизащ най-малко на 25% за дейностите по Цел 1 и на 55% за дейности-
те по Цел 3. 

 
Европейският социален фонд 
 
Като се поставя ударение на заетостта и обучението, които характеризират ЕСФ, следва да се 
разгледат по-детайлно задачите, които Разпоредбите на Общността предвиждат за този фонд за 
периода 2000-2006 г.90 Важно е да се подчертае отново, че тези задачи трябва да се 
изпълнят в рамките на Националния план за заетост на всяка страна: 

                                       
89 Виж  Икономически растеж, конкурентноспособност и заетост в Глава 8 
90 Виж http://www.europa.eu.int/comm/employment_social/esf2000/regulations/esf/en.pdf 

http://www.europa.eu.int/comm/employment_social/esf2000/regulations/esf/en.pdf
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• Разработване и поощряване на активните политики на пазара на труда за 
борба с и превенция на безработицата, превантивни мерки срещу заплахата 
от дългосрочна безработица и сред жените, улесняване връщането към 
трудова дейност на дългосрочно безработните, както и подпомагане на тру-
довата  интеграцията на младежите и на хора, които са били в продължите-
лен период от време извън пазара на труда 

• Насърчаване на равните възможности за работа на всички, като специално 
внимание се отдели на лицата, застрашени от социално изключване 

• Поощряване и усъвършенстване на: 
 

o обучението 
o образованието 
o консултирането 
 

като част от политиката за обучение през целия живот, за да: 
 
o се улесни и разшири достъпът до и интеграцията към пазара на труда 
o да се разшири и подпомогне възможността за заетост и 
o да се насърчи професионалната мобилност 

 
• Поощряване на: компетентна, квалифицирана и адаптивна работна сила; но-

ваторство и адаптивност към организацията на труда; развитие на пред-
приемачеството; условия за улесняване създаването на работни места; както 
и разширяване на уменията и увеличаване на човешкия потенциал в 
изследователската дейност, науката и технологиите 

• Специфични мерки, предвидени за: разширяване достъпа и реализацията на 
жените в трудовия процес, включително израстване в кариерата и достъп до 
нови професионални възможности и започване на бизнес; ограничаване и на 
вертикалната, и на хоризонталната сегрегация в труда, въз основа на пола. 

 
Същият набор от разпоредби е предвиден и за още три функции на ЕСФ, които 
се преплитат с петте действия, посочени по-горе. Първата обхваща поощрява-
не на инициативите за местна заетост, включително териториални спора-
зумения за заетост. Втората се отнася до проекто-програми и проекти, пред-
назначени за разширяване потенциала за работа в информационното обще-
ство. Третата е насочена към равните възможности между мъжете и жените в 
смисъл на осъществяване на политики за равни възможности. 
 
През 2004 г. страните-членки анализираха с Комисията резултатите, които бяха 
постигнати и направиха преглед на съществуващите ресурси и цели, като се 
има предвид променящия се европейски контекст.   

Тези страни, които се присъединиха към Европейския съюз на 1 май 2004 г., и 
вече са изпитали въздействието на Структурните фондове за доближаване на 
техните икономически и социални системи до нивото на европейските стандар-
ти, също ще бъдат включени в тази дейност до края на 2006 г. През 2007 г. ще 
бъдат ревизирани Структурните фондове, за да се обърне внимание на свобод-
ното включване на новите страни и потребността да се преопределят ресурсите 
и целите в светлината на гореспоменатия преглед на процеса, който вероятно 
ще приключи през 2005 г.  

Инициатива на Общността 
Инициативите на Общността представляват друг важен инструмент за осъще-
ствяване на Европейските политики. Те се характеризират с много ясни черти, 
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които ги отличават от друг вид намеса, която може да бъде осъществена 
посредством използването на Структурните фондове:  

 
• Те са приспособени за постигането на по-специфични и по-тяснообхват-

ни цели  
• Те трябва да генерират новаторски проекти – с други думи проекти, кои-

то са не просто полезни и позитивни сами по себе си, но които могат да 
създават и добавена стойност, надхвърляйки дейностите и процедурите, 
одобрени понастоящем. 

• Те трябва да бъдат транснационални – с други думи да касаят проекти-
те, планирани и осъществявани чрез партньори (макар и с възможност за 
различна степен на включване) от различни държави на Европейския съ-
юз, а в някои случаи - и от други държави.  

• Те са финансирани от далеч по-малки бюджети, отколкото Структурни-
те фондове, защото тяхната цел е не директно да допринесат за разви-
тието на заетостта в Европа. По-скоро тяхната цел е да поощряват ини-
циативите, които поради новаторското им съдържание, могат да действат 
като стимул за страните-членки на ЕС и на самия ЕС да определи полити-
ката, която от своя страна би могла да има голям принос за общите цели 
на Европейския съюз.  

 
През пет-годишния период от 1994 г. до 1999 г. имаше много Инициативи на 
Общността. Те се отнасяха до редица въпроси, включително конверсията на во-
енната промишленост (Програмата Конвер); поощряване на заетостта за жените 
(Програмата Нау); и подпомагане на заетите да понесат преструктурирането на 
промишлеността (Програмата Адапт). 
 
Разпоредбите на Структурния фонд за периода от 2000 г. до 2006 г. визират на-
бор от четири Инициативи на Общността, които представят отново - с редица 
различия, множество действия, залегнали в предишните фази на програмите на 
Общността от 1994 г. до 1999 г. Те са: 
 
• INTERREG, която цели поощряване на междурегионалното и трансгра-

нично сътрудничество между съседни държави, а не само в рамките на 
ЕС (Италия и Швейцария); между държави, разделени от море - както в Ев-
ропа (Италия и Испания ), така и в Европа и Африка (Франция и Тунис) 

• URBAN, която цели да даде нов тласък на икономическата и социална жи-
знеспособност на недостатъчно развити градски райони с цел насърча-
ване на устойчиво урбанистично развитие 

 
• LEADER, предназначена за развитието на селото 
 
• EQUAL, която подпомага транснационалното сътрудничество за поощрява-

не на нови практики в борбата срещу дискриминацията и неравен-
ството на трудовия пазар, както и социалната и професионална интегра-
ция на хора, търсещи политическо убежище. 

 
 

Финансиране на Инициативите на Общността 

 
Тези инициативи следва да се финансират в рамките на 10 422 милиона евро от 
Структурните фондове. INTERREG и URBAN се финансират от Европейския фонд 
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за регионално развитие, LEADER от Европейският фонд за ориентация и гаран-
тиране на селското стопанство, и EQUAL от Европейския социален фонд (2 847 
милиона евро). 

 

Програмата EQUAL  
Програмата EQUAL, както показва източникът за нейното финансиране, е пред-
назначена да допринесе за реализиране на стратегията на Общността за заетост 
въз основа на ръководните насоки, фокусирани върху Четирите Стълба: 

 

• Възможности за заетост 
• Предприемачество 
• Адаптивност 
• Равни възможности за мъже и жени. 
 
EQUAL ще предложи нови пътища за ограничаване на дискриминацията и нера-
венството, на които са подложени заетите и търсещите работа, посредством 
проекти, планирани в рамката на транснационалното сътрудничество и осъще-
ствени в специфичния местен контекст. EQUAL ще допринесе също и за удовле-
творяване на специфичните потребности на бежанците на пазара на труда. 

Исторически преглед  

 
EQUAL е наследник на две други програми от Инициативи на Общността. Първа-
та от тях - ADAPT, цели да подпомогне адаптацията на работниците към струк-
турните промени в промишлеността, преди всичко чрез професионално обуче-
ние. Втората - EMPLOYMENT, поощрява използването на човешкия потенциал за 
повишаване на заетостта чрез четири отделни програми:  
• NOW за жени 
• HORIZON за психично обременени и хора в неравностойно положение 
• YOUTHSTART за младежи под 21 години 
• INTEGRA за неконкурентоспособни групи на пазара на труда. 
 
Тези програми породиха хиляди проекти в цяла Европа, осъществени от местни 
власти, работодатели, институции за обучение, училища, университети, различ-
ни видове индустриални и доброволни организации, често работещи съвместно. 

 
EQUAL цели да използва най-добрите резултати, постигнати от ADAPT и 
EMPLOYMENT, като ги поставя в по-стратегическа рамка и координиран подход. 
EQUAL ще действа, като обединява ключовите участници (включително местни 
и национални органи, неправителствени организации, социални партньори и 
бизнес-сектор, особено малки и средни предприятия) за съвместни партньор-
ства, включвайки експертност и опит.  
 
EQUAL се осъществява на национално равнище от групите на същите участници 
в изграждането на  партньорството за развитие. 
Тези партньорства могат да бъдат установени или като отраслови, които са на-
сочени към конкретен отрасъл, към конкретна тема, въпрос или целева група, 
или като географски партньорства в конкретни по-малки, или по-големи градо-
ве, или работни площадки извън населени места. Когато партньорствата се раз-
виват в общата рамка на страните-членки, партньорите определят и договарят 
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новаторски стратегии за изпробване на нови подходи за разрешаване на про-
блеми, свързани с дискриминацията и неравенството. Всяко партньорство вклю-
чва поне един партньор от друга страна-членка (или страна извън ЕС с право 
на подпомагане по програми PHARE, TACIS или MEDA), участващ в европейската 
мрежа на други партньорства по същата тема. Резултатите от дейностите на 
партньорствата се оценяват от гледна точка на включването им в рамката на 
бъдещата политика и практика на Европейската стратегия по заетостта. 
 

Специфични мерки и администриране на програмата  

 
През април 2000 г. Европейската комисия дефинира набор от тематични обла-
сти – всички свързани с Четирите стълба на Европейската стратегия за заетост 
– които би следвало да формират приоритетните области за първата покана за 
предложения за проекти по EQUAL. Тези теми, които бяха одобрени и за втората 
покана за предложения за проекти 91, са посочени по-долу. 
 

Възможности за заетост 

• Достъп до пазара на труда и ново завръщане към него на хора, които сре-
щат трудности за интегриране и реинтегриране към този пазар, който 
трябва да бъде отворен за всички. 

• Борба с расизма и ксенофобията във връзка с пазара на труда.  
 

Предприемачество 

• Стартиране на процеса на създаване на бизнес за всички чрез осигурява-
не на инструментите, необходими за започване на бизнес и за идентифи-
циране и използване на нови възможности за създаване на условия за 
заетост в градски и селски райони. 

• Подсилване на социалната икономика (в третия сектор), по-конкретно на 
услугите, представляващи интерес за общностите с акцент върху подо-
бряване на качеството на живота. 

Адаптивност 

• Поощряване на ученето през целия живот, включително трудови практи-
ки, които насърчават привличането на тези, които страдат от дискримина-
ция и неравно третиране на пазара на труда. 

• Подпомагане адаптивността на фирми и наемни работници към структур-
ните икономически промени и използването на информационни и други 
нови технологии.  

Равни възможности за жените и мъжете 

• Хармонизиране на семейния и професионалния живот, както и реинтегра-
цията на мъже и жени, които са напуснали пазара на труда, чрез развиване 
на по-адаптивни и ефективни форми на организация на труда и съпът-
стващи услуги. 

• Намаляване на различията между третирането на половете и подпомагане 
на професионалната десегрегация (разделение, обособяване).  

                                       
91 Комюнике на Комисията 30.12.2003 (COM (2003) 840 final) 
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Търсещи убежище 

Действия за подпомагане на хора, обект на преселване по хуманитарни причи-
ни, евакуационни програми, както и на такива, ползващи се от временни защит-
ни инициативи, или на неудостоени със статут на бежанци, но ползващи друга 
форма на защита (допълнителна и съпътстваща), тъй като конкретната им ситу-
ация не допуска завръщането в родната им страна. Това включва и помощ за 
търсещи убежище, подлежащи на репатриране, чрез образование и обучение, 
които биха им дали умения, полезни в собствената им страна. 

 
Впоследствие всяка страна-членка приоритизира тези теми и подбира програма 
от Инициативи на Общността, установявайки намеренията си да осъществи про-
грама EQUAL на национално равнище, ползвайки набора от партньорства за 
развитие. Страните-членки трябва да са сигурни, че техните предложения ще се 
ползват главно от подложените на дискриминация (основана на пол, расов или 
етнически произход, религия или вероизповедание, неравностойно положение, 
възраст или сексуална ориентация) и неравенство. 
 

На базата на националните програми по Инициативи на Общността, след като се 
договорят и одобрят от Комисията, следва серия от покани за предложения, пу-
бликувани от страните-членки. Първата от тях бе отправена през на 2001 г., а 
втората през 2004 г.  Всяко предложение за проект трябваше да предвижда се-
рия от координирани инициативи, предназначени да елиминират дискримина-
цията или неравенството, породени на пазара на труда в определена географ-
ска област, или в сфера на бизнес, които да бъдат осъществени чрез партньор-
ства за развитие, включващи поне два различни типа партньори (т.е. обществе-
ни институции, обществени служби по заетостта, бизнес-дейности, организации 
на социалните партньори, центрове за обучение, училища, университети и не-
правителствени организации). 
 
Всяко предложение за проект следва да бъде разчленено на три основни еле-
менти: 
 

• Първият елемент, предвиден да продължи 6 месеца, е посветен на из-
граждане на реално партньорство, надхвърлящо формалното. Финансира-
нето на първата фаза  покрива разходите на серия от срещи между парт-
ньорите – включващи поне един партньор от друга страна – и дава въз-
можност да се разработи детайлен работен план с ясно дефинирана роля 
на всеки партньор и отговорностите на всяка страна по договора за фи-
нансовото управление на проекта. 

• Проекти, които още в първата фаза демонстрират, че са наистина пред-
ставителни, тъй като отчитат гледната точка на всеки партньор и така 
осигуряват достатъчна степен на финансова прозрачност, биват одобрени 
и допуснати до втория елемент. Това е свързано с осъществяването на ос-
новната работна програма на партньорствата за развитие, което обикно-
вено обхваща първоначалния период от 2 до 3 години с възможности за 
продължение, ако се налага от резултатите 

 
• Третият елемент, който може да се осъществи успоредно с втория, или мо-

же да го последва, включва тематична работа в мрежа между проекти. С 
подпомагане и от Комисията, и от отговорните национални институции за 
Програмата, партньорствата за развитие обменят опит и разпространяват 
най-добрата практика и резултати, които намират отражение в политиката, 
провеждана от всяка отделна страна и от ЕС като цяло. 



146 

 

Синдикатите, Структурните фондове и Програмата EQUAL  

 
Разпоредбите на Общността осигуряват пълно включване на синдикалните и ра-
ботодателски организации в различните фази на осъществяването на целите на 
Структурните фондове и Програмата EQUAL, с конкретен акцент върху разра-
ботването на плановете, критериите за финансиране, плановете за мониторинг 
и извършването на финалната оценка. Решения относно конкретни проекти и в 
бъдеще ще бъдат вземани за повечето от институциите като министерства, реги-
онални органи на властта и др., които в миналото не са показали достатъчна 
заинтересованост към проекти, включващи синдикати. Сред основните общи це-
ли на Четирите Стълба, предложени за Националните планове за заетост и за 
Европейския социален фонд, е постоянна препоръката, отнасяща се за работни-
ците и за важността на обучението като решаващ фактор за повишаване въз-
можностите за заетост. Синдикатите трябва да се възползват от тези препоръки. 

 
Най-добрите възможности ще възникнат във връзка с проекти, целящи обуче-
ние и преквалификация на работници, или подпомагане на професионалното 
ориентиране на младежите и безработните.  
 
Това, за което е целесъобразно да говорим тук, се отнася до преобладаващата 
част от проектите за професионално обучение – област, в която все още не вси-
чки европейски синдикални организации играят активна роля. 

Професионалното обучение изисква да бъде възприемано в най-широкия възмо-
жен смисъл, включително редица области като експертна оценка, подходяща за 
структурите, включени в синдикалното обучение. Подготовката на синдикални 
служители, чиято дейност ще бъде разработването на програми от Европейския 
социален фонд, политики на пазара на труда, инициативи за повишаване заето-
стта на местно равнище, проблеми, свързани с имиграцията, равните възможно-
сти и различните форми на неравенство на местно равнище, трябва да включва 
решаващи области от експертната оценка на синдикалното обучение, като:  
 
• Предварителен анализ на потребностите от обучение 
• Разработване на проекти за учебни планове и осъществяване на обучение 
• Разработване на ръководства и новаторски материали чрез използване на 

информационни технологии. 
 
Във връзка с Програма EQUAL, която съдържа силен транснационален елемент, 
следва да използваме максимално всички възможности на мрежата от организа-
ции-членки на ЕКП и ЕСК с цел определяне на ключовите елементи, съществу-
ващи във всяка страна, въз основа на които можем да очертаем успешни транс-
национални дейности. 

 
За допълнителна информация: 
 
• Страница по заетост и Европейски социален фонд  

http://europa.eu.int/comm/employment_social/empl_esf/index_en.htm 
 
• Програмата EQUAL (брошура, ръководство, въпроси и отговори, национални 

контакти) 
http://europa.eu.int/comm/employment_social/equal/index_en.html 

• Информационна библиотека на ЕС в ЕСК 

http://europa.eu.int/comm/employment_social/empl_esf/index_en.htm
http://europa.eu.int/comm/employment_social/equal/index_en.html
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http://www.etuc.org/etuco/en/eu_information/library/default.cfm 
• Trainer’s Digest № 56 на ЕСК  

http://www.etuc.org/ETUCO/en/news/newsletters/trdigest/intro.cfm 
 

Член 6 от Европейския социален фонд 
 
Член 6 от наредбата на Европейския социален фонд (ЕСФ) предвижда финанси-
ране на “Иновативни мерки”. Тези “Иновативни мерки” са планирани като до-
пълнителен елемент към действията, предприети от основните програми и про-
грамата EQUAL. Те са създадени, за да подпомагат бъдещето развитие на поли-
тиката чрез използването на нови подходи за съдържание и/или организация на 
заетостта, включвайки индустриално приспособяване и професионално обуче-
ние. Член 6 осигурява финансова помощ за транснационални действия, които 
могат да съдействат за постигането на тази цел, включително пилотни проекти, 
изследвания, обмяна на опит и информационни дейности. Тези иновативни мер-
ки ще осигурят добавена стойност чрез експериментиране, демонстриране на 
нови идеи,  установяване на добри практики и обмен на знания и опит, които 
след това ще послужат за обратна връзка в прилагането и действието на основ-
ните програмите на ЕСФ.  
 
Член 6 определя термина “Иновация” в относително широк смисъл.  Той приема 
три основни типа иновации: 
 
• Иновации, насочени към процеса, които обхващат разработване на нови 

методи, средства и подходи, а също така усъвършенстване на съществува-
щите методи  

• Иновации, насочени към целта, които се съсредоточават около формули-
рането на нови цели, включително и подходи за определяне на нови и на-
сърчителни квалификации, и разкриване на нови области за заетост на 
трудовия пазар. 

• Иновации, насочени към съдържанието, които се отнасят към политиче-
ските и институционални структури и са ангажирани със системата за разви-
тие, свързана с пазара на труда.  

 
Предаването на опит – например, от една географска област и/или индустриа-
лен сектор към друг – се счита също за иновация.  
 
Сферата от подпомагани дейности е доста обширна и включва пилотни проекти, 
както и проекти, целящи обмен на информация и предаване на опит и добра 
практика. Проектите трябва да попадат в поне една от следните категории: 

 
• Общ преглед: обмен на опит, експертност и добра практика като част от 

структурирания сравнителен или основополагащ процес 
• Предаване и приспособяване на съществуващите подходи, инструменти и до-

бра практика в институциите от различните географски области, икономиче-
ски сектори, предприятия и  т.н. 

• Разработване и изпробване на нов модел подходи (базирани на примери за 
добра практика), които отговарят на актуалното търсене и специфичните 
потребности в географска област, икономически сектор, предприятие и т.н.  
 

http://www.etuc.org/etuco/en/eu_information/library/default.cfm
http://www.etuc.org/ETUCO/en/news/newsletters/trdigest/intro.cfm
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Теми и приоритетни въпроси  

 
Комисията е определила, че в рамките на периода 2004 – 2006 г., Член 6 от 
ЕСФ ще бъде обособен като отделна тема “Иновативни подходи за управление 
на промяната”. Специфичните предложения за действия в тази всеобхватна 
тема трябва да са насочени към една от следните подтеми: 
 
• Управление на демографската промяна, с цел да подпомогне иноватив-

ните инициативи за поощряване на активната възраст и повишаване на 
равнището на трудовата заетост на по-възрастните работници  

• Управление на преструктурирането, насочено към  подпомагане на  ино-
вативните решения за преструктуриране чрез повишаване на възможността 
за адаптиране на работниците и очаквания им, държавните органи  и упра-
вителните органи в предприятията. 
 

Всяка от тези подтеми съдържа приоритетни въпроси, към които трябва да бъде 
насочена. Относно географското изменение подтемите са: 

• Предвиждане на насоки на развитие на възрастта и заетостта в специфичния 
контекст 

• Развиване на стратегии за управление на възрастта и инвестиране в човеш-
ките ресурси  

• Разработване и пилотиране на алтернативни трудови разпоредби на равни-
ще предприятие 

• Развиване и тестване на нови начини за провеждане на обучение на по-въз-
растни работници 

• Повишаване на съзнанието на по-възрастните работници относно техния тру-
дов потенциал 

• Развиване на алтернативни стратегии за промяна на практиката за ранното 
пенсиониране като решение за корпоративно преструктуриране.  
 

Във връзка с подтемата по преструктурирането приоритетните въпроси са:  
• Развиване на механизми и системи за предвиждане на преструктурирането 

на териториално равнище 
• Разработване на механизми и системи за предвиждане на по-подходящо 

управление на преструктурирането в специфичен контекст  
• Развиване на интегрирани подходи за съпоставяне на последиците от проце-

сите за преструктуриране  
• Разработване и изпробване на специфични системи и средства за подпомага-

не на процесите на преструктуриране в малките и средните предприятия  
• Изграждане на капацитета на всички заинтересовани страни  
 

Организации, които могат да участват 

 
Кандидати могат да бъдат организации на социалните партньори, действащи на 
европейско, национално, регионално или местно равнище, държавни и частни 
компании, организации с идеална цел, образователни и обучаващи органи, така 
както и държавни органи и администрации. Всички предложения трябва да бъ-
дат транснационални по обхват и да включват партниращи организации от поне 
две страни-членки на ЕС.  
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Кандидатите трябва да бъдат с установено местонахождение в една от петнай-
сетте държави-членки на ЕС. Участието на организации от новите страни-член-
ки и присъединяващите се страни е ограничено по-скоро до това на “наблюда-
тели”, отколкото на партньори. Те могат да участват, например, в провеждане 
на конференции и обмени, организирани и финансирани по проекта от партньо-
рите от петнайсетте страни-членки на ЕС, като разходите, свързани с тези дей-
ности в държавите-членки на ЕС, са признати разходи по проекта.  

Разходите обаче, направени извън петнайсетте страни-членки на ЕС, или от 
участници от страни, които не са членки на ЕС, са неприемливи.  
 
Проектопредложението трябва да бъде подадено от една организация кандидат, 
която след това ще е отговорна за координацията и осъществяването на проек-
та. В предложението кандидатът трябва да включи подробна информация за 
организациите-партньори и трябва да осигури писма за потвърждение на уча-
стието от партниращите организациите, регламентиращи изпълнението на спе-
цифичните роли и задачи в проекта и задължаващи ги да предвидят определе-
ни равнища на финансиране на проекта.  
 

Бюджет и продължителност 

 
През периода 2004 – 2006 г. има три покани за подаване на проектопредложе-
ния. Първата от тях приключи през месец февруари 2004 г., а втората и третата 
имат краен срок до 26 януари 2005 г., респективно 26 януари 2006 г.   
 
Максималната сума, отпускана за всяка покана за подаване на проектопредло-
жения, е 40 милиона евро. Проектите се съфинансират от организациите иници-
атори и/или партниращите организации, които осигуряват минимум 25% от об-
щопризнатите разходи, а Комисията осигурява минимална сума от 300 000 евро 
и максимална от 3 милиона евро за проект.  
 
Приблизително 5% от годишния бюджет, предвиден за 2005 г. и 2006 г., ще бъ-
дат отпуснати за мерки за разпространение. Те ще бъдат предмет на отделна 
покана за проектопредложение, като може да бъде направена справка за датата 
на публикуване на поканата на уеб страницата на Информационната служба на 
Европейския съюз (European Union Information Services). 
 
Приносите на инициатора/партньора, предвидени в бюджета, трябва да бъдат в 
парично изражение. Определението за принос в парично изражение е: такъв 
“финансов поток”, който трябва да бъде “отразен в писмените сметки на иници-
атора, партньорите, или третите страни”. Това означава на практика, че възна-
граждението на персонала, нает от организацията, която работи по проекта, мо-
же да бъде признато за принос в парично изражение при условие, че общата 
продължителност от изразходваното време за дейностите по проекта може да 
бъде документирано, например във формуляр за дейност. Осигуряването на 
други ресурси (в това число помещения, собственост на партньор), се третира 
като принос в “непарично изражение” и не се признава. Ако обаче ресурсът е 
собственост на трета страна, на която се извършва плащане, тогава то ще се 
счита за принос в парично изражение.  
Проектите могат да имат максимална продължителност от 24 месеца. 

Член 6 и синдикатите 
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Член 6 принципно предлага важен източник за подпомагане на синдикалните 
проекти, от които ЕСК със съдействието на структурите си и други партньори 
имаха възможността да се възползват. ЕСК подаде успешен формуляр за канди-
датстване в отговор на поканите за подаване на проекто-предложения през 
2001 г. Това се отнасяше да проект с голям мащаб, DIALOG-ON92, с 16 партнира-
щи организации, проучващи използването на средствата на информационното 
общество в контекста на социалния диалог. В отговор на поканата за проекто-
предложения за 2004 г., беше подадено предложение за друг широкомащабен 
проект, TRACE 93, по изграждане на капацитета в рамките на европейските син-
дикати за предвиждане и управление на промяната, който стартира в края на 
същата година.  
 
За допълнителна информация 
 
• Секцията на Европейския социален фонд осигурява много полезна информа-

ция за Член 6, включително детайли от минали проекти на уеб страницата на 
EUROPA: 
http://europa.eu.int/comm/employment_social/esf2000/article_6-en.htm 

• Можете да намерите всички документи относно поканата за подаване на про-
екто-предложения през 2004 г. в Библиотеката на ЕСФ на: 
http://forum.europa.eu.int/Public/irc/empl/vp_2003_021/library 

• Информационните услуги за ЕС на ЕСК също съдържат полезна информация 
за Член 6 в секциите Library (Библиотека) и Help Desk (помощно бюро): 
http://www.etuc.org/etuco/en/eu_information/ 
Нова страница: http://www.etui-rehs.org 
 

 

                                       
92  Виж: http://www.etuc.org/ETUCO/en/projects/Dialog_on/default.cfm 
    Нова страница: http://www.etui-rehs.org 
93  Виж: http://www.traceproject.org 

http://europa.eu.int/comm/employment_social/esf2000/article_6-en.htm
http://forum.europa.eu.int/Public/irc/empl/vp_2003_021/library
http://www.etuc.org/etuco/en/eu_information/
http://www.etui-rehs.org
http://www.etuc.org/ETUCO/en/projects/Dialog_on/default.cfm
http://www.etui-rehs.org
http://www.traceproject.org
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      Глава 14  
 

Бюджетни линии по социален диалог  
 
 
Всяка година в бюджета на Европейската комисия се залагат финансови сред-
ства с цел подпомагане на мерки за подобряване на социалния диалог. Тези бю-
джетни линии, администрирани от ГД “Заетост и социални въпроси” на ЕК, оказ-
ват ценна помощ за дейности на социалните партньори, вкл. синдикатите. В та-
зи глава ще се по-детайлно спрем на три от тях:    
• Бюджетна линия 04030301 - Индустриални отношения и социален диалог 
• Бюджетна линия 04030302 - Мерки за информиране и обучение на органи-

зации на работници и служители 
• Бюджетна линия 04030303 - Информиране, консултиране и участие на ра 
     ботнически представители  
 

04030301 – Индустриални отношения и социален диалог 
 

Въведение  

 
Тази бюджетна линия (предишна В3-4000) има за цел да финансира участието 
на социалните партньори в Европейската стратегия за заетост. Тя осигурява 
грантове за подкрепа на социалния диалог на междуиндустриално и браншово 
ниво, съгласно чл. 138 и 139 от Европейския договор. Тя също така осъществя-
ва подкрепа за дейности в областта на индустриалните отношения, особено 
онези, които целят експертни посещения и обмен на информация на европейско 
ниво. Включват се мерки във връзка със Зелената книга, Насърчаване на евро-
пейската рамка за обединяване на социалната отговорност (COM 2001 366)94, и 
Комюникето на ЕК Корпоративна социална отговорност: приносът на бизнеса 
към устойчивото развитие (COM 2002-347)95 . 
 
Бюджетната линия се прилага чрез покана за подаване на предложения, обяве-
на от ЕК и публикувана в Информационния бюлетин на Европейските общности, 
обикновено през м. февруари. 
 

Финансирани дейности  

 
• Подготовка на изследвания, срещи, конференции, срещи за преговори или 

срещи за подготовка на преговори, инициативи за разпространение на ре-
зултати от Европейския социален диалог  

• Мрежи и образователни дейности  
• Събиране и използване на информация за националните системи за инду-

стриални отношения и развитие на европейско ниво; доклади за индустриал-
ните отношения; обмяна на опит, мрежи от работещи в тази сфера и/или ек-
сперти.  

                                       
94 Виж http://europa.eu.int/comm/employment_social/soc-dial/csr/greenpaper_en.pdf  
95 Виж http://europa.eu.int/comm/employment_social/soc-dial/csr/csr2002_en.pdf  

http://europa.eu.int/comm/employment_social/soc-dial/csr/greenpaper_en.pdf
http://europa.eu.int/comm/employment_social/soc-dial/csr/csr2002_en.pdf
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От интерес за синдикатите  

 
ЕКП и националните синдикати са много активни в участието си в дейностите на 
тази бюджетна линия, тъй като тя касае директно синдикалните политически 
приоритети и действия. Синдикатите могат да представят проектопредложения 
за консултиране, срещи, конференции, преговори и други инициативи за пости-
гане на горепосочените приоритети.  
 
По-подробна информация за тази бюджетна линия на:  
http://europa.eu.int/comm/employment_social/key_en.html 
http://forum.europa.eu.int/Public/irc/empl/proposals/library  
 
Информация за вече финансирани проекти може да намерите на: 
http://europa.eu.int/comm/employment_social/tenders/b3_4000_approv
ed_projects2002.pdf  
 

Информация за настоящи/последни покани за проекто-
предложения  
Последната покана бе с краен срок септември 2004 г.  

Приоритети  

 
Поканата от 2004 г. определя набор от възможните инициативи и дейности, гру-
пирани в 4 под-програми: 
 
• Подкрепа за европейския социален диалог  
• Насърчаване на работническото участие  
• Подобряване на експертните посещения в областта на индустриалните отно 
     шения  
• Корпоративна социална отговорност  
 

Продължителност  

12 месеца  
 

Участие  

Комисията няма изисквания за минимален брой транснационални партньори, но 
европейският контекст на проекта е съществена негова част. Кандидатите могат 
да бъдат:  
• Организации на социалните партньори  
• Организации, свързани с индустриалните отношения (в т.ч. изследователски 

центрове и университети)  
• Държавни организации  
• Организации на гражданското общество, активно действащи в областта на 

корпоративната социална отговорност или финансово участие на заетите   
 
Когато проектите се финансират от тази бюджетна линия, кандидатите трябва 
да са национални и регионални членове на европейски организации, но трябва 
да представят подписано писмо от тяхната европейска организация в подкрепа 
на тяхната кандидатура. Бюджетната линия е отворена за организации от нови-
те страни-членки.  

http://europa.eu.int/comm/employment_social/key_en.html
http://forum.europa.eu.int/Public/irc/empl/proposals/library
http://europa.eu.int/comm/employment_social/tenders/b3_4000_approv
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Финансиране  

 
Максимум 80% от разходите ще бъдат възстановени. Въпреки това, Комисията 
може да реши да финансира до 95% дейности за преговори по приоритетната 
подпрограма 1. Срещи по социалния диалог, организирани от самите социални 
партньори, също могат да бъдат финансирани до 95%.  
 
Инициаторите трябва да осигурят минимум принос от собствени ресурси 5-20% 
от общите бюджетни разходи. Този принос трябва да е в парично изражение. 
Определението за принос в парично изражение е: такъв “финансов поток”, кой-
то трябва да бъде “отразен в писмените сметки на инициатора, партньорите, 
или третите страни”. Финансовият принос може да включва разходи за персо-
нал. Въпреки това, осигуряването на други ресурси (в т.ч. стаи помещения, соб-
ственост на някой от партньорите, или използване на оборудване, собственост 
на партньорска организация), се третира като “нефинансов” принос и не се 
признава.  
 

Процедура за кандидатстване  

 
Предложенията се изпращат директно на Европейската комисия на адрес:  
 
DG Employment and Social Affairs 
Unit for Social Dialogue-Industrial Relations-Adaptation to Change 
B - 1049 Brussels  
E-mail: empl-04-03-03-01@cec.eu.int 
 

Обикновено има три покани за подаване на предложения 
годишно, но строго препоръчително е да се кандидатства 
колкото се може по-рано, за да се избегне рискът от 
изчерпване на финансите преди последния краен срок. 

Контакт  

 
Формулярите за кандидатстване, насоките и поканата за кандидатстване могат 
да се изтеглят от: 
http://forum.europa.eu.int/Public/irc/empl/proposals/library?l=/docume
ntation_english&vm=detailed&sb=Title 
 
 

http://forum.europa.eu.int/Public/irc/empl/proposals/library?l=/docume
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04030302 – Мерки за информиране и обучение на 
организации на работници и служители  
 

Въведение  

 
Тази бюджетна линия (бивша B3-4002) има за цел да финансира мерки за ин-
формиране и обучение на организации на работници и служители, вкл. за пред-
ставители на страните-кандидатки, свързани с прилагането на действията на 
Общността по социалните измерения на вътрешния пазар, вкл. равенството 
между половете и валутния съюз.  
 
Поканата за предложения се публикува всяка година в Информационния бюле-
тин на Общността, обикновено през м. февруари.  
 

Финансирани дейности  

 
Информационни и образователни дейности.  
 

От интерес за синдикатите  

 
Тази бюджетна линия е вече специално за подпомагане на организациите на 
работниците и служителите. ЕКП, чрез Европейския синдикален колеж и него-
вите партньори на национално и браншово равнище, са много активни в проек-
тите си, които извличат полза от тази финансова възможност, за да повишат 
осведомеността на синдикалистите по европейски въпроси и да им помогнат да 
развият европейска култура в синдикалното движение.   
 
За по-подробна информация за тази бюджетна линия, вижте: 
http://europa.eu.int/comm/employment_social/key_en.html  
http://forum.europa.eu.int/Public/irc/empl/proposals/library  
 
Информация за вече финансирани проекти може да намерите на:   
http://europa.eu.int/comm/employment_social/calls/results/2003/vp_2
003_004/projects_en.pdf  
 

Информация за настоящи/последни покани за проекто-
предложения 
 
Последната покана бе с краен срок септември 2004 г. 
 

Приоритети  

 
За 2004 г. приоритетите бяха: 
 
• Социални измерения на вътрешния пазар  
• Въпроси на равенството между половете  
• Валутният съюз  

http://europa.eu.int/comm/employment_social/key_en.html
http://forum.europa.eu.int/Public/irc/empl/proposals/library
http://europa.eu.int/comm/employment_social/calls/results/2003/vp_2
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Комисията също така е особено заинтересована да повиши участието на жените 
в дейностите, финансирани от тази бюджетна линия. Хората с увреждания също 
трябва да имат гарантиран достъп до всички дейности.  

Продължителност  

12 месеца  
 

Участие  

 
Инициаторите трябва да са организации на социалните партньори представля-
ващи работници и служители на национално, европейско, регионално или мест-
но равнище. Комисията няма изисквания за минимален брой транснационални 
партньори, но европейският контекст трябва да е основна част от всеки проект. 
Част от предоставените финанси са за подпомагане на мерки, които включват 
представители на социалните партньори от страните кандидатки, голяма част от 
които трябва да са жени.   
 

Финансиране  

 
Максимум 90% от разходите ще бъдат поети. Кандидатите трябва да имат соб-
ствен принос от 10% от общите разходи по проекта. Той трябва да е в парично 
изражение. Определението за принос в парично изражение е: такъв “финансов 
поток”, който трябва да бъде “отразен в писмените сметки на инициатора, 
партньорите, или третите страни”. Финансовият принос може да включва 
разходи за персонал. Въпреки това, осигуряването на други ресурси (в т.ч. по-
мещения, собственост на някой от партньорите, или използване на оборудване, 
собственост на партньорска организация), се третира като “нефинансов” принос 
и не се признава.  
  

Процедура за кандидатстване  

 
Предложенията се изпращат директно на Европейската комисия на адрес:  
 
DG Employment and Social Affairs 
Unit for Social Dialogue-Industrial Relations-Adaptation to Change 
B - 1049 Brussels  
E-mail: empl-04-03-03-02@cec.eu.int 
 
През 2004 г. имаше две възможности за подаване на предложения, но строго 
препоръчително е да се кандидатства колкото се може по-рано, за да се избег-
не рискът от изчерпване на финансите преди последния краен срок. 
 

Контакт  

 
Формулярите за кандидатстване, насоките и поканата за кандидатстване могат 
да се изтеглят от:  
http://forum.europa.eu.int/Public/irc/empl/proposals/library?l=/docume
ntation_english&vm=detailed&sb=Title 
 

http://forum.europa.eu.int/Public/irc/empl/proposals/library?l=/docume
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04030303 – Информиране, консултиране и участие на 
работнически представители 

Въведение  

 
Тази бюджетна линия (бивша B3-4003) финансира мерки за укрепване на тра-
нснационалното сътрудничество между представители на работници и работо-
датели във връзка с информирането, консултирането и работническото участие 
в мероприятия, които се провеждат в повече от една държава-членка. Приори-
тетна подкрепа се дава на мероприятия, които не са към Директиви 94/45/EC и 
97/74/EC за създаването на Европейски работнически съвети. Бюджетната ли-
ния може да бъде ползвана също и за финансиране на обучения на представи-
тели в транснационални информационни, консултантски и др. органи, като се 
набляга на участието на жени, както и за иновационни мерки за превенция и 
решаване на конфликти в мултинационални компании, особено тези, на които 
предстои да се преструктурират. Действия, които включват социалните парт-
ньори от страните-кандидатки, могат да бъдат финансирани по тази бюджетна 
линия. Всички дейности трябва да имат осигурен достъп за хора с увреждания.    
 
Бюджетната линия се прилага чрез годишни покани за проектопредложения, 
публикувани от ЕК в Информационния бюлетин на Общността, обикновено през 
м. февруари.  
 

Финансирани дейности  

 
• Практики, обмен на информация и доклади за опита в областта на информи-

рането, консултирането и работническото участие в мероприятия, или групи 
дейности  

• Мерки за подготовка на заетите за присъединяване към европейска компа-
ния или европейско кооперативно звено  

• Иновативни мерки за разпространение на информационни, консултантски 
права и права за участие, за прогнозиране на промени и превенция и реша-
ване на спорове, особено във връзка с преструктуриращи се компании, сли-
вания, премествания  

 

От интерес за синдикатите  

 
Тази бюджетна линия е особено важна за синдикатите, тъй като е силно свърза-
на със спорните политически въпроси на сливането, преструктурирането, пре-
местването на производството, както и с информирането и консултирането в 
транснационалните органи. От създаването си тя е широко използвана от син-
дикатите на фирмено, национално и международно ниво.  
 
За повече информация, посетете:  
 
http://europa.eu.int/comm/employment_social/key_en.html 
http://forum.europa.eu.int/Public/irc/empl/european_works_council/libr
ary?l=/vp2004001senglish&vm=detailed&sb=Title  
 
Информация за вече финансирани проекти може да намерите на адрес:  
http://europa.eu.int/comm/employment_social/projects_en.pdf  

http://europa.eu.int/comm/employment_social/key_en.html
http://forum.europa.eu.int/Public/irc/empl/european_works_council/libr
http://europa.eu.int/comm/employment_social/projects_en.pdf
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Информация за настоящи/последни покани за проекто-
предложения  
 
Последната покана бе с краен срок септември 2004 г. 
 

Приоритети  

 
За 2004 г. приоритетите бяха:  
• Обмен на информация и опит с оглед на подготовката за информиране, кон-

султиране и участие на работниците и служителите в европейските компании 
и европейски кооперативи  

• Сътрудничество между заети и работодатели с цел по-добро информиране и 
консултиране на всички нива  

• Мерки за поощряване на равните възможности на жените и мъжете в контек-
ста на транснационалното представителство  

• Укрепване на транснационалното сътрудничество в областта на информира-
нето и консултирането между представители на работниците, между предста-
вители на работодателите и между представители на работниците и на рабо-
тодателите в компании, които работят в повече от една страна членка и в 
страните-кандидатки.   

• Иновативни мерки за управление на процесите на информиране, консулти-
ране и участие (вкл. финансово участие), прогнозиране на промени и за 
превенция и решаване на спорове в мултинационални компании в контекста 
на стратегиите за развитие и конкурентноспособност на различните сектори 
на дейност и преструктуриране на компаниите, сливания, премествания.   

• Мерки, свързани с насърчаването на споразуменията за корпоративна соци-
ална отговорност между представители на работниците и работодателите в 
мултинационалните компании  

• Помощ при създаване на органи за информиране и консултиране и приемане 
на добрите практики на европейските начинания  

• Разработване на доклади за опита от създаването на Европейските работни-
чески съвети и функционирането и ефективността на информирането и кон-
султирането в тях. 

 

Продължителност  

12 месеца. 
 

Участие  

 
Проекти могат да бъдат подавани:  
• От представители на работниците (регионални, национални, европейски, 

браншови и многосекторни синдикати)  
• От работодатели или техни представители.   
 
Инициатори от новите страни-членки могат да участват от 1 януари 2004 г. Съв-
местни работническо-работодателски мерки се насърчават особено. Комисията 
няма изисквания за минимален брой транснационални партньори, но европей-
ският контекст на проекта е задължителен.    
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Включените в проекта организации/лица трябва, най-общо, да са представите-
ли на работниците или работодателите, включително:   
• Членове на бъдещи работнически съвети или подобни органи  
• Служители в организации на работниците/ синдикални представители  
• Управление на предприятия, или групи от членове на работодателски асоци-

ации  
• Експерти, номинирани от гореспоменатите социални партньори.  

Финансиране  

 
Финансовата субсидия не покрива всички разходи по проекта. Минималният 
финансов принос от 20% е задължителен за инициатора. Той трябва да е в па-
рично изражение. Определението за принос в парично изражение е: такъв “фи-
нансов поток”, който трябва да бъде “отразен в писмените сметки на инициато-
ра, партньорите, или третите страни”. Финансовият принос може да включва 
разходи за персонал. Въпреки това, осигуряването на други ресурси (в т.ч. стаи 
в площи, собственост на някой от партньорите, или използване на оборудване, 
собственост на партньорска организация), се третира като “нефинансов” принос 
и не се признава.  
   

Процедура за кандидатстване  

 
Предложенията се изпращат директно на Европейската комисия на адрес: 
 
DG Employment and Social Affairs 
Unit for Social Dialogue-Industrial Relations-Adaptation to Change 
B - 1049 Brussels 
E-mail: empl-B3-4003@cec.eu.int 
 
Обикновено има три възможности за подаване на предложения годишно, но 
строго препоръчително е да се кандидатства колкото се може по-рано, за да се 
избегне рискът от изчерпване на финансите преди последния краен срок. 
 

Контакт  

 
Формулярите за кандидатстване, насоките и поканата за кандидатстване могат 
да се изтеглят от:  
 
http://forum.europa.eu.int/Public/irc/empl/european_works_council/libr
ary?l=/vp2004001senglish&vm=detailed&sb=Title  
 

Подпомагане и обучение  

 
Специална Агенция за социално развитие (SDA) с многоезичен персонал е съз-
дадена и е на разположение за всички асоциирани членове на ЕКП и на евро-
пейските индустриални федерации, за да подпомага инициаторите на проекти 
при разработване на техните проектопредложения по бюджетните линии за со-
циалния диалог, при намирането на партньори и при писането на финалните от-
чети. SDA се намира на адрес:  
 

http://forum.europa.eu.int/Public/irc/empl/european_works_council/libr
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Blvd du Roi Albert II, 5, 7th floor 
B-1210 Brussels 
Tel: +32 2 224 0425 
e-mail: sda-asbl@etuc.org 
 
От 2002 г. ЕСК организира годишен курс за обучение по бюджетните линии за 
социалния диалог съвместно с  Агенцията за социално развитие, с цел да се  
подобри качеството на проектите на синдикатите, тяхното изпълнение и пред-
ставянето на финалните доклади. Курсът обикновено се провежда в Брюксел и 
съвпада с обявяването на поканата за проектопредложения от Европейската ко-
мисия.  
 
За повече информация по този въпрос, посетете:  
http://www.etuc.org/etuco/en/courses/ 
Нова страница: http://www.etui-rehs.org 
 
или пишете на г-жа Силвана Пенела  
Silvana Pennella (spennell@etui-rehs.org). 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.etuc.org/etuco/en/courses/
http://www.etui-rehs.org
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Глава 15 
 

Програма за насърчаване на активно европейско 
гражданство 

 
 

Въведение 
 
Програмата за действие на Общността за насърчаване на активното европейско 
гражданство беше приета от Съвета на Европа през м. януари 2004 г. и публи-
кувана в ОЖ L 30 от 04.2.2004. Програмата обхваща периода 1 януари 2004 г. - 
31 декември 2006 г. 
 
Програмата цели укрепването на диалога между Европейския съюз и неговите 
граждани и утвърждаването на активно европейско гражданство с участие на 
всички граждани на Европа. 
  
Програмата осигурява подкрепа на три основни типа дейности или инициативи: 
 
• Постоянни работни програми, осъществявани от организации, които работят 

по приоритети от общ европейски интерес в областта на активното европей-
ско гражданство.  

• Постоянни работни програми, осъществявани от организации (мрежи за мул-
типлициране на резултатите), които работят по приоритети от общ европей-
ски интерес в областта на активното европейско гражданство, или цели за 
превръщането му в част от европейската политика. 

• Дейности в сферата на активното европейско гражданство, осъществявани от 
НПО, асоциации и федерации или междуотраслови синдикални организации. 
Дейности за поощряване на побратимяването между различни градове, ини-
циирани от общини, местни и регионални общности и органи, местни и ре-
гионални власти или организации. 

 

Финансира дейности 

 
Конференции, семинари, работни срещи, мрежи, обмен на опит и добри практи-
ки, мероприятия и стратегии в областта на образованието и обучението и дей-
ности по разпространението им. 
 

От интерес за синдикатите 

 
В рамките на дейностите с възможност за финансова подкрепа през 2004 г. бе-
ше отправена покана, отворена за кандидатстване за междуотрасловите синди-
кати, участващи в европейския социален диалог.  
 
Детайли за синдикални проекти, получили финансиране, можете да намерите 
на следната уеб-страница: 
http://europa.eu.int/comm/dgs/education_culture/civilsociety/en.htm 
 

http://europa.eu.int/comm/dgs/education_culture/civilsociety/en.htm
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Информация за текущите/последни покани за 
кандидатстване 
 
Две покани за кандидатстване бяха обявени през 2004 г. с краен срок ноември 
и декември 2004 г.: 
 
• Подкрепа на неправителствени организации, асоциации и федерации, които 

работят в сферата на поощряване на европейските интереси. 
• Подкрепа на междуотраслови синдикални организации, участващи в евро-

пейския социален диалог. 
 
Информацията по-долу принципно се отнася за втората от тези покани. 
 

Приоритети 

 
Представяме ви целите по отношение на двете покани през 2004 г.: 
 
• Утвърждаване и разпространяване на ценностите и целите на Европейския 

съюз. 
• Сближаване на гражданите с Европейския съюз и неговите институции и оку-

ражаването им да се включват по-активно в неговите институции. 
• Включване на гражданите в диалога и обсъждането на изграждането на 

Европейския съюз. 
• Стимулиране на инициативи на различни организации, работещи за утвърж-

даването на активно гражданство. 
 
Предложенията за проекти, подадени по втората покана, трябваше да свързват 
една или повече тематични области по отношение на стимулиране диалога и 
дискусиите по изграждането на Европейския съюз и/или насърчаване на раз-
пространението на неговите ценности и цели: 
 
• Въздействието на новия конституционен договор. 
• Запознаване на гражданите, потребителите и основните заинтересовани 

страни, включително синдикалните членове в страните-членки, с целите, 
формулирани в Лисабонската стратегия и примерите за добра практика. 

• Създаване на инструменти за синдикално образование и обучение, които на-
сърчават активното европейско гражданство (напр. материали за обучение, 
образователни модули, стратегии за изработване на учебни програми) 

• Свързване на европейските ценности с обществените услуги. 
 

Продължителност 

 
Максималната продължителност на проект е 12 месеца. Проектите, подадени по 
покани за кандидатстване от 2004 г. трябва да започнат не по-рано от 1 април 
2005 г. и да приключат не по-късно от 31 март 2006 г. При всички случаи про-
ектите трябва да стартират преди 1 ноември 2005 г. 
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Участници 

 
Обявата е отворена за междуотраслови синдикални организации, участващи в 
европейския социален диалог на национално ниво и на ниво ЕС и базирани на 
територията на следните европейски държави: 
 
• 25-те страни-членки на ЕС 
• Страните от Европейската асоциация за свободна търговия (EFTA) 
• Румъния и България 
• Турция 
 

Финансиране 

 
Предложенията трябва да представят балансиран бюджет и да съдържат молба 
за отпускане на финансова помощ между €20,000 и €150,000, което не трябва 
да надвишава 60% от общите разходи по дейността. 
 

Процедура за кандидатстване 

 
Заявките могат да бъдат подавани директно до Европейската комисия: 
 
С официална поща: 
European Commission 
Education and Culture Directorate-General 
Sector "Partnerships with Civil Society" 
Rue Van Maerlant, 2 (office 4/57) 
B-1049 Brussels 
Belgium 
 
С куриерски услуги, или лично до централната пощенска служба на Европей-
ската комисия (Rue de Genève 1, B-1140 Evère). 
 

Контакти 

 
Текстът на поканата за кандидатстване и анексите могат да се вземат от: 
http://europa.eu.int/comm/dgs/education_culture/activecitizenship/index_en.htm. 
 
Департаментът на комисията, отговорен за осъществяване и управление на 
поканите за кандидатстване към ГД Образование и култура /69/04, е службата 
‘Партньорство с гражданското общество’.   
 
Можете да получите допълнителна информация от: 
European Commission  
Education and Culture Directorate-General 
Sector “Partnerships with Civil Society” 
Rue Van Maerlant, 2 (office 4/57) 
B-1049 Brussels 
Belgium 
E-mail: eac-soc-civile@cec.eu.int 
Fax:  +32 2 299 93 02 

http://europa.eu.int/comm/dgs/education_culture/activecitizenship/index_en.htm
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Глава 16 
 

Програмата на ЕС за равенство между половете 
(2001-2005) 

 

Въведение 
 
Европейският съюз има последователна политика по отношение на насърчаване 
на равенството между половете, залегнала още в Договора от 1957 г. Законода-
телната рамка на Общността обезпечава принципа, че жените и мъжете са рав-
ни пред закона. Поощряването на равенството между половете е важен елемент 
на външните отношения на ЕС и на политиката на сътрудничеството за разви-
тие, особено на насърчаването и защитата на правата на жените като неделима 
част от европейската политика по човешките права в страните от третия свят.  
Още повече, че законите за равното третиране са солидна основополагаща част 
от acquis communautaire, която страните, кандидатстващи за членство в ЕС тря-
бва да спазват.   
 

Рамкова стратегия за равнопоставеност между половете  
 
Рамковата стратегия на Общността за равнопоставеност между 
половете 2001-200596 бележи важна промяна в сравнение с предишните 
Действия на Общността за равни възможности за мъжете и жените, които 
основно бяха базирани на отделни дейности и програми, финансирани от 
различни бюджетни пера97. Новата стратегия цели да координира всички 
отделни инициативи и програми под обща “шапка”, формирана с ясни критерии 
за оценка, инструменти за мониторинг, условия за бенчмаркинг, апробиране и 
оценяване. Комисията също така се надява, че това ще осигури по-добър 
мониторинг и разпространение на резултатите.  
 

Стратегията се опитва да преодолее проблемите на структурното неравенство 
чрез интегриране на целта на равенството между половете във всички полити-
ки, които имат пряко или непряко влияние върху живота на жените и мъжете. 
При структурирането и изпълнението на политиките проблемите, потребностите 
и желанията на жените трябва да се имат предвид по същия начин, както и на 
мъжете. Това е основна насока при равенството на половете98, приета през 
1996 г. от Комисията (Комюнике COM(96) 67) на 21.02.1996 г., чрез което рав-
ните възможности между мъжете и жените се включват във всички европейски 
политики и дейности, и което Комисията смята да операционализира и консо-
лидира чрез това предложение. Паралелно с прилагането на насоката за равен-
ство между половете, продължаващите неравенства изискват прилагането на 
специфични действия в полза на жените. Рамковата стратегия се базира на 
този двустранен подход.   

                                       
96 Виж http://www.europa.eu.int/comm/employment_social/equ_opp/strategy_en.html 
97 Включително Инициатива на общността EQUAL.  Виж Chapter 13 
98 Виж http://www.europa.eu.int/comm/employment_social/equ_opp/gms_en.html 
 

http://www.europa.eu.int/comm/employment_social/equ_opp/strategy_en.html
http://www.europa.eu.int/comm/employment_social/equ_opp/gms_en.html
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Програмата на Общността за равнопоставеност между 
половете 
 
За да се развият хоризонталните и координационни дейности (като напр. работа 
в мрежа, повишаване на информираността, инструменти за анализ и оценка, 
мониторинг, отчитане и оценка), които се изискват за успешното прилагане на 
Рамковата стратегия, Комисията предложи съпътстваща програма – Програ-
ма на Общността за равнопоставеност между половете (2001 – 2005 
г.)99. 
 
Програмата координира, подкрепя и финансира осъществяването на хоризон-
тални транснационални дейности в областите на въздействие на Рамковата 
стратегия за равнопоставеност между половете. Програмата е допълваща спря-
мо останалите европейски програми и грантове, които в еднаква степен целят 
да елиминират неравноправието и да поощрят равенството между мъжете и же-
ните.   
 

Целите на Програмата са: 

 
• Да поощрява и разпространява ценностите и практиките, акцентиращи върху 

равноправието между половете  
• Да подобрява разбирането по въпросите на равноправието между половете, 

включително пряката и непряката дискриминация и многократната дискри-
минация на жените, чрез оценяване на ефективността от политиката и прак-
тиката посредством предварителен анализ, мониторинг на прилагането им и 
оценка на техните въздействия.  

• Развитие на капацитета на участниците да насърчават ефективно равенство-
то между половете, особено чрез поощряване на обмена на информация и 
добри практики, както и на работата в мрежа на европейско равнище.  

 
Покана за подаване на предложения се пуска веднъж годишно, обикновено 
през пролетта. Проектопредложенията се изпращат директно в Европейската 
комисия.  
 
За подробности относно вече финансирани проекти посетете: 
http://europa.eu.int/comm/employment_social/equ_opp/fund_en.html 
 

Финансирани дейности  

• Сравнение на процеси, методи и инструменти, свързани с промяна на ролите 
на половете и преодоляване на половите стереотипи  

• Трансфер на опит и добри практики, обмен на експертен персонал  
• Съвместно развитие на продукти, процеси, стратегии и методология в тази 

област  
• Разпространение на резултати, изработване на материали и организиране на 

мероприятия  
 

                                       
99  Виж http://www.europa.eu.int/comm/employment_social/equ_opp/fund_en.html 

http://europa.eu.int/comm/employment_social/equ_opp/fund_en.html
http://www.europa.eu.int/comm/employment_social/equ_opp/fund_en.html
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Интерес за синдикатите   

 
Равноправието между половете е един от политическите приоритети на Програ-
мата за действие, приета на последния конгрес на Европейската конфедерация 
на профсъюзите в Прага, 2003 г. Програмата за равноправието между половете 
е широко използвана от националните синдикати и от ЕКП, за да се подкрепя 
политиката по равноправие между половете в синдикалните организации, на 
работното място и в други органи100.  

 

Информация за настоящи/нови покани за проекто-
предложения 
 

Приоритети 

 
Приоритетна тема за 2004 г. беше “Насърчаване на промяната на ролите между 
половете и преодоляване на половите стереотипи” в области като икономика, 
равно участие и представителство, социални права и граждански живот.  
 
В предишните покани приоритетите бяха:  
• Баланс между половете в процеса на вземане на решения  
• Съгласуване между работа и семейство  
• Равно заплащане  

Продължителност  

 
15 месеца след подписването на договора.  
 

Право на участие  

 
Програмата е отворена за: 
 
• 25 те страни-членки на ЕС  
• 3-те страни от EFTA/EEA  
• страните-кандидатки  
 
Инициатори на проекти могат да бъдат:  
 
• Неправителствени организации на европейско равнище  
• Социални партньори на европейско равнище. Социалните партньори на на-

ционално равнище също могат да кандидатстват с предложения, които имат 
транснационален характер, но тяхното представителство трябва да бъде по-
твърдено писмено от социален партньор на европейско равнище, който е 
съгласен да разпространи резултатите.  

                                       
100 За повече информация по политиката на ЕКП по равнопоставеността на половете виж: 
 http://www.etuc.org/en/index.cfm?target=/EN/Dossiers/gender/default.cfm 
 

http://www.etuc.org/en/index.cfm?target=/EN/Dossiers/gender/default.cfm
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• Транснационални мрежи или консорциуми на регионално или местно равни-
ще (организации с идеална цел от най-малко три или повече страни-членки, 
ЕЕА членки, страни-кандидатки).  

 
Партньори могат да бъдат:  
• Национални, регионални и местни власти, организации и НПО, насърчаващи 

равноправието между половете на европейско и национално равнище, соци-
ални партньори, университети и научно-изследователски институти, медии.  

 
Транснационалност в случая означава да са налице партньори от най-малко 3 
страни-членки или от ЕЕА, или от България, Румъния или Турция. Предложение-
то се подава от инициатора на проекта, който поема цялата отговорност за не-
го, като страна в договора с Европейската комисия.  
 

Финансиране  

 
Финансовият принос на Комисията не надвишава 80% от общите разходи на 
включените дейности. Съ-финансирането от 20% трябва да е осигурено в брой.  
 
Максималната субсидия е 500 000 евро, като с предимство са проектопредложе-
нията с бюджет над 250 000 евро.  

Процедура за кандидатстване  

 
Формулярите за кандидатстване трябва да бъдат изпратени на хартиен носител 
по пощата в три екземпляра, попълнени и подписани от оторизираното лице, на 
адрес:  
 
European Commission 
DG Employment and Social Affairs 
Equality between women and men 
SPA3 00/07 
B–1049 Brussels 
 
Освен това, електронна версия на проекта трябва да бъде подадена по елек-
тронна поща на адрес:  
EMPL-PROG-GENDER@cec.eu.int 
 

Контакти  

 
Текстът на поканата за подаване на предложения, ръководството за инициатори 
и формулярът за кандидатстване могат да се изтеглят от следния уеб-сайт:  
http://www.europa.eu.int/comm/employment_social/calls/2004/vp_200
3_31/en.pdf 
 
Относно състава на специалния комитет за прилагането на програмата, вижте:  
http://europa.eu.int/comm/employment_social/equ_opp/newprg/listprgc
omm.pdf 
 
Няма офис за техническо подпомагане по програмата. В ЕКП за равните въз-
можности отговаря Катлийн Пашие (cpasschier@etuc.org), но няма синдикален 
информационен офис за контакти по програмата.  

http://www.europa.eu.int/comm/employment_social/calls/2004/vp_200
http://europa.eu.int/comm/employment_social/equ_opp/newprg/listprgc
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Глава 17 
 

ШЕСТА РАМКОВА ПРОГРАМА НА ЕС ЗА НАУЧНИ 
ИЗСЛЕДВАНИЯ, ТЕХНОЛОГИЧНО РАЗВИТИЕ И 

ДЕМОНСТРАЦИИ 
(2002-2006 г.) 

 
 
Шестата рамкова програма за научни изследвания, технологично развитие и де-
монстрации (6РП), също както предшестващите я програми, е мащабна и покри-
ва широк спектър от научни и технологични изследвания и тяхното приложе-
ние. Тя представлява важна област от единната европейска политика, като от-
делна глава от европейското законодателство е посветена на научните изслед-
вания и технологичното развитие. Общият бюджет на 6РП е  17.5 млрд. евро, 
което представлява почти 4% от общия (2001 г.) годишен бюджет на Европей-
ския съюз и 4%–5% от общите разходи за научни изследвания и технологично 
развитие на страните–членки.  
  
Към настоящия момент Европейската комисия е започнала да планира Седма 
рамкова програма. Предварителна информация по този въпрос има в края на 
настоящата глава.  

 

Преглед на 6РП 
 
Научно-технологичното развитие е важен елемент във функционирането на ин-
дустриалното общество и представлява ключов компонент на политиката на ЕС 
за повишаване на конкурентноспособността и заетостта. Една от основните це-
ли на 6РП е да допринесе за създаването на т.нар. Европейско изследователско 
пространство (ERA). В основата на ERA стои разбирането, че въпросите и пред-
извикателствата на бъдещето не могат да бъдат посрещнати без да е постигната 
по-широка интеграция на европейските научно-изследователски усилия и спо-
собности. Целта е да се въведе единен и съгласуван подход на европейско ни-
во, чрез който да се разработват съвместни стратегии като необходимо условие 
за превръщането на Европа в “най-конкурентноспособната и динамична иконо-
мика в света” (Лисабонска среща на върха, март 2000 г.)  
  
Следователно, 6РП цели да: 

• концентрира европейските усилия върху няколко основни приоритети 
• търси прогресивно интегриране на дейностите на всички участници, ра-

ботещи на различни  нива 
• подпомага научно-изследователски дейности, планирани да имат дълго-

срочно “структурно” въздействие 
• подкрепя дейности, които укрепват общоевропейската научна и техно-

логична база.  
 
6РП е структурирана около три основни дейности, групирани в две програми, 
заедно с трета специфична програма – ЕВРАТОМ, за ядрени изследвания с бюд-
жет от около 7 % от общия бюджет. Трите основни групи дейности са: 
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• Интегриране на европейските изследвания 
• Структуриране на европейското изследователско пространство 
• Укрепване на основите на европейското изследователско простран-

ство. 
     
Първата от трите групи обхващат седем приоритетни тематични области:  

• Науки за живота: геномика и биотехнологии 
• Технологии на информационното общество 
• Нанотехнологии, нови материали и производствени процеси 
• Аеронавтика и астронавтика 
• Безопасност и качество на храните 
• Устойчиво развитие, глобални промени в климата и екосистеми 
• Общество, базирано на знания и управление - взаимовръзки 

  
Освен това, в първата група дейности са включени някои специфични дейности, 
отнасящи се до широк спектър от научни изследвания, включително изследва-
ния, поощряващи европейската политика, нови и нововъзникнали науки и тех-
нологии (NEST), изследователски дейности на малки и средни предприятия и 
международни изследователски дейности. Втората и третата група дейности са 
насочени съответно към структурирането на европейското изследователско про-
странство и укрепване на основите на ERA. 
  
Скрито послание в промените, въведени с 6РП, е изводът, че предишните рам-
кови програми не са постигнали задоволителни резултати. Много от  финанси-
раните преди дейности са били краткосрочни инициативи, които са приключва-
ли със спирането на европейското финансиране. Тяхното въздействие също е 
ограничено – до известна степен от големината и броя на областите, включени 
в консорциума на съответната дейност.  
 

Нови “инструменти” в подкрепа на приоритетните теми и 
дейности 
 
Различните видове проекти и дейности, чрез които може да се прилага 6РП, са  
известни като инструменти. Въведени са и нови инструменти с цел да се мини-
мизират досегашните слаби страни, споменати по-горе. Тези нови инструменти 
са много тясно свързани с концепцията за европейското изследователско про-
странство. 
 

Най-важните от тези нови инструменти са интегрирани проекти 
и мрежи за компетентност. Те са обособени като начини да се 
мобилизира “критична маса” ресурси за  постигане на 
амбициозни цели.  

Интегрирани проекти 

Интегрираните проекти са широкомащабни проекти, целящи да подпомогнат на-
трупването на “критичната маса” в едно целенасочено научно изследване с яс-
но определени научни и технологични цели и задачи.  
 
Очаква се, че интегрираните проекти ще имат за цел да постигнат конкретни 
резултати, свързани както с нарастването на конкурентноспособността на Евро-
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па, така и с отговора на важни социални въпроси. Всеки проект трябва да съ-
държа набор от дейности, обединени в обособена рамка. Проектите трябва да 
бъдат изработени от взаимосвързани компоненти, често под формата на подпро-
екти, изпълнени координирано и цялостно. Тези части, или подпроекти, могат 
да варират по големина и структура в зависимост от задачите за изпълнение. 
Проектите трябва да включват изследователска част и, където е подходящо, 
технологична и/или демонстрационна част, както и част за обучение.   
  
Интегрирани проекти ще се ползват по всичките приоритетни теми и области. 
Те могат да бъдат реализирани в определени случаи и в други изследвания, ка-
саещи политиките на Общността и отговарящи на научни и технологични по-
требности (т.нар. осми приоритет).  
 
Интегрираните проекти трябва да имат продължителност от три до пет години. 
Въпреки това, е допустим по-дълъг период от време, ако е необходим за пости-
гане на целите на проекта.  
  
Доколкото се приема, че “критичната маса” е различна за всеки отделен проект, 
таблиците с проектните дейности ще доведат до бюджети, вариращи от няколко 
милиона до десетки милиони евро за интегрирани проекти. Това е естествена 
последица от изискването за амбициозни цели и мобилизиране на всички ре-
сурси и действия за реализирането им. Въз основа на многообразието на проек-
ти, Европейската комисия очаква да има значително по-голям брой участници в 
сравнение с проектите по 5РП. Въпреки това, Комисията изрично обяви, че няма 
да има праг на финансиране за проекти, стига те да демонстрират задължител-
но амбиция и критична маса.  
 

Мрежи за компетентност 

 
Целта на мрежите за компетентност е  да се осъществи прогресивно и стабилно 
интегриране на изследователските дейности на партньорите в мрежата, за да се 
създадат “виртуални” центрове за върхови постижения  на европейско равнище. 
Те са инструмент за повишаване на върховите постижения чрез преодоляване 
на разпокъсаността на европейските научни изследвания в отделните области. 
Основните резултати от мрежовите дейности трябва да имат дълготраен и ста-
билен ефект върху структурирането и формирането на начина на провеждане 
на научните изследвания по темата на мрежата. Следователно, мрежите за ком-
петентност трябва да имат амбициозни цели, особено по отношение на осигуря-
ването на европейско лидерство и създаването на световна сила.  
 
Мрежите за компетентност се прилагат в различните тематични области на 6РП. 
Освен това, в някои случаи те се използват и в други научно-изследователски 
области, свързани с политиката и планирането на научни и технологични по-
требности (т.нар. осми приоритет).  
  
За да се избегне опасността да се превърнат в изолирани и затворени общно-
сти, мрежите за компетентност трябва да имат заложена мисия да разпростра-
няват знания и компетентност извън рамките на изграденото партньорство. Обу-
чението ще бъде основна част от тази мисия.  
  
Мрежите за компетентност ще се осъществяват в рамките на “програма за съв-
местна дейност”. Предвижда се тези програми да се състоят от три компонента:   
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• Интегриращи дейности (в т.ч. обмяна на изследователски екипи, оборудва-
не, изследователски платформи за съвместно ползване) 

• Съвместни научни изследвания 
• Дейности за разпространение на знания и компетентност (най-важният еле-

мент тук е съвместна програма за обучение на изследователи и на други спе-
циалисти) 

  
Макар че не дава подробна дефиниция на понятието “критична маса”, Европей-
ската комисия очаква по-широките мрежи да включват “няколко стотици изсле-
дователи”. Допустимо е някои мрежи да бъдат по-малки, но въпреки това задъл-
жителната амбиция и критична маса трябва да е налице. 
  
Финансовата помощ на Комисията ще бъде отпускана за период до 5 години, в 
някои случаи – до 7 години. Размерът на субсидията зависи от броя на изследо-
вателите, включени в мрежата (само част от съпътстващите разходи ще бъде 
предоставена) и ще зависи от регулярната оценка на постигнатото интегриране 
в мрежата.  
  
Освен интегрирани проекти и мрежи за компетентност, 6РП включва и редица 
други инструменти, повечето от които подобни на тези от предишните рамкови 
програми, като например: 
 

Изследователски проекти със специфична насоченост 

 
Изследователските проекти със специфична насоченост са партньорски научно- 
изследователски, демонстрационни или иновативни проекти, насочени към по-
вишаване на конкурентноспособността на Европа, или към отговор на потребно-
стите и политиките на Общността. Тези проекти, също като интегрираните про-
екти, се прилагат по тематични приоритети, но са по-ограничени по област и 
амбиция, с бюджет от няколко хиляди до няколко млн. Евро.    
 

Координирани действия 
 
Координираните действия са с цел да се подпомогне работата в мрежа и коор-
динирането на научно-изследователските и иновационни дейности. Те ще осъ-
ществяват дефинирането, организирането и ръководството на съвместни или 
общи инициативи, както и инициативи като организиране на конференции, сре-
щи, обмен на работни групи, обмен и разпространение на добри практики,  съз-
даване на общи информационни системи и групи от експерти.  
 

Специфични помощни дейности 
  

Специфичните помощни дейности представляват модифицирани съпътстващи 
мерки, използвани в 5РП. Тяхната задача е да гарантират допълване на дейно-
стите в рамковата програма и могат да се използват за бъдещи научно-изследо-
вателски дейности на Общността. В рамките на приоритетните теми специфич-
ните помощни дейности ще финансират например конференции, семинари, про-
учвания и анализи, работни групи и групи от експерти, дейности за разпростра-
нение на информация и развитие на комуникациите, както и комбинация от те-
зи дейности.    
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Възможности за участие на синдикатите в 6РП 
 
Малко вероятно е повечето синдикати да имат нужния капацитет, за да коорди-
нират проект по 6РП. Въпреки, че по 4РП два проекта бяха спечелени и ръково-
дени от синдикати, изискването за разрастване и амбициозност на проектите по 
5РП и 6РП неминуемо ги затруднява. Този негативен извод поставя под въпрос 
системата на публичното финансиране, тъй като не само синдикатите, но и мно-
го други малки частни или държавни организации ще изпитат същите затрудне-
ния, въпреки, че програмата насърчава малките и средни предприятия да уча-
стват в нейните дейности.    
 
Доколкото от една страна процедурите за управление са опростени в сравнение 
с предишните рамкови програми, за да подпомагат проекти относно  договорни-
те отношения с Европейската комисия, вярно е, че по-големите проекти (повече 
партньори, повече дейности) ще отнемат повече време и усилия за ръковод-
ство. Само отделни синдикати биха имали опит в ръководенето на проект с по-
вече от 3-5 партньори, като включат може би около 7-10 души общо. Разработ-
ването на интегрирани проекти и мрежи за компетентност ще представлява раз-
бираем риск, дори ако е налице стабилно обвързване, придружено със солидно 
научно-изследователско предложение за проект.  
  
Полезно за синдикатите и особено за техните изследователски институти би 
било да се опитат да станат партньори в проекти, координирани от по-големи 
предприятия или организации, с цел да избегнат тежката задача да управляват 
такъв вид проекти, както и договорните ангажименти. Това ще намали значи-
телно и потенциалните разходи за управление и координиране, които е 
задължително да се поемат.  
  
В рамките на иницииране на проектна дейност синдикатите могат да търсят въз-
можности в изследователските дейности със специфична насоченост, координи-
раните дейности и специфичните помощни дейности. Тук също ще се изисква 
значителен капацитет от ръководни и координационни умения. Също така, ако 
дейностите не се субсидират предварително от програмата, може да се наложи 
да се поемат значителни проектни разходи. Опитът от 5РП и от предишните 
рамкови програми в тази посока не е много окуражаващ. Много малко свързани 
със синдикатите организации са участвали в съвместни проекти като координа-
тори.  
  

От особен интерес за синдикатите са следните ключови приоритети на 
6РП, отнасящи се до образование и обучение и социално-икономически 
въпроси:  

Технологии на информационното общество (IST) 
 
Работната програма за Технологии на информационното общество е с най-голе-
мия бюджет от всички тематични приоритети и е програмата, която пряко до-
принася за осъществяването на европейската политика в областта на изгражда-
нето на общество, базирано на знания, съгласно решенията от срещата в Лиса-
бон от 2000 г., срещата в Стокхолм, 2001 г. и Плана за действие на електронна 
Европа (e-Europe Action plan). Една от областите за научни изследвания в про-
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грамата е 1.1.2. Приложни технологии на информационното общество, 
насочени към основни социални и икономически предизвикателства – 
целта е “да се разширяват областите и възможностите за намиране на решения, 
базирани на технологии на информационното общество, които да отговарят на 
социалните и икономическите предизвикателства и които да са достъпни за 
гражданите, бизнеса и организациите”. Изследванията в областта на “електрон-
ните системи за работа” ще се съсредоточат от една страна върху новия дизайн 
на работното място и иновативните технологии, докато друга под-област ще из-
следва персоналния достъп и доставянето на електронно обучение в училища-
та, университетите и на работното място, като част от общата стратегия за уче-
нето през целия живот. 
 

Граждани и управление в общество, базирано на знания  

 
Този тематичен приоритет се състои от две групи под-области за научни изслед-
вания:  

Общество, базирано на знания и социално сближаване  

• Подобряване на създаването, разпространението и използването на зна-
ния и влиянието  им върху икономическото и социално развитие 

• Възможности и право на избор за развитието на общество, базирано на 
знания 

• Разнообразието на  насоки по пътя към общество, базирано на знания  
 

Гражданство, демокрация и нови форми на управление  

• Последици от евроинтеграцията и разширяването на Европа за управле-
нието и за гражданите  

• Разпределяне на сферите на отговорност и нови форми на управление 
• Въпроси, свързани с разрешаване на конфликти и възстановяване на 

мира 
• Нови форми на гражданство и културно сближаване 
 

За всяка от тези под-области Европейската комисия ще обяви различни теми за 
отделните инструменти в различните покани за предложения за проекти.   
  
Има още някои области, в които синдикатите биха могли да участват с проекти, 
свързани със здравеопазването и опазването на околната среда. Освен това 
синдикалните организации от висшето образование и научно-изследователските 
институти могат да проявят интерес към някои от дейностите, свързани с евро-
пейското изследователско пространство.  
  
За всеки от конкретните приоритети на програмата предлагаме на синдикатите 
да участват в обсъждането на резултатите от “изразяването на интереси” от 
различни научно-изследователски организации от цяла Европа. Това ще осигу-
ри информация за различните видове предложения на авторите на проекти.  
 
Подробна информация за това има на адрес: 
http://eoi.cordis.lu/dsp_results.cfm 
 
Ако, доколкото е възможно, 6РП успее да привлече за дълго големи компании 
от индустриалния сектор, то тогава синдикатите ще имат възможност да участ-
ват в дискусии с работодателите. Голяма част от големите работодатели в Евро-

http://eoi.cordis.lu/dsp_results.cfm
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па ще имат активно действащи Европейски работнически съвети (ЕРС). Докато 
това не стане обичайна практика, няма причини представители на работниците 
да не повдигат въпроса за изследователските дейности и 6РП. Това ще помогне 
да се разбере дали работодателите участват, или обмислят участие в програма-
та като част от консорциум. Ако е подходящо или уместно, това може да позво-
ли на синдикатите да участват индиректно в 6РП, ако пряко не са включени в 
проектните дейности.  
  
При все това има законови и политически основания за подкрепа на социалните 
измерения на “проекта”, какъвто е Европейският съюз. Следователно,  европей-
ските граждани в качеството си на работещи, потребители, групи в неравно-
стойно положение и личности трябва да имат всички основания да си осигурят 
активно представителство и участие в дейностите на Шестата рамкова програ-
ма.  
  
Доколкото синдикатите не претендират да говорят от името на всички европей-
ски граждани, те въпреки това са най-големите мрежи от европейски организа-
ции на доброволен принцип, представители на огромен брой групи от хора, кои-
то посрещат и работят за преодоляването на предизвикателствата, за да се пре-
върне Европа в най-конкурентноспособната и силна икономика в света. Ако не 
поради друга причина, включването на синдикатите е задължително за осигуря-
ването на равновесието между пазарните механизми и социалните измерения в 
Шестата рамкова програма.  
 

Разходи и финансиране от ЕС 
 
В 6РП ще продължат да се прилагат различни модели и схеми на  разпределе-
ние на разходите. Когато организациите кандидатстват за финансиране от Ев-
ропейската комисия на всички включени разходи по проекта, се прилагат след-
ните схеми: 

• до 50% за научни изследвания и технологично развитие и иновации 
• до 35% за демонстрационни дейности 
• 100% за дейности за обучение (без да се финансират лични разходи на 

обучаемите) 
• до 100% за мениджмънт на консорциума  

 
Други модели на финансиране осигуряват максимум финансов принос на Коми-
сията до 20% от общите разходи по проекта за непреки разходи. 
 
Координирани действия и специфични помощни дейности могат да бъдат фи-
нансирани до 100%. 
  
Едно от предизвикателствата, свързани с управлението на проект по предишни-
те рамкови програми, с които се сблъскват организациите, беше изискването за 
детайлни, често повтарящи се финансови отчети, за да се получи субсидията. В 
Шеста рамкова програма е направен опит да се улесни този елемент от менидж-
мънта на проекта и да се даде по-голяма автономия при разпределението на ре-
сурсите (включително и на субсидията от Комисията) по време на изпълнението 
на проекта.   
 
В тази връзка е въведено още едно изменение – сертификат за разходи.   
Всеки от участниците в проекта трябва да представи сертификат за разходи, 
оценен от независим външен одитор или, когато участникът е публична или 
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международна организация – от съответното компетентно ведомство, удостове-
ряващо пълните приемливи за програмата разходи, направени от всеки участ-
ник.   
 

Процедура за кандидатстване и критерии за подбор  
 
Процедурите за кандидатстване и критериите за подбор за интегрирани проек-
ти, мрежи за компетентност и други инструменти, са подробно описани и могат 
да бъдат намерени на уеб-страницата на 6РП, където се обявяват различните 
покани за подаване на предложения. Освен това, съществува набор от крите-
рии, които се считат за общовалидни за всички проектопредложения по приори-
тетните области на 6РП. За оценяване на предложенията се използват следните 
основни критерии, към които впоследствие са добавени специфични критерии 
за всеки отделен инструмент: 

• Съответствие с целите на програмата 
• Потенциално въздействие 
• Качество на интегрирането 
• Качество на организацията и управлението  
• Мобилизиране на ресурсите 

Поглед към 7РП 
През юни 2004 г. Европейската комисия публикува комюнике “Наука и техноло-
гии – ключът към бъдещето на Европа”, ръководство за бъдеща европейска по-
литика в подкрепа на научните изследвания (COM(2004) 353 final101. В него Ко-
мисията насочва вниманието върху масовото участие в 6РП: 28 000 научно-из-
следователски предложения за проекти са вече подадени, с участието на 150 
000 институции; създадени са 200 транснационални изследователски мрежи; 
стартирани са 55 мрежови дейности. Комисията обаче акцентира върху необхо-
димостта от увеличаване на инвестициите за европейски научни изследвания от 
сегашните 2% от БВП до 3%, подчертано от Европейския съвет от Барселона 
през март 2002 г.   
  
Освен, че поставя въпроса за увеличаване на финансирането за научни изслед-
вания, Комисията обобщава основните цели за периода от 2007-2013:   

• Създаване на “центрове за върхови постижения” на европейско равнище 
чрез сътрудничество между лаборатории 

• Предприемане на европейски технологични инициативи 
• Стимулиране на творческите усилия в базовите научни изследвания чрез 
конкуренция между екипите на европейско равнище 

• Да направим Европа по-привлекателна за най-добрите учени и изследова-
тели 

• Развитие на изследователската инфраструктура от европейска значимост 
• Подобряване на координацията между националните научно-изследовател-
ски програми  

 
В комюникето на ЕК се подчертава, че е открит консултативен форум, който е 
приключил през октомври 2004 г. Въз основа на резултатите от форума, Коми-
сията ще представи нормативните предложения за Седмата рамкова програма 
през 2005 г. Информация за хода на 7РП може да намерите на адрес:   
http://europa.eu.int/comm/research/future/index_en.html  
                                       
101 Може да се свали от: http://europa.eu.int/eur-
lex/pri/en/dpi/cnc/doc/2004/com2004_0353en01.doc 

http://europa.eu.int/comm/research/future/index_en.html
http://europa.eu.int/eurlex/pri/en/dpi/cnc/doc/2004/com2004_0353en01.doc
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Покани за проектопредложения и допълнителна 
информация 
За повече информация относно Шеста рамкова програма, включително подроб-
ни работни програми за специфичните области, Ви предлагаме да посетите 
следните уеб-страници:  
http://europa.eu.int/comm/research/fp6/index_en.html 
http://www.cordis.lu/fp6/home.html 
 
  
Подробности за предстоящи покани за подаване на проектопредложения могат 
да бъдат намерени на:  
http://fp6.cordis.lu/fp6/calls.cfm 
 
Актуални са две покани за подаване на проектопредложения за подпрограма 
“Технологии на информационното общество”. Първата от тях е обявена на 16 
ноември 2004 г. с краен срок за подаване на предложенията 22 март 2005 г., а 
втората ще стартира през май 2005 г. с краен срок септември 2005 г. Покана за 
проектопредложения по подпрограмата за граждани и управление в общество, 
базирано на знания е публикувана в края на 2004 г.     
 
За повече информация посетете виртуалната библиотека на сайта на Европей-
ския синдикален колеж:  
http://www.etuc.org/etuco/en/eu_information/library/default.cfm 

http://europa.eu.int/comm/research/fp6/index_en.html
http://www.cordis.lu/fp6/home.html
http://fp6.cordis.lu/fp6/calls.cfm
http://www.etuc.org/etuco/en/eu_information/library/default.cfm
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Глава 18 
 

Подкрепа за страни извън ЕС 
 
 
В настоящия наръчник на много места се обръща внимание на транснационал-
ното сътрудничество между организации от страните-членки на ЕС. Смятаме, че 
е важно да се разгледат и други възможности с по-широко географско покри-
тие.   
 
В тази глава са представени по-подробно детайлите на четири от програмите за 
външна помощ за провеждане на дейности, които биха могли да представляват 
интерес за синдикатите.  

• Европейска инициатива за демокрация и човешки права 
• Програма КАРДС (Подкрепа на общността за преструктуриране, развитие и 

стабилизиране) 
• Програма МЕДА за партньорство между Европа и страните от региона на 

Средиземноморието 
• Действия за повишаване на обществената информираност относно резулта-

тите от развитието 
 

За всички отговаря Службата за сътрудничество на Европейската комисия 
 

Европейска инициатива за демокрация и човешки права  
 

Въведение 

 
Принципите на свобода, демокрация, спазване на човешките права и на закони-
те формират крайъгълния камък на Европейския съюз, както се изтъква в Дек-
ларацията за човешките права, допълнена с други декларации и конвенции, 
които заедно представляват важен източник за духа на ЕС и неговите приорите-
ти.  
 
През 1994 г. Европейският парламент създаде нова бюджетна линия, наречена 
“Европейска инициатива за демокрация и човешки права (EIDHR)”, която обе-
динява всички съществуващи бюджетни линии, свързани със спазването на чо-
вешките права. Договорът от Амстердам (1999 г.) прави още една забележител-
на стъпка в тази посока. Член 6 от Договора гласи: 
  

“Европейският съюз е основан на принципите на свобода, демокрация, 
спазване на човешките права и свободи и законите – принципи, общи за 
всички страни-членки на ЕС.”  

 
Този член осигурява законова основа за всички дейности за човешки права и 
демократизация, извършвани по различните бюджетни линии, понастоящем 
обединени от Европейската комисия, за да се улесни цялостното сближаване на 
дейностите в тази област.   
 
През 2004 г. общата отпусната сума за Европейската инициатива за демокрация 
и човешки права  е 125 млн. евро,  разпределена по следните бюджетни линии: 
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• 19.04.03: Развитие и консолидиране на демокрацията и законите – спазва-

не на човешките права и фундаментални свободи  
• 19.04.04: Подкрепа на дейности на международните трибунали и на Меж-

дународния съд  

Финансирани дейности 

 
Програмите правят разлика между финансирането на глобални, регионални и 
национални проекти: 

• Глобални проекти: следва се тематичният подход 
• Регионалните и национални проекти са съответно насочени към регио-

нални (в т.ч. кампании срещу насилието, регионални програми за обуче-
ние по човешки права), или национални приоритети.   

 
Стратегиите на Инициативата се прилагат чрез три основни средства: 
• Проекти, дефинирани чрез поканите за подаване на предложения, из-

пълнявани от представители на гражданското общество, НПО и местни вла-
сти (но без участието на държавни, национални и международни правител-
ствени организации и институции) 

• Микропроектите са малки проекти за под 100 000 евро, администрирани 
директно от Делегациите на Европейската комисия в съответните държави. 
Те подкрепят малък брой дейности по човешки права и демократизация, кои-
то се изпълняват от неправителствени организации 

• Целеви проекти, насочени от Европейската комисия за постигане на специ-
фични цели, които не могат да бъдат осъществени чрез поканите за предло-
жения и микропроектите. Обикновено се провеждат от международни и реги-
онални организации. 

 
Чрез тези средства Инициативата финансира широк кръг от разнообразни дей-
ности. Всяка година Службата за сътрудничество и Главната дирекция, отгова-
ряща за програмата, приемат работна програма с най-новите приоритети и изи-
сквания за области на действие, структури за управление и отпуснати суми за 
всеки приоритет. Бъдещите кандидати за финансиране по проекти трябва да 
прочетат внимателно годишната работна програма, за да видят какви дейности 
се финансират.     
 

Интерес за синдикатите 

 
Областите на човешките права, демократизацията и борбата срещу расизма и 
ксенофобията представляват традиционно подчертан интерес за синдикалното 
движение и синдикатите печелят проекти по тези теми.  
   
Например, с финансова помощ от приключилата програма ФАР Демокрация, Ев-
ропейският синдикален колеж ETUCO координира проект “Развитие на мрежа на 
синдикални преподаватели в страните от ЦИЕ”, който започва да развива сътру-
дничеството в областта на синдикалното обучение между синдикатите от Цен-
трална и Източна Европа. Този проект създаде мрежа от преподаватели, която 
действа много активно в областта на синдикалното обучение и на разпростране-
нието на нови източници за обучение.  
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Информация за настоящи/нови покани за проекто-
предложения  

 

Приоритети  

 
В комюникето на Европейската комисия от 2001 г. “Ролята на ЕС за подпомагане 
на човешките права и демократизацията в трети страни102, се определят след-
ните приоритети:  
• Укрепване на процеса на демократизация, добро управление и спазване на 

законите  
• Отменяне на смъртното наказание 
• Борба срещу насилието и безнаказаността, включително подкрепа за между-

народните трибунали и криминални съдилища  
• Преодоляване на расизма и ксенофобията и на дискриминацията на малцин-

ствата и коренното население  
 

Продължителност 

 
Продължителността на проектите и времевата рамка на поканите за подаване 
на предложения варират за различните проекти или мерки.  
 

Участие  

 
Бенефициенти: регионални и международни организации, НПО, национални и 
местни власти, висши училища и университети от страни-членки на ЕС или от 
страни-бенефициенти.  
 
Целевите страни са:: 
 
• Централна Африка: Ангола, Бурунди, Конго, Етиопия, Еритрея, Бряг на 

слоновата кост, Мозамбик, Нигерия, Руанда, Сиера Леоне, Судан, Зимбабве  
• Средиземноморие – Среден Изток: Алжир, Израел и западния бряг/Иви-

цата Газа, Тунис, Ирак  
• Кариби: Хаити 
• Тихи океан: Фиджи 
• Азия: Камбоджа, Китай, Индонезия, Непал, Пакистан  
• Латинска Америка: Колумбия, Гватемала, Мексико  
• Бивши съветски републики: Грузия, Русия, Украйна 
• Югоизточна Европа: Босна и Херцеговина, Федерална република Югосла-

вия 
• Страни-кандидатки за ЕС: Турция 
 

Финансиране 

 
Финансовата субсидия покрива само част от общите разходи, с изключение на 
организациите от развиващите се страни, които могат да получат до 100% фи-
нансиране. Усредненият минимум на субсидията от ЕС за проект по поканите за 

                                       
102  Виж http://europa.eu.int/comm/external_relations/human_rights/doc/com01_252_en.pdf  

http://europa.eu.int/comm/external_relations/human_rights/doc/com01_252_en.pdf
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предложения обикновено е около 300 000 евро, а максимумът не надвишава 1,5 
млн. евро. За микропроекти, обявени от Делегацията на Европейската комисия 
в трети страни, финансирането от ЕС е обикновено между 10 000 и 100 000 ев-
ро.  
 

Процедура за кандидатстване  

 
От 2004 г. Комисията въведе двустепенна процедура: инициаторите подават 
предварителни предложения, или концепция с изготвен предварителен бюджет 
на проекта. Ако бъдат одобрени от Комисията, инициаторите трябва да предста-
вят пълно предложение за проекта. За микропроекти процедурата е определена 
от съответната национална Делегация на ЕК.   
  
Новият елемент от 2004 г. е средство за разпределяне на отговорностите; Евро-
пейската комисия прехвърля управлението на 80% от проектите от Брюксел към 
Делегациите на ЕК, за да бъдат по-близо до местните организации и до потреб-
ностите на инициаторите, за да се повиши качеството на проектопредложенията 
и да се ускори подготовката и провеждането на дейностите.   
 

Контакти 

 
Важно: поканите за предложения за тази програма вече не се публикуват в 
Официалния журнал на ЕК. Отсега нататък датата на публикуване в уеб-сайта 
на Службата за сътрудничество EuropeAid:  
http://europa.eu.int/comm/europeaid/cgi/frame12.pl 
се счита за начало на поканата за предложения. 
 
Цялата документация, включително работни програми, покани за подаване на 
предложения, формуляри и съпътстващи документи, както и отговори на често 
задавани въпроси могат да бъдат намерени на адрес:  
http://europa.eu.int/comm/europeaid/projects/eidhr/index_en.htm 
 
 

http://europa.eu.int/comm/europeaid/cgi/frame12.pl
http://europa.eu.int/comm/europeaid/projects/eidhr/index_en.htm
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Програма КАРДС (Помощ на Общността за 
възстановяване, развитие и стабилизиране)  
 

Въведение 

 
Един от основните приоритети на външната политика на ЕС е да подпомага ста-
билността и мира на Западните части на Балканския полуостров. Новата про-
грама КАРДС, приета през декември 2000 г., е продължение на дейностите, за-
почнати от ЕС за подкрепа и ускоряване на развитието на гражданското обще-
ство в следните държави: Албания, Босна и Херцеговина, Хърватска, Македо-
ния, Сърбия и Черна гора (вкл. Косово). В същото време тя има генерална цел 
да насърчава участието на тези страни в процеса на стабилизиране и присъеди-
няване. Процесът на стабилизиране и присъединяване подпомага стабилността 
в този проблемен регион и в същото време допринася за по-тясно сближаване 
на страните от региона с ЕС, с цел постигане на споразумения с тези страни, ко-
ето отбелязва значителен напредък в политическата и икономическата реформа 
и в администрацията.      
  
В периода 2000-2006 г. КАРДС ще осигури 4,6 млрд. евро за инвестиции, инсти-
туционално развитие и други мерки, насочени към:  
• Възстановяване, стабилна демократизация и завръщане на бежанците  
• Институционално и законодателно развитие, вкл. хармонизиране с нормите и 

подходите на ЕС, за засилване на демокрацията и правовия ред, за спазване 
на човешките права, развитие на гражданското общество и свободата на 
словото и печата и пазарна икономика  

• Устойчиво икономическо и социално развитие и структурна реформа  
• Създаване и подкрепа на близки връзки и сътрудничество между страните от 

региона и между тях, ЕС и страните-кандидатки от Централна Европа  
 
Програмата КАРДС се ръководи от Службата за помощ и сътрудничество Europe 
Aid.   
 

Финансирани дейности 

 
Програмата финансира широк кръг от проекти в различни области. Дейностите, 
финансирани от програмата, могат да включват:   
• Обучение на персонал, преподаватели, бенефициенти  
• Курсове по управление  
• Трансфер на ноу-хау  
• Учебни посещения и обмен на работни групи  
• Тематични семинари, работни срещи, конференции, информационни кампа-

нии  
• Срещи/кампании за повишаване информираността на обществото и властите  
• Публикации на наръчници, брошури, добри практики  
• Развитие на нови услуги  
• Мерки за укрепване на човешкия и институционалния капацитет  
• Увеличаване участието на граждани в демократичния диалог на местно ниво  
• Управление  
• Насърчаване на равните възможности за участие на етническите малцинства 

и жените в демократичния процес  
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Интерес за синдикатите  

 
Европейската конфедерация на профсъюзите (ЕКП) участва активно в процеси-
те на поддържане и насърчаване на сътрудничеството между местните органи-
зации и подпомага връзките между местните и европейските организации, за да 
съдейства на процеса на стабилизиране и обединение. За последващи мерки 
във външната политика на ЕКП по отношение на балканските страни, посетете:  
http://www.etuc.org/etuco/en/eu_information/library/ETUCandExternal
Relationsen.pdf 
 
През 2003 г. програмата КАРДС обяви две покани за подаване на предложения, 
които могат да представляват интерес за синдикатите:  
• КАРДС регионална програма за демократично стабилизиране: Развитие на 

гражданското общество на местно ниво   
• КАРДС регионална програма за демократично стабилизиране: програма за 

мрежи  
  
Въпреки, че и двете покани вече са приключили, съответните документи могат 
да бъдат намерени на адрес:  
http://europa.eu.int/comm/europeaid/cgi/frame12.pl 

 

Информация за настоящи/нови покани за проекто-
предложения 

 

Приоритети 

 
Последната покана за подаване на проектопредложения, приключила през сеп-
тември 2004 г., беше програма за демократично стабилизиране: програма за 
мрежи. Нейната цел бе да се увеличи потенциала на гражданското общество в 
региона чрез подпомагане на сътрудничеството между включените в мрежи ор-
ганизации в региона и ЕС чрез трансфер на ноу-хау, ресурсно укрепване и съз-
даване на устойчиви структури. Ключови компоненти на проектите са:    
 
• Развитие на умения за работа в мрежа  
• Развитие на организационни умения (персонал, финанси, стратегическо пла-

ниране)  
• Развитие на уменията в областта на финансите, като увеличаване възможно-

стите за финансиране, счетоводство, финансов мениджмънт)  
• Развитие на умения за застъпничество и защита  
  
Действията трябва да бъдат предприети в една или повече от следните държа-
ви: Албания, Босна и Херцеговина, Хърватска, Македония, Сърбия и Черна гора 
(вкл. Косово).  
 

Продължителност  

 
Проектите трябва да са с продължителност не по-малко от 18 месеца и не пове-
че от 24 месеца.  

http://www.etuc.org/etuco/en/eu_information/library/ETUCandExternal
http://europa.eu.int/comm/europeaid/cgi/frame12.pl
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Участие  

 
Инициаторите трябва:  
 
• Да са организации юридически лица с нестопанска цел  
• Да са неправителствени организации, асоциации на гражданското общество 

или професионални сдружения, синдикати, малки и средни предприятия  
• Да имат офис в ЕС, или в една от страните-кандидатки (България, Румъния, 

Турция), или в една от страните по КАРДС  
• Да носят пряка отговорност за подготовката и управлението на проекта. 
 
Партньорите по проекта трябва да отговарят на същите критерии като инициа-
торите. Транснационалното партньорство трябва да включва най-малко една 
организация от страна от ЕС или страна-кандидатка за ЕС, както и най-малко 
една организация от страна, включена в програмата КАРДС.  Други организации 
(например общини или регионални и местни административни структури) могат 
да бъдат включени в дейностите по проекта, но без да получават финансиране 
от програмата. Тези партньори не са задължени да отговарят на критериите за 
участие.   
 

Финансиране  

 
Финансовата субсидия от Общността е между 50% и 80% от общите разходи на 
проекта. Останалите разходи трябва да се осигурят от инициатора или партньо-
рите, като е възможно да се ползват и други източници извън Европейската 
общност. Общата сума на субсидията от ЕС е между 100 000 и 200 000 евро.  
 

Кандидатстване  

 
Формулярите за кандидатстване, които се подават на английски език, трябва да 
бъдат изпратени до:  
European Commission 
EuropeAid Cooperation Office 
Unit A6 
Office L-41 4/17 
Rue de Genève 1 
B 1049 Brussels 
Belgium 
 
Текстът на поканата, ръководството за подаване на проектопредложения и фор-
мулярите за кандидатстване се намират на уеб-сайта на EuropeAid:  
http://www.europa.eu.int/comm/europeaid/tender/index_en.htm 
 

Контакти  

 
Кандидатите могат да задават въпроси във връзка с отделните покани, не по-
късно от 21 дни преди крайния срок, като отбележат номера на поканата, на:  
Патрик Бекер на  e-mail адрес Patrick.becker@cec.eu.int 
или на факс: +32.2.2994701 
 

http://www.europa.eu.int/comm/europeaid/tender/index_en.htm
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Въпроси и отговори са публикувани на уеб-сайт: 
http://www.europa.eu.int/comm/europeaid/tender/index_en.htm 
 
Няма служба за техническа помощ и контактна точка на синдикатите. В Евро-
пейската конфедерация на профсъюзите за балканските страни отговаря г-н 
Том Дженкинс. (tjenkins@etuc.org).  
 
 

http://www.europa.eu.int/comm/europeaid/tender/index_en.htm


184 

Сътрудничество със средиземноморските страни и 
програмата МЕДА  
 

Въведение  

 
Европейският съюз им дългогодишно двустранно търговско и икономическо съ-
трудничество и с други средиземноморски страни. Конференцията на външните 
министри на ЕС и страните от Средиземноморието в Барселона през 1995 г. по-
стави началото на нова “партньорска” фаза на това сътрудничество, включваща 
не само двустранно, но и многостранно или регионално сътрудничество. Декла-
рацията от конференцията поставя основите на това ново Евро-средиземномор-
ско партньорство, познато като Барселонски процес103. Тя определя три обла-
сти на действие на партньорството:    
• Политическо партньорство и партньорство за сигурност: Установяване на об-

ща зона на мир и стабилност  
• Икономическо и финансово партньорство: Създаване на зона на взаимен 

просперитет  
• Партньорство в социалната, културна и обществена област: Развитие на чо-

вешките ресурси, подпомагане на съжителството на различните култури и 
обмена между гражданските общества  

 
Барселонският процес се провежда чрез програмата МЕДА (MEDA), която пре-
доставя техническа и финансова помощ за мерките, съпътстващи икономическа-
та и социалната реформа в средиземноморските партньорски страни.  
 
В рамките на програмата МЕДА/EUROMED Европейската комисия публикува за 
първи път през 2004 г. покана за предложения, наречена “Средиземноморски 
диалог 2004-2005 г.” Тя цели да подобри информирането и активния диалог ме-
жду гражданите от двете страни на Средиземноморието, особено в области като 
миграция, образование и обучение, гражданско общество, управление, синди-
кати, младежи, жени и култура.    
 

Финансирани дейности 

 
• Издаване и разпространение на досиета/доклади/ интервюта (текстов и сни-

мков материал) по горепосочените теми  
• Организиране на срещи, насочени към мултипликатори (журналисти, препо-

даватели, обучаващи, изследователи, лидери на младежки НПО, представи-
тели на гражданското общество  

 

Информация за настоящи/нови покани за проекто-
предложения 

 
Информацията, дадена по-долу, се отнася до поканата за предложения по “Сре-
диземноморски диалог”, приключила през юни 2004 г.  
 

                                       
103 Виж http://europa.eu.int/comm/external_relations/euromed/bd.htm 

http://europa.eu.int/comm/external_relations/euromed/bd.htm
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Приоритети 

 
• Ролята на синдикатите в съвременното общество и в икономическите 

промени (вкл. предизвикателствата пред свободната търговия в 
средиземноморските държави)  

• Образование и професионално обучение, съобразено със социално-икономи-
ческите условия на съответните страни  

• Правата на жените, тяхното развитие и влияние в Европа  

 

Продължителност 

 
24  месеца от подписването на договора.  
 

Участие 

 
Програмата е отворена за организации от страни-членки на ЕС, Мароко, Алжир, 
Тунис, Египет, Израел, Йордания, Сирия, Ливан, Турция и палестинските тери-
тории. Инициаторите на проекта трябва да са:   
• Юридически лица с нестопанска цел, НПО и неправителствени асоциации, 

университети, образователни и културни институции  
• Да имат офиси в ЕС или на територията на една от страните, участнички в 

програмата  
• Да носят пряка отговорност за управлението на дейността  
 
Консорциумът трябва да се състои от минимум 4 партньори, 2 от които са от 
средиземноморска държава и 2 от ЕС, включително новите страни-членки. Дей-
ностите трябва да обхващат минимум 3 средиземноморски страни; проведените 
в Европа дейности трябва да включват най-малко 5 от 25-те страни-членки.  
 

Финансиране 

 
Субсидията за поканата от 2004 г. е 1,500 000 евро. Финансовият принос на Ко-
мисията покрива между 50% и 80% от общите разходи. Трябва да има съ-фи-
нансиране от страна на кандидата и партньорите. Размерът на субсидията от ЕК 
е между 350 000 и 750 000 евро.  
 

Кандидатстване 

 
Формулярът за кандидатстване трябва да бъде изпратен до датата на крайния 
срок в оригинал и 5 копия на адрес:  
 
The Delegation of the European Commission in Tunisia 
Immeuble Europe, rue du Lac Mâalaren 
BP 150-1053 Les Berges du Lac 
Tunis 
Tunisia 
 



186 

Контакти 

 
Текстът на поканата, ръководството за подаване на проектопредложения и 
формулярите са публикувани на уеб-сайт:  
http://europa.eu.int/comm/europeaid/index_en.htm 
или на сайта на Делегацията на ЕК: www.deltun.cec.eu.int . 
 
За повече информация, посетете:  
http://europa.eu.int/comm/external_relations/euromed/  
 
За поканата от 2004 г. кандидатите могат да задават въпроси не по-късно от 21 
дни преди крайния срок за подаване на предложения на Делегацията на ЕК в 
Тунис.  
 
 

http://europa.eu.int/comm/europeaid/index_en.htm
http://europa.eu.int/comm/external_relations/euromed/
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Действия за повишаване на обществената осведоменост 
по въпроси на развитието (бюджетна линия 21.02.03) 

Въведение  

 
Бюджетна линия 21.02.03 (бивша Б7-6000) е започната през 1976 г. с цел под-
помагане на европейски проекти на неправителствени организации, провежда-
ни в развиващите се страни. През 1978 г. мандатът на бюджетната линия е 
разширен експериментално и включва дейности за повишаване на информира-
ността на европейската общественост по въпросите на развитието. От 1979 г. 
нататък това стана постоянен елемент на бюджетната линия, с постепенно на-
растващ бюджет на съфинансиране от около 10% , възлизащ през 2004 г. на 
200 млн. евро.  
 
Основните цели на този вид дейност са:  
• Да повиши информираността на европейската общественост по проблемите 

на развитието в развиващите се страни и проблемите на връзките им с инду-
стриалния свят  

• Да мобилизира обществената подкрепа за развитие, стратегии и политики за 
ограничаване на бедността, както и за действия в подкрепа на по-бедните 
слоеве от населението на развиващите се страни.   

 

Финансирани дейности  

 
• Социални, хуманитарни, екологични, икономически кампании и действия за 

развитие, както и институционална подкрепа и капацитетно изграждане на 
местни структури за развитие, за да се подпомогнат бедните хора в развива-
щите се страни, особено уязвимите групи.  

• Повишаване на информираността на европейската общественост по въпроси-
те на развитието в развиващите се страни  

• Мерки за засилване на сътрудничеството между европейски неправителстве-
ни организации и техни партньори от развиващите се страни  

 

Предлагани теми  

 
• Ролята на жените в развитието  
• Устойчиво развитие, гражданско общество и насърчаване на човешките пра-

ва и демокрацията  
• Права на детето  
• Защита на застрашени култури  
 
Вече финансирани проекти могат да бъдат намерени на уеб-адрес:  
 
http://europa.eu.int/comm/europeaid/projects/ong_cd/ed_page_en.htm
#Historical%20Background 
 

http://europa.eu.int/comm/europeaid/projects/ong_cd/ed_page_en.htm
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Информация за настоящи/нови покани за проекто-
предложения 

Приоритети  

 
Приоритетни за 2004-2005 г. са дейности, които:  
 
• Целят да подчертаят взаимната зависимост между ЕС и развиващите се стра-

ни  
• Опитват се да мобилизират подкрепа за по-голяма равнопоставеност на  от-

ношенията Север - Юг   
• Насърчават сътрудничеството между неправителствени организации  
• Дават възможност на партньорите от развиващите се страни да играят актив-

на роля  
• Включват НПО от новоприетите страни-членки и  действия, които подпомагат 

обмяната на опит и работата в мрежа между НПО, страните-членки и ново-
приетите страни-членки  

 

Продължителност  

 
Обикновено продължителността на проектите е 24 месеца, но не-повече от 60 
месеца. Максималната продължителност е фиксирана във всяка покана за пода-
ване на предложения. Недопустима е по-голяма продължителност от определе-
ната по време на изпълнението на проекта.   
 

Участие  

 
Кандидатите трябва да са европейски НПО, които системно провеждат меропри-
ятия, свързани с развитието или с информиране за резултатите от развитието, 
най-малко три години преди кандидатстването. Те трябва да са автономни, с 
идеална цел, неправителствени организации, основани в една от страните-чле-
нки на ЕС.  
 
Дейностите могат да бъдат проведени от една НПО или от консорциум (специал-
на група от две или повече НПО, регистрирани в една или повече страни-член-
ки на ЕС), или от мрежа (група от НПО, организирана на национално или евро-
пейско равнище, като по-голяма част от членовете са от европейски страни).  
Допускат се местни партньори от развиващите се страни, ако са включени в 
подготвителната фаза на проекта и техните разходи са в съответствие с допу-
стимите разходи за бенефициентите на проекта.    
  
Всяка покана за подаване на предложения определя конкретно разпределение-
то на отпуснатите средства по региони (Азия, Централна и Южна Америка, стра-
ните от Средиземноморието, Балканите и бившите съветски републики).  
 

Финансиране  

 
Възможни са две схеми на финансиране на проекти:  
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а) Съ-финансиране на проекти  

 
• Кандидатстване от една НПО: европейска субсидия от 50 000 до 750 000 ев-

ро 
• Кандидатстване на консорциуми и мрежи: между 250 000 и 1 500 000 евро  
 
Отпуснатата финансова помощ не може да надвишава 75% от общите разходи 
на проекта. Кандидатът трябва да има собствен финансов принос от най-малко 
15% от общите разходи. В тях не се включват разходите в непарично 
изражение.   
 
б) “Блок субсидии” (поредица от отделни дейности, със самостоятелно изпъл-
нение; обикновено се използват за по-малки по обем  дейности):  
• Минимален финансов принос на ЕС за отделна НПО и за мрежа: 250 000 

евро  
• Максимален финансов принос на ЕС за отделна НПО: 1 000 000 евро  
• Максимален финансов принос на ЕС за мрежа: 1 500 000 евро  
 
В рамките на блок-субсидията, приносът на Европейската комисия за отделни 
дейности може да бъде между 20 000 и 150 000 евро. Броят отделни действия, 
подадени от една НПО не бива да надвишава 12, а броят действия , подадени от 
мрежа не бива да надвишава 18. Кандидатът трябва да има собствен финансов 
принос най-малко 15% от общите разходи на проекта, без включване на разхо-
дите в непарично изражение.  
 

Процедура за кандидатстване  

 
Формулярите за кандидатстване трябва да се изпращат директно на Европей-
ската комисия. 
 
За проекти и блок-субсидии:  
За доставка лично или чрез куриер:  
EuropeAid Cooperation Office, Unit F-6 
Central Mail Service 
Rue de Genève, 1-3-5 
B 1140 Brussels 
 
Пощенски адрес:  
European Commission 
EuropeAid Cooperation Office, Unit F-6 
B-1049 Brussels 

Контакти  

Формуляри за кандидатстване:  
http://europa.eu.int/comm/europeaid/projects/ong_cd/ed_page_en.htm 
 
За въпроси, свързани с проекти, финансирани от Службата за сътрудничество  
EuropeAid: 
http://europa.eu.int/comm/europeaid/general/faq_en.htm#tend 
 
 

http://europa.eu.int/comm/europeaid/projects/ong_cd/ed_page_en.htm
http://europa.eu.int/comm/europeaid/general/faq_en.htm#tend
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Приложение 1 
 

Списък за проверка на етапите на планиране на 
проекта  

 
 

1. Определяне на потребностите 
 
1.1 Опишете потребността(ите), които искате да задоволите или проблем 

(ите), които бихте искали да разрешите. 
1.2 Опишете целевата група.  
1.3 Необходима ли Ви е по-детайлна оценка на потребностите, за да дости-

гнете до по-прецизен анализ? Ако Ви е необходима, ще я направите ли 
преди стартирането на проекта, или ще я включите като една от дейно-
стите в проекта?  

1.4 Как задоволяването на потребността на тази целева група ще  доприне-
се за отговор на потребностите и постигане на целите на вашата соб-
ствена организация? 

1.5 Можете ли да разчитате на съдействието на вашата организация при 
разработването на проекта? 

 

2. Формулиране  на целите 
 
2.1 Формулиране на целите на проекта от гледна точка на конкретните по-

требности, които сте определили.  
2.2 Определете как тези цели са свързани с целите на вашата собствена 

организация.  
2.3 Уверете се, че целите са формулирани колкото е възможно по-точно. 

Дали те са измерими/достижими? Можете ли да ги използвате ефектив-
но като критерий, който да помогне за успешното Ви оценяване? 

2.4 Ако целите са свързани с разширяване на обхвата на някои от съще-
ствуващите дейности, обсъдете своите идеите с хората от екипа, които 
ще бъдат включени в осъществяването й. 

2.5 Ако целите са свързани с получаване на допълнителен експертен ана-
лиз извън организацията, сверете вашето предложението със съответ-
ните външни консултанти.  

2.6 Ако целите включват разработването на нови дейности, съгласувайте 
вашето предложение с хората, които са включени в организирането на 
дейностите. 

 

3. Преценка на възможностите за осъществяването на 
проекта  
 
3.1 Каква част от проекта може да осъществи вашата организация? 
3.2 Съществуват ли проблеми, с които е възможно да се сблъска вашата 

организация при осъществяването на проекта? 
3.3 Ако проблемът се състои в недостиг на финансови средства, ще е необ-

ходимо да потърсите съфинансиране. Възможностите за това включват: 
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Европейски съюз / банки / национално правителство / браншови 
организации / аналогични на вашата организации/ чуждестранни 
организации / международни организации. 

Помислете внимателно относно това, кой би могъл да бъде най-подхо-
дящият източник на финансиране? Аргументирайте се. 

3.4 
 
 
 
 
 
 
 

Изискайте подробна информация от всички съфинансиращи организа-
ции, които считате, че  може да Ви бъдат от полза. На пример:  

• Ръководни насоки или условия за проектопредложение, отправе-
но към дадена програма на Европейската комисия чрез национал-
ната осведомителна или информационна служба, или чрез уеб 
страницата на съответната програмата.  

●  Ангажименти с възможни партньори, които могат да предоставят 
собствен финансов принос. 

3.5 Ако имате недостиг на човешки ресурси, ще ви е необходимо да се объ-
рнете към партньорите или подизпълнителите в проекта.  (N.B. Не вся-
ка съфинансираща организация ще се съгласи с включването на вън-
шен подизпълнител.) 

3.6 Обмислете внимателно, кой би могъл да  Ви бъде най-подходящ парт-
ньор в рамките на проекта. Какъв набор от умения и способности ще са 
Ви необходими, за да постигнете целите на проекта? 

3.7 Попитайте потенциалните си партньори какво е тяхното мнение за съ-
трудничеството. Изложете обстойно вашите идеи.  Ако получите поло-
жителен отговор, уточнете с какви умения разполагате и дали са в съ-
стояние да участват. 

3.8 Ако не Ви достигат материали и/или оборудване, помислете възмо-
жно ли е да ги наемете по време на реализацията на проекта. 

3.9 Помислете дали вашата организация е събрала достатъчно първична 
информация, за да стартира проекта. В случай, че не е успяла, може 
да предприемете допълнителни проучвания.  

3.10 Помислете дали вашата организация разполага с необходимата ин-
фраструктура, за да се справи с проекта. Ако няма такава, възможно 
ли е да я изградите. Разполагате ли с необходимите правомощия, за да 
я изградите? 

3.11 Проучете мотивацията на вашите колеги и ги попитайте директно да-
ли можете действително да разчитате на тяхното сътрудничество. Уточ-
нете какъв трябва да бъде техният принос.  

3.12 Уверете се, че колегите извън вашата организация напълно осъзнават 
какво предполага участието им в проекта. Попитайте ги как виждат 
приноса си по съдържанието на проекта. Помолете ги да обмислят вре-
мевите рамки  и разходите, включително и разходите за заплащане. 

3.13 Направете реална оценка на възможностите за реализиране на проек-
та. Анализирайте възможните ключовите рискове и определете начини-
те, по които ще ги ограничите или отстраните.   

 

4. Работният план и графикът 
 
4.1 Определете обхвата на проекта. Какви са границите му? Какво съдъ-

ржа/не допуска?   
4.2 Какви дейности трябва да бъдат осъществени, за да се постигнат пла-

нираните резултати от проекта? Помислете не само за разработването 
на основни работни блокове в проекта, но и за другите съпътстващи 
дейности като мениджмънт, оценка, разпространение на резултатите и 
експлоатация.  
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4.3 Направете основен последователен план на графика на проекта. 
Започнете с раздробяването на проекта в основни работни блокове и 
разработете план на цялостната структура. След това направете раз-
пределение на задачите.  

4.4 Преценете времето, което ще е необходимо за осъществяването на 
всяка задача. Направете времеви график на всяка дейност. Прераз-
глеждайте и допълвайте този график, докато съставите най-удачното 
разпределение.  

4.5 Когато сте съставили подходящ график, обмислете възможните пробле-
ми и как ще подходите към тях. Включете елемента гъвкавост. Обмис-
лете вашите приоритети по отношение на време, разходи и качество.  

4.6 Разпределете ресурсите предвидени за задачите и съставете таблици 
с разпределение на задачите.  

4.7 Уверете се, че осъществявате прецизна и ползотворна комуникация с 
координатора на проекта и всички партньори по отношение на детай-
лите на графика. 

 

5. Подготвяне на организацията 
 
5.1 Установете, кой ще  поеме отговорността за вземане на решението за 

внасяне на предложението. 
5.2 Кой ще взема решения по време на изпълнение на проекта? Освен ко-

ординатора на проекта, ще бъдат ли включени и други партньори във 
взимането на решения? 

5.3 Съветваме ви да създадете Комитет за управление на проекта. Вие 
можете да назначите съвещателна група по проекта, в която да вклю-
чите хора с опит и подходящи умения.  

5.4 При назначаването на хора в екипа по проекта вие трябва да имате 
ясен набор от критерии. 
 
Могат ли те да постигнат желаното качество на продукта? 
Могат ли да работят до крайния срок? 
Могат ли да приемат резултат, различен от първоначално предвидения, 
в случай, че възникнат проблеми? 
Могат ли да се справят със стресови ситуации? 
Могат ли да реагират гъвкаво в определени ситуации? 
Добре ли се справят с комуникациите? 
Могат ли да работят дисциплинирано за постигане на резултатите на 
проекта? 
 

5.5 Съставете ясен набор от роли и отговорности. 
 

6. Въпроси, свързани с бюджета 
 
6.1 За да преценим разходите, трябва да имаме информация за разходите 

за работната сила във вашата организация и другите включени органи-
зации.  

6.2 Ще трябва да прецените разходите за други елементи като материали, 
транспорт и наем на оборудване. Ще бъде добре да се запознаете със 
системите за осчетоводяване във вашата собствена организация.   
(N.B. Международните проекти са често скъпи по отношение на превод, 
разходи за транспорт и престой.) 
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6.3 Започнете с определяне на разходите за всяка отделна задача, след 
това определете разходите за всеки работен блок и накрая разходите 
за целия проект. След това подгответе прогноза за паричния поток и 
маркирайте всички периоди, в които партньорите ще трябва да финан-
сират дефицит в паричния поток. Когато сте определили общите разхо-
ди  за целия проект, преценете дали те са осъществими от гледна точка 
на вашата организация. 

6.4 Когато достигнете до вътрешен консенсус по отношение на бюджета, 
преценете какво ще направите в случай, че максималната съфинанси-
раща помощ, на която разчитате е намалена. 

6.5 Проверете дали партньорите са в състояние да платят своя принос. Как 
ще гарантират това? 

 

7. Планиране на качеството 
 
7.1 Какъв е ключовият критерий за качеството и главните показатели за 

изпълнението? Преценете всяка задача от гледна точка на качеството 
на продукта и качествените аспекти на работния процес. 

7.2 Преценете внимателно изпълнението на поетите ангажименти и графи-
ка за включване на различните партньори. Какво можете да направите, 
за да се уверите, че всички осъзнават какво ще бъде постигнато и как-
ви очаквания ще бъдат задоволени? 

 

8. Изготвяне на информационна и комуникационна 
стратегия 
 
8.1 Съставете списък на ключовите видове информация, документация и 

комуникация, които вашият проект ще изисква. Кой ще отговаря за из-
готвянето му? На кого ще трябва да бъде изпратен? Съставете план на 
комуникациите и обмена на информация. 

8.2 Кои ще бъдат основите канали за комуникация по проекта? Какви видо-
ве срещи ще бъдат предвидени по проекта? 

8.3 Определете работните езици, като уточните внимателно основните тер-
мини и помислете какво ще трябва да направите, за да подпомогнете 
комуникацията между партньорите владеещи различни езици.   

8.4 Обмислете къде ще се намира информационната база на проекта, как 
ще се класира информацията и какъв ще е достъпът до нея.  

 
 

9. Изготвяне на оценка и разпространение на 
резултатите 

9.1 Преценете как ще бъде оценен проектът и по какви показатели. Оценя-
ването може да се възложи на различни участници: на организацията 
изпълнител, на екипа по проекта, на всяка партньорска организация, 
на съвещателния комитет и на целевата група на проекта.  

9.2 Обмислете възможностите за междинната оценка, която може да ока-
же влияние върху развитието на проекта и крайната оценка, която 
принципно представлява една ретроспекция и е свързана с резултатите 
от проекта. 
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9.3 Помислете как ще разпространите резултатите от вашия проект и съ-
ставете план за това. 

 
След като предложението придобие окончателна форма, трябва да го 
изпратите на вашите партньори по проекта за окончателно одобрение и 
да поискате от тях Писмо за намерение. 
 
След това изпратете предложението заедно с писмата за намерения на 
съфинансиращата организация.  
(N.B. Уверете се, че всички форми са правилно попълнени и подписани, 
че сте изпратили  необходимия брой копия и че сте подали цялата доку-
ментация преди изтичането на крайния срок.!) 
 

10. След решението на съфинансиращата организация 
 
10.1 Ако съфинансиращата организация одобри напълно проектопредложе-

нието, то тогава започва процесът на съгласуване на споразумението. 
Освен договор със съфинансираща организация, ще трябва да изготви-
те детайлни договори между вашата организация, вашите партньори и 
подизпълнители. Уверете се, че това ясно регламентира очакваната ра-
бота и финансов принос, правата по отношение на продуктите и проце-
дурите в случай на неизпълнение.  

10.2 Ако решението за финансиране на проекта е негативно, опитайте се да 
откриете причините за това. Проучете дали е възможно повторно вна-
сяне на документите след тяхното допълване и преработка. 
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Приложение 2 
 

Примерно Писмо за намерение 
 
 
Това е примерна форма на Писмо за намерение, което може да бъде изпратено 
от всеки Изпълнител и Асоцииран изпълнител на партньора по проекта.  
 
Предложението за проекта трябва да бъде придружено от Писмо за намерение: 
 

 Уважаеми (Директор на проекта или Мениджър на проекта), 
 
(НАИМЕНОВАНИЕ НА ПРОЕКТА) 
 
 Благодаря Ви за Вашата покана да участвам в конкурса за подаване на пред-
ложения за проект (НАИМЕНОВАНИЕ НА ПРОЕКТА), като част от (ИМЕ НА ПРОГРА-
МАТА) програма, която се радваме да приемем.  
 
 Това е официално Писмо за намерение от страна на моята организация да 
участва в проекта, който ще бъде координиран от (КООРДИНИРАЩ ПАРТНЬОР) под 
Вашето ръководство. От страна на моята организация, аз поемам отговорността да 
изпълня целите на проекта, така както са формулирани в предложението и съм 
съгласен с детайлните задачи, екипа и ресурсите, финансирането, собствеността, 
разпространението, използването и обмена на резултатите.  
 
 Съгласни сме, че нашата основна роля в проекта ще бъде (КРАТКО ОПИСА-
НИЕ НА РОЛЯТА).  Предвиденият ни общ бюджет за тази дейност е (ОБЩ БЮДЖЕТ 
ЗА ОРГАНИЗАЦИЯТА) евро. Запознати сме, че според условията на (ИМЕТО НА 
ПРОГРАМАТА) (В т.ч. 75%) от общата сума ще бъде изплатена от Европейската ко-
мисия. Нашата организация ще осигури баланса между (РАЗМЕРА НА СУМАТА, КО-
ЯТО ЩЕ БЪДЕ ПРИНОС ОТ ОРГАНИЗАЦИЯТА) евро в (парично изражение/ непарич-
но изражение) от (В т.ч.  ОТ НЕЙНИ СОБСТВЕНИ РЕСУРСИ/НАЦИОНАЛНО ФИНАН-
СИРАНЕ).  
 
 Ако предложението се приеме, ние ще подпишем официално споразумение с 
(КООРДИНИРАЩ ПАРТНЬОР). Запазваме си правото да договорим с Вас участието 
ни в проекта в случай, че настъпят промени в конфигурацията на проекта преди 
неговото крайно одобрение.  
 
 Очакваме с нетърпение Вашия отговор и се надяваме да работим съвместно 
по проекта.  
 
Искрено Ваш, 
 
[ИМЕ] 
[ПОЗИЦИЯ] 
 

 
 



197 

Приложение 3 
 

Образец на споразумение за партньорство  
 
 
Писмото за намерение, дадено като форма  в Приложение 2, или писмото, по-
твърждаващо ангажираността на партньорската организация, подадени заедно с 
проектопредложението, обикновено не представят изрично връзката между па-
ртньорите по проекта по отношение на сроковете и условията, регулиращи съв-
местната им работа по проекта. Ако проектопредложението бъде одобрено, ини-
циаторът или координаторът трябва да подготви и предложи по-детайлно спо-
разумение за партньорство, в което да се описват ясно ролята и отговорностите 
на всеки един от партньорите. В много случаи инициаторът на проекта е един-
ствена страна по договора с Европейската комисия и единствен той носи юриди-
ческата отговорност за осъществяването на проекта. Така изготвеното и подпи-
сано споразумение за партньорство предоставя определена защита както за 
инициатора, така и за всички останали партньори по проекта. Конкретната фор-
ма на споразумението може да варира за различните проекти, в зависимост от 
специфичните терминология и изискванията на отделните финансиращи про-
грами и договори, както и да се различава за всеки отделен партньор.  
 
Въпреки разликите, обаче, има определени основни точки, които всяко спо-ра-
зумение за партньорство трябва да включва: 
 
• Съгласие по съдържанието и условията по грантовото споразумение или до-

говор с финансиращата институция, включваща всички технически и финан-
сови допълнения 

• Съгласие по целия одобрен бюджет и ангажимент да се предостави собствен 
принос към него в предварително установената форма 

• Съгласие за сътрудничество и солидарност в случаи на трудности или неус-
пех на някой от партньорите да изпълни задълженията си и да се търси ко-
лективно разрешение на проблемите или, в случай на невъзможност, да се 
информира своевременно   финансиращата институция   

• Съгласие да се води подходяща финансова отчетност, съобразно установени-
те правила и да се предоставя незабавно и ефективно цялата необходима 
информация в процеса на отчитане и докладване 

• Съгласие да се участва пълноценно в изпълнението на дейностите, подписа-
ни в споразумението, включително в управлението и координацията на про-
екта, както и в разпространението на резултатите и оценяването на проекта 

• Съгласие по отношение на правата и експлоатацията на интелектуалната 
собственост, която би могло да се ползва и/или да се създаде по време на 
проектния цикъл. 

 
Като пример ви представяме формата на споразумението за партньорство, раз-
работена и използвана от Европейския синдикален колеж за проекта DIALOG-
ON: 
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Проект DIALOG-ON  

 
Споразумение от [ДАТА] 
между 
Европейския синдикален колеж (“бенефициент”) 
и 
[име на организацията] (“партньор”) 
относно проекта DIALOG-ON 
 

1. Увод 

В рамките на програмите и дейностите в социалната сфера и сферата на заетостта 
Европейският синдикален колеж (наричан по нататък за краткост “бенефициент”) 
сключи официално грантово споразумение (за справка: споразумение No. VS/2001/ 
0399) (наричано по-нататък “споразумение”) с Европейската комисия, относно изпълне-
нието на проекта DIALOG-ON (наричан по-нататък “проект”).  
 

2. Участие като партньор 

Партньорът е съгласен да участва като партньор в проекта, да бъде координиран и уп-
равляван от инициатора/бенефициента. Партньорът се задължава да бъде обвързан по 
смисъла на споразумението и: 
 

a) Да допринесе по най-добрия начин за реализиране на целите и работния 
план на проекта, съгласно Приложениe I от споразумението, съдържащо по-
дробности относно неговите конкретни дейности, персонал и ресурси 

b) Да съблюдава общите срокове и условия, заложени в договорите за проектни 
грантове на европейската общност, съгласно Приложение II от споразумение-
то 

c) Да работи в рамките на подробния проектен бюджет, съгласно приложение III 
от споразумението. 

 
Партньорът е съгласен неговите основни задачи в проекта да се състоят в: 
   
[подробно описание на задачите] 
 
Партньорът е съгласен 
 

a) Да участва в оценката, разпространението и структурирането на резултатите 
от проекта. 

b) Да участва пълноценно в управлението, координацията и конкретното реали-
зиране на поверените му дейности, като част от цялостното изпълнение на 
проекта. 

 

3. Финансиране 

Партньорът е съгласен с предвидения общ бюджет за извършените от него дейности по 
проекта, възлизащ на  [общ бюджет на организацията] €. 
 
Партньорът се задължава: 
 

a) Да държи отделна сметка на разходите по проекта 
b) Да предоставя на бенефициента/инициатора цялата необходима информация 

относно разходите, включително копия на всички фактури и бележки в под-
ходяща форма и съдържащи изискваните данни 

c) Да се придържа към правилата за сключване на подизпълнителски договори, 
както е указано в споразумението 
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d) Да допринесе за реализирането на проекта, предоставяйки свои собствени 
ресурси под формата на собствен принос в размер на [размер на приноса в 
брой] €, 50% от тази сума ще бъде приведена от партньора при подписване 
на този договор по банкова сметка, посочена от бенефициента, а балансовото 
плащане ще се извърши от партньора при първото авансово плащане на гран-
товата сума от бенефициента по банкова сметка. В допълнение партньорът е 
съгласен да предостави собствен принос в непарично изражение, на стойност 
[принос в непарично изражение] €, която ще се състои в:    

 
[Подробно описание на приноса в натура] 

 
Бенефициентът се задължава: 
 

a) Да възстанови разходите, направени от партньора по изпълнение на неговата  
работа по проекта до не повече от[максималната субсидия/грант за парт-
ньора] €, при задоволително изпълнение на неговите задачи и изготвяне и 
предоставяне на всички необходими доклади и финансова документация, свъ-
рзана с движението на парите от Европейската комисия към бенефициента, 
съобразно изискванията в Част 4 от споразумението. 

b) Да извършва авансово плащане в рамките на 21 дни от получаване на парите 
от Европейската комисия, като плащанията се извършват по следната схема:         

 Авансово плащане в размер на 30% от максималната субсидия 
/грант за партньора] € след подписване на договора  

 Междинно плащане през втората година на проекта в размер на 
70%от[максималната субсидия/грант за партньора]  

 Окончателно плащане в съответствие с баланса след завършване на 
проектния цикъл и одобрени от Европейската комисия окончателен до-
клад и окончателно финансов отчет.  

 
Партньорът се задължава: 
 

 Всички разходи, представени от партньора трябва да са направени в 
непосредствена връзка с изпълнение на дейности по проекта и трябва 
да са в съответствие с изискванията за признати разходи, указани в 
Част11 от Приложение II от споразумението   

b) Всички средства, предоставени от бенефициента трябва да се считат за аван-
сови плащания до приемане на окончателната оценка на проекта от Европей-
ската комисия и в случай на неодобрение на финансовите отчети може да бъ-
дат изискани да бъдат върнати частично или напълно  

c) Средствата могат да бъдат изискани отново по проекта в рамките на одобре-
ния от партньорите проект на  бюджета само в случай на направени реални 
разходи  

d) В случай на невъзможност да участва в работата по проекта посредством соб-
ствен принос в брой или в натура в договорените рамки сумата, която бене-
фициентът ще преведе по сметка на партньора в рамките на проекта ще се 
намали пропорционално  

e) Да върне обратно всички неизразходвани средства в сметката на бенефици-
ента. 

 

4. Управление и изготвяне на докладите 

Партньорът е съгласен : 
 

a) Че проектът ще се управлява от бенефициента, консултиран от комитета по 
управление на проекта (КУП), включващ представителите на [членове на 
КУП]. Отговорността по управлението и администрацията на целия проект е 
поверена на директора на проекта [името на директора] 

b) Той и неговите представители да спазват всички вътрешни управленски и ад-
министративни процедури, свързани с проекта, които са указани в админи-
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стративното ръководство на проекта и някои други документи, които бенефи-
циентът периодично би публикувал 

c) Да предоставя на бенефициента редовно и навреме отчети за изпълнение на 
задачите в изисквания от бенефициента формат и в изискваното от него вре-
ме 

 

5.Отговорности  

Партньорът трябва да защити бенефициента от провал в изпълнението на проектните 
задачи от своя страна, както и от каквито и да е щети, които биха повлияли на изпълне-
нието на дейностите от страна на партньора в рамките на проекта. 
  

6. Поверителност 

И двете страни в този договор се задължават да пазят поверителния характер на всички 
документи, информация и други материали, изпратени до тях като поверителни. 
 

7. Публичност 

Цялата гласност, дадена на проекта и на дейностите, свързани с разпространение на 
материали, организиране и провеждане на курсове и семинари, като част от дейностите 
по проекта, трябва да потвърждават както настоящия проект DIALOG-ON, така и помощ-
та, предоставена от Европейската комисия. Те трябва да уточняват, че Европейската ко-
мисия не е отговорна за съдържанието или информацията, съдържаща се в тези публи-
кации или събития. 
 

8. Собственост на резултатите от проекта 

Предмет на Член 7 от Анекс II от споразумението е съгласието на бенефициента  за 
сключване на добросъвестно споразумение/договор с другите партньори по проекта, ка-
кто и сключване на един по-ранен етап на споразумение, засягащо правата върху инте-
лектуалната собственост върху продуктите/резултатите от проекта и тяхната експлоата-
ция.   
  

9. Прекратяване 

Бенефициентът има право да прекрати този договор 
 

a) Ако партньорът е в процедура на финансов банкрут или е ликвидиран, или е 
предмет на други подобни процедури 

b)  Ако партньорът не успее да изпълни които и да е от условията на този дого-
вор 

c) Ако се прекрати договорът с Европейската комисия 
 
Партньорът има право да прекрати този договор чрез връчване на не по-малко от три-
месечно писмено известие на бенефициента. В този случай партньорът има право на 
средства само за дейностите по проекта, извършени до момента на прекратяването и 
предмет на условията по този договор, залегнали в клауза 3 от него. 
  

10. Изменения 

Всяко изменение в този договор трябва да бъде изложено в писмен вид и съгласувано с 
двете страни. 

11. Компетенция(сфера на пълномощия)  

Този договор е в компетенциите на законодателството на Белгия. 
 



201 

12. Страни по договора 

Упълномощени представители на страните по този договор, имащи право законно да об-
вържат представяните от тях организации и отговорни да съблюдават приложението и 
изпълнението на този договор са: 
  
От страна на бенефициента: Д-р Бриджфорд 
От страна на партньора: [име на подписващия] 
 
Подпис: 
 
 

Подпис: 

От името на Европейския синдикален 
колеж 
 

От името на [организацията] 
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Приложение 4 
 

Информационните технологии и работата по 
проект 

 
 
Канадският медиен гуру Marshall McLuhan през 1964 г. за първи път употребява 
израза ‘глобално село’. След малко повече от 40 години дори господин McLuhan 
щеше да се изненада как Интернет е направил тази негова визия за света 
реалност. Развитието на Информационните и комуникационни технологии (ИКТ) 
промениха нашия начин на работа, включително и в сферата на управление на 
проекти. В това приложение ще разгледаме как ИКТ и специализираните софт-
уерни програми могат да допринесат при планирането и осъществяването на 
транснационални проекти. 
 

Електронни комуникации 
 
В сърцевината на всеки успешен транснационален проект са добрите комуника-
ции: между членовете на екипа, между екипа и финансиращите организации и 
между проекта и неговите ползватели. Глави Четвърта  and Пета наблегнаха 
върху важността на това.  
 
Фактът, че инструментите и технологиите съществуват не означава, че хората 
ще ги използват или че ще ги използват по еднакъв начин. Ако някой не може 
да си постави ясни приоритети в дейността или не може да се справи в крайни-
те срокове, технологиите не са в състояние да решат това, т.е. да решават ин-
дивидуални човешки проблеми. Ние можем да демонстрираме потенциалните 
предимства на електронните комуникации, но трябва да сме наясно, че инстру-
ментите и технологиите са толкова ефективни, колкото и начините, по които се 
използват – и че добрият проект зависи много повече от начина, по който 
хората работят, отколкото от самите технологии. 
 
Най-широко използваните електронни технологии са електронната поща и све-
товната разширена мрежа. Почти всички синдикати вече използват електронна-
та поща като основно средство за комуникация и много от тях поддържат соб-
ствени уеб страници.  
 
Програмите за електронни пощи варират от скромни приложения с основни 
функции до сложни инструменти за управление на комуникациите. Много от тях 
са безплатни, а други предлагат множество софтуерни пакети, които са доста 
скъпи. Всички те дават възможност да се съхраняват адреси, да се групират 
лицата за контакти в групи или списъци, дават възможност да се изпращат при-
ложени документи и да се получават и изпращат съобщения почти моментално. 
Всички програми могат да изпращат съобщения в обикновен текстов формат, а 
понастоящем голяма част от тях поддържат и HTML (езикът на Интернет), което 
позволява по-сложно форматиране и включване на образи и графики.  
 
Ако вашият синдикат има своя собствена мрежа е възможно да получите достъп 
до вашата електронна поща и файлове от големи разстояния Това може да ви 
бъде от полза, ако сте извън офиса на среща с партньори или на други меро-
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приятия. Използването на лаптопи и модерни PDAs (Лични дигитални бележни-
ци) превръщат това в сравнително лесен процес.  
 
Световната разширена мрежа сега помещава милиони страници на стотици ези-
ци и ако се използва подходящо може да бъде безценен източник за всички, ко-
ито се занимават с проекти. Дори страниците да не са на езика, който ползвате, 
уеб инструментите за превод могат да ви помогнат да придобиете поне основна 
представа за съдържанието им. 
 
Технологията SMS  - изпращане на съобщения от компютър, мобилен телефон 
или дигитални бележници – може да ви бъде полезна за уведомяване на участ-
ниците в даден проект за крайни срокове или срещи.  
 
И накрая, видео конферентните връзки – въпреки че все още не са широко из-
ползвани – сега могат да бъдат осъществявани сравнително евтино от вашите 
лични компютри и са полезно средство за осъществяване на директни контакти 
с партньорите, ако времето или финансовите средства затрудняват срещите ли-
це в лице. 
 
Нека сега разгледаме различните етапи на жизнения цикъл на проекта, за да 
видим как могат да ви помогнат електронните комуникации. 
 

Разработване на проекта 
 
Транснационалните проекти започват с идея и набор от цели, с чието осъщест-
вяване се заемат група от организации или индивиди от различни страни. В мо-
мента на развиване на идеята на проекта е малко вероятно да намерите финан-
сиране, за да съберете потенциалните партньори за обсъждане и разработване 
и на техните идеи. Следователно електронната поща ви предоставя идеална 
възможност за дискусии и обмен на идеи без разход на особени финансови 
средства. Възможно е да съставите списък с адресите на потенциалните парт-
ньори, с които обсъждате идеята, който ще ви даде възможност бързо и лесно 
да изпращате съобщения и документи на цялата група, независимо дали е мал-
ка или голяма.  
 
Вашият доставчик на Интернет услуги може също така да ви предложи за полз-
ване и Сървър за новини. Този сървър помещава хиляди дискусионни групи, че-
сто много специализирани, които приобщават хора с общи интереси. Но ползата 
от някои от тези групи в последните години намалява поради голямото количе-
ство спам съобщения, които се получават.  
 
Достъпът до световната разширена мрежа има много предимства, дори в разви-
тието на първоначалните ви идеи. Подобно на програмите за електронна поща 
много уеб браузъри/търсачки (като напр. Internet Explorer, Netscape, Firefox или 
Opera) са безплатни. Вие можете – ако използвате модерни търсачки – да из-
следвате темата, която ви интересува, като установите, например, кои са сфе-
рите, експертните области и какво вече е направено в тази област. Това ще ви 
бъде от полза не само при избистрянето на идеите, но и при идентифицирането 
на вашите потенциални партньори. 
 
Както вече отбелязахме в този наръчник институциите и агенциите на Европей-
ския съюз предоставят голяма информация в Интернет, която се ползва безпла-
тно с цел да се намалят разходите и да се повиши ефективността Това включва 



204 

информация за програми и бюджетни линии, които предлагат финансиране за 
транснационални проекти и дейности. В последните години Комисията започна 
все повече да използва електронни формуляри за кандидатстване, вместо на 
формуляри на хартиен носител за някои програми, като по този начин превърна 
достъпа до интернет не само в полезен, но в съществен. Всичко от което се 
нуждаете е интернет връзка, осигурена от доставчик на услуги или достъп чрез 
вашата локална мрежа, за да можете да ползвате и запазвате тази информация 
на вашия компютър.  
 
ЕСК също поддържа важна информационна служба за ЕС в Интернет за синди-
калните служители в областта на обучението. Тя предлага актуална информа-
ция за програмите и бюджетните линии. Можете да ползвате и бюрото за помощ 
(help-desk), предоставящо съвети при подготовката и управлението на проек-
ти104. 
 

Управление на проекти 
 
Електронната поща подпомага не само процеса на разработване на проекта, но 
и неговата организация, както и последващата дейност от момента на осигуря-
ването на финансирането му. Тя не може да замени потребността от срещите 
лице в лице, но може да осигури бърза и ефективна система за комуникация за 
целите на управление на проекта, която може да допринесе за по-ефективното 
функциониране на проектите с по-ограничен бюджет за пътуване.  
 
Всички проекти включват важни документи (протоколи на срещите, бюджети, 
предварителни доклади), които са главно за вътрешно ползване на партньори-
те. Те могат да се разпространяват сред партньорите чрез електронна поща 
след като се съгласува формата на документите. Трябва да се съобразите с фак-
та, че не всички партньори използват еднакви операционни компютърни систе-
ми (напр. Windows, Mac или Linux) или софтуер (напр. Microsoft Office, Word 
Perfect, Star Office и.т.н.) така че договарянето на общ формат е от съществено 
значение.  
 
Проектите винаги трябва да включват доклади за дейностите, тъй като това е 
едно от условията за получаване на финансова помощ от спонсориращата орга-
низация. Това включва получаване на информация от всички партньори, често 
в кратък период от време. Електронната поща и обменът на документи може да 
допринесе в значителна степен за този процес. Някои от текстообработващите 
софтуерни програми поддържат функциите Review и Merge, които позволяват на 
няколко потребителя да коментират или да редактират един и същ документ, 
като добавките влизат директно във финалната версия. Това може да бъде по-
лезно, ако съставяте доклад, който изисква приноса на няколко от партньорите.  
 
В допълнение, може да бъде много полезно да създадете затворено за достъп 
пространство (т.е. защитено с парола) в интернет сървъра под формата на би-
блиотека на проекта. Тук можете да слагате всички най-последни копия на 
различни документи на проекта, което да дава възможност на партньорите да 
четат или да свалят необходимото им копие по всяко време. – много добро уле-
снение, особено когато партньорите не могат да намерят някои оригинален до-
кумент или последната версия на даден документ. Някои проекти са комбинира-
ли това със затворен онлайн форум за дискусии за членовете на проекта, което 

                                       
104  http://www.etuc.org/etuco/en/eu_information/ 

http://www.etuc.org/etuco/en/eu_information/
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осигурява по-фокусирано пространство за дискусии от стандартния имейл па-
кет. ЕСК предлага подобна онлайн конферентна система, оперирана от софт-
уерната програма FirstClass. За повече информация виж: 
http://www.etuc.org/etuco/en/virtualcampus/. 
 

Много от програмите и бюджетните линии на ЕК публикуват структурите 
и формата на техните формуляри за отчет на проекта в световната 
разширена мрежа, заедно с насоки за попълването им. Колкото по-
скоро ги намерите, толкова повече време ще имате, за да вникнете и да 
се подготвите за процеса на  отчитане. И в този случаи достъпът до 
интернет ще ускори процеса и ще ви помогне да установите дали 
разполагате с най-последната версия на документите, публикувани от 
ЕК. 

Разпространение на проекта 
 
Успешните транснационални проекти водят до създаването на нови услуги или 
продукти, като наръчници, материали за обучение и доклади.  
 
Разпространението (и маркетингът, ако е удачно) е ключът за създаването на 
условия, при които продуктите и услугите на вашия проект ще бъдат забеляза-
ни и използвани от други потребители. Електронните комуникации могат да иг-
раят основна роля в стратегията за разпространение на проекта. Това може да 
бъде просто въпрос на съставяне на списък с целеви имейл адреси. Публикува-
нето на страница на проекта в световната разширена мрежа ви позволява да 
направите широко достъпна информацията за вашия проект, неговите дейности 
и резултатите му.  
 
Всеки, който създава уеб-страница може да постави на нея в достъпна форма 
всички документи в различни формати – текстови файлове, таблици, архивира-
ни файлове, файлове в PDF формат, и.т.н. По този начин, ако сте създали зна-
чим доклад, наръчник за обучение или други материали, които са твърде дълги 
за публикуване като нормална уеб страница, можете да ги направите достъпни 
за сваляне или принтиране под формата на файлове.  
 
Ако продавате своите продукти, интернет ще ви предостави възможност за мар-
кетинг и повече хора ще видят, това което предлагате. Можете дори да им да-
дете възможност да закупят продуктите онлайн.  
 
Освен публикуването на информацията на страницата на вашата организация, 
можете да предложите материалите за публикуване на страницата на ЕСК Син-
дикално образование в Европа (Trade Union Education in Europe)105. В секцията 
Ресурси (Resources) на тази страница ще намерите материали за обучение и ин-
формационни таблици за използването на информационните технологии в сфе-
рата на синдикатите. 
 

Софтуер за управление на проекти 
 

                                       
105  URL: http://www.etuc.org/etuco/ 

http://www.etuc.org/etuco/en/virtualcampus/
http://www.etuc.org/etuco/
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Досега в Приложението наблегнахме на използването на инструментите за ин-
формационни и комуникационни технологии за целите на комуникациите в рам-
ките на даден проект. Съществуват различни видове софтуер за управление на 
проекти, които, ако се използват подходящо могат да подпомогнат целия про-
цес на управление на проекти. Същевременно, ако не се използват по предна-
значение те само ще ви изгубят времето и в края на краищата ще бъдат анти-
продуктивни.  
 
Съществува изобилие от специализирани софтуерни пакети по ‘Управление на 
проекти’ с различна степен на сложност и цени. Първото решение, което трябва 
да вземете е дали въобще имате нужда от подобен софтуер. Ако вашият проект 
е малък и сравнително прост е малко вероятно да извлечете полза от подобен 
софтуер. Всичко, от което се нуждаете ще бъде основния пакет за съставяне на 
таблици. Това ще ви помогне да се справите с бюджета, да направите график и 
да свържете задачите. 
 
Ако вашият проект е по-сложен – както обикновено са транснационалните про-
екти – един основен пакет за управление на проекти ще ви бъде от полза. За 
големи, сложни проекти е добре да инвестирате в по-актуални продукти. Ако 
смятате да поемете по този път се уверете, че ще можете да инвестирате и във 
време за да се научите как да използвате този пакет ефективно.  
 
Вие също така трябва да разберете какво може и какво не може да прави про-
грамата. На първо място тя не може да ви даде идеята за проекта, нито автома-
тично да генерира всички дейности и задачи, които трябва да предприемете. 
Това, което може да извърши един типичен софтуер за Управление на проекти е 
да осигури логическа рамка, в която да развивате и да осъществявате вашият 
план на проекта. Неговата отправна точка е таблицата за разпределение на 
дейностите (виж Глава 5). След като сте идентифицирали основните дейности 
във вашата таблица можете да използвате софтуера да въведе тази информация 
във вашия компютър. След това можете да разбиете тези дейности по-детайлно, 
да въведете начало край и продължителност, да разпределите ресурсите (фи-
нансови и персонал) към всяка задача, да отбележите ключовите събития, да 
установите връзките и да съставите диаграмите Gantt и PERT. 
 
В допълнение, по време на осъществяването на проекта вашият софтуер може 
да проследява прогреса, да генерира сравнения от типа ‘планирано срещу дей-
ствително’ да маркира трудностите при осъществяване на графика или сред-
ствата и като цяло да ви предоставя детайлна информация, която да ви подпо-
мага при управлението на дейностите. Някои от пакетите могат да включат и 
вашия имейл или софтуер за графици или да прехвърлят данните на таблици 
или в текстови пакети. Това може да се превърне във важен допълнение към 
вашата комуникационна стратегия, като ви даде възможност за съставяне на яс-
ни и разбираеми доклади, които да помогнат на вашият екип в съвместната му 
работа.  
 
Съществува и още една категория софтуер, която може да ви бъде от полза – т. 
нар. Mind Mapping софтуер, който ви дава възможност да създавате визуални 
презентации на вашите идеи и да създавате връзки между тях. Той може да бъ-
де използван в първоначалния процес на генериране на идеи за проекта, съста-
вяне на списъци с целите или определяне на ролите и отговорностите на члено-
вете на екипа. Целият проект може да бъде представен под формата на визуал-
на карта, което ще подпомогне процеса на осъзнаване как всички части са обе-
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динени в цялостна, последователна структура. Предоставяме ви списък с тези 
софтуерни пакети в Приложението Библиография и източници. 

Приложение 5 
 

Структура на Европейската комисия 
 
Европейската комисия е разделена на 37 генерални дирекции (ГД), заедно с 
редица допълнителни специализирани служби, всяка със специфична област на 
отговорности. Това приложение предлага списък със имената им и интерактивни 
връзки към техните интернет страници, следван от списък на други автономни 
агенции и фондации, учредени от Комисията или от Съвета.  
 

Генерални дирекции и служби 
 
По-подробна информация може да намерите на интернет страницата на Евро-
пейския съюз 
http://europa.eu.int/comm/dgs_en.htm.  
 

Генерални служби 

• Генерален секретариат 
http://europa.eu.int/comm/dgs/secretariat_general/index_en.htm 

• Преса и средства за информация 
http://europa.eu.int/comm/dgs/press_communication/index_en.htm 

• Публикации  
http://publications.eu.int/index_en.html 

• Евростат 
http://epp.eurostat.cec.eu.int/portal/page?_pageid=1090,1&_dad=por
tal&_schema=PORTAL 

• Европейска служба за борба с измамата 
http://europa.eu.int/comm/dgs/olaf/index_en.html 

 

Политики 

• Земеделие 
http://europa.eu.int/comm/dgs/agriculture/index_en.htm 

• Конкуренция  
http://europa.eu.int/comm/dgs/competition/index_en.htm 

• Икономика и финанси  
http://europa.eu.int/comm/dgs/economy_finance/index_en.htm 

• Образование и култура 
http://europa.eu.int/comm/dgs/education_culture/index_en.htm 

• Заетост и социална политика/въпроси 
http://europa.eu.int/comm/dgs/employment_social/index_en.htm 

• Енергетика и транспорт 
http://europa.eu.int/comm/dgs/energy_transport/index_en.html 

• Предприемачество  
http://europa.eu.int/comm/dgs/enterprise/index_en.htm 

• Околна среда 
http://europa.eu.int/comm/dgs/environment/index_en.htm 

http://europa.eu.int/comm/dgs_en.htm
http://europa.eu.int/comm/dgs/secretariat_general/index_en.htm
http://europa.eu.int/comm/dgs/press_communication/index_en.htm
http://publications.eu.int/index_en.html
http://epp.eurostat.cec.eu.int/portal/page?_pageid=1090,1&_dad=por
http://europa.eu.int/comm/dgs/olaf/index_en.html
http://europa.eu.int/comm/dgs/agriculture/index_en.htm
http://europa.eu.int/comm/dgs/competition/index_en.htm
http://europa.eu.int/comm/dgs/economy_finance/index_en.htm
http://europa.eu.int/comm/dgs/education_culture/index_en.htm
http://europa.eu.int/comm/dgs/employment_social/index_en.htm
http://europa.eu.int/comm/dgs/energy_transport/index_en.html
http://europa.eu.int/comm/dgs/enterprise/index_en.htm
http://europa.eu.int/comm/dgs/environment/index_en.htm
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• Риболов  
http://europa.eu.int/comm/dgs/fisheries/index_en.htm 

• Здравеопазване и защита на потребителя 
http://europa.eu.int/comm/dgs/health_consumer/index_en.htm 

• Информационно общество 
http://europa.eu.int/comm/dgs/information_society/index_en.htm 

• Вътрешен пазар 
http://europa.eu.int/comm/dgs/internal_market/index_en.htm 

• Общ изследователски център 
http://www.jrc.cec.eu.int/ 

• Правосъдие и вътрешни работи  
http://europa.eu.int/comm/dgs/justice_home/index_en.htm 

• Регионална политика 
http://europa.eu.int/comm/dgs/regional_policy/index_en.htm 

• Научна дейност 
http://europa.eu.int/comm/dgs/research/index_en.html 

• Данъчен и митнически съюз  
http://europa.eu.int/comm/dgs/taxation_customs/index_en.htm 

 

Външни отношения 

• Развитие  
http://europa.eu.int/comm/dgs/development/index_en.htm 

• Разширяване  
http://europa.eu.int/comm/dgs/enlargement/index_en.htm 

• Служба за европейска взаимопомощ и сътрудничество 
http://europa.eu.int/comm/europeaid/index_en.htm 

• Външни отношения  
http://europa.eu.int/comm/dgs/external_relations/index_en.htm 

• Служба за хуманитарна помощ (ECHO) 
http://europa.eu.int/comm/dgs/humanitarian_aid/index_en.htm 

• Търговия  
http://europa.eu.int/comm/trade/index_en.htm 

 

Вътрешни услуги 

• Бюджет  
http://europa.eu.int/comm/dgs/budget/index_en.htm 

• Група на политическите съветници 
http://europa.eu.int/comm/dgs/policy_advisers/index_en.htm 

• Информатика  
http://europa.eu.int/comm/dgs/informatics/index_en.htm 

• Инфраструктура и логистика 
http://europa.eu.int/comm/oib/index_en.htm 

• Служба за вътрешен одит  
http://europa.eu.int/comm/dgs/internal_audit/index_en.htm 

• Преводи  
http://europa.eu.int/comm/scic/index_en.htm 

• Правни услуги  
http://europa.eu.int/comm/dgs/legal_service/index_en.htm 

• Персонал и администрация 
http://europa.eu.int/comm/dgs/personnel_administration/index_en.htm 

• Служба за езикови преводи 
http://europa.eu.int/comm/dgs/translation/index_en.htm 

http://europa.eu.int/comm/dgs/fisheries/index_en.htm
http://europa.eu.int/comm/dgs/health_consumer/index_en.htm
http://europa.eu.int/comm/dgs/information_society/index_en.htm
http://europa.eu.int/comm/dgs/internal_market/index_en.htm
http://www.jrc.cec.eu.int/
http://europa.eu.int/comm/dgs/justice_home/index_en.htm
http://europa.eu.int/comm/dgs/regional_policy/index_en.htm
http://europa.eu.int/comm/dgs/research/index_en.html
http://europa.eu.int/comm/dgs/taxation_customs/index_en.htm
http://europa.eu.int/comm/dgs/development/index_en.htm
http://europa.eu.int/comm/dgs/enlargement/index_en.htm
http://europa.eu.int/comm/europeaid/index_en.htm
http://europa.eu.int/comm/dgs/external_relations/index_en.htm
http://europa.eu.int/comm/dgs/humanitarian_aid/index_en.htm
http://europa.eu.int/comm/trade/index_en.htm
http://europa.eu.int/comm/dgs/budget/index_en.htm
http://europa.eu.int/comm/dgs/policy_advisers/index_en.htm
http://europa.eu.int/comm/dgs/informatics/index_en.htm
http://europa.eu.int/comm/oib/index_en.htm
http://europa.eu.int/comm/dgs/internal_audit/index_en.htm
http://europa.eu.int/comm/scic/index_en.htm
http://europa.eu.int/comm/dgs/legal_service/index_en.htm
http://europa.eu.int/comm/dgs/personnel_administration/index_en.htm
http://europa.eu.int/comm/dgs/translation/index_en.htm
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Агенции и организации   
Kъм Генералните дирекции и централните служби на Комисията действат още 
няколко агенции, фондации и центрове, които бяха създадени с решение на Ев-
ропейската Комисия или Европейския съвет, но които са автономни по своя ста-
тут.  
 

Европейска Агенция за оценка на медицинските продукти 
(E.M.E.A.) 

7 Westferry Circus 
Canary Wharf 
UK-E14 4HB London 
Tel.: +44.207.418 84 00 
Fax: +44.207.418 84 16 
e-mail: mail@emea.eu.int 
http://www.emea.eu.int/ 
 

Европейска Агенция за околната среда (EEA) 

Kongens Nytorv, 6 
DK-1050 København K 
Tel.: +45.33 36 71 00 
Fax: +45.33 36 71 99 
За обща информация - e-mail: info@eea.eu.int 
За техническа информация - e-mail: webmaster@eea.eu.int   
http://www.eea.eu.int/ 
 

Европейска фондация за обучение 

Villa Gualino 
Viale Settimio Severo 63-67 
I-10133 Torino 
Tel.: +39.11.630 22 22 
Fax: +39.11.630 22 00 
e-mail: info@etf.eu.int  
http://www.etf.eu.int/ 
 

Европейски център за развитие на професионалното 
обучение (CEDEFOP) 

P.O. Box 22427 
GR-55102 Thessaloniki (Finikas) 
Tel.: +30.23 10 49 01 11 
Fax: +30.23 10 49 00 49 
e-mail: info@cedefop.eu.int 
http://www.cedefop.gr/ 
 

Европейски център за мониторинг на злоупотребата с 
наркотици (EMCDDA)  

Palacete Mascarenhas 
Rua da Cruz de Santa Apolónia 23/25 

http://www.emea.eu.int/
http://www.eea.eu.int/
http://www.etf.eu.int/
http://www.cedefop.gr/
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P-1149-045 Lisboa 
Tel.: +351.21.811 30 00 
Fax: +351.21.813 17 11 
e-mail: info@emcdda.eu.int 
http://www.emcdda.org/ 
 

Европейска фондация за подобряване на условията на  
живот и труд 

Wyattville Road 
Loughlinstown 
IRL- Dublin 18 
Tel.: +353.1.204 31 00 
Fax: +353.1.282 64 56; + 353.1.282 42 09 
e-mail: postmaster@eurofound.eu.int  
http://www.eurofound.eu.int/ 
 

Служба за хармонизиране на вътрешния пазар (Търговски 
марки и дизайн) 

Avenida de Europa, 4 
E-03008 Alicante 
Switchboard: +34.965 139 100 
Tel: (Общи изследвания): +34.965 138 800  
Fax: (Общи изследвания): +34.965 139 173 
Fax (Търговски марки за общността): +34.965 131 344  
e-mail: information@oami.eu.int 
http://www.oami.eu.int/ 
 
Общностна служба за защита разнообразието на 
растителните видове 
 
CPVO – OCVV 
BP 62141 - 3, Boulevard Maréchal Foch 
F - 49021 Angers CEDEX 02 
Tel.: +33 (0) 2.41 25 64 00  
Fax: +33 (0) 2.41 25 64 10  
e-mail: cpvo@cpvo.eu.int  
http://www.cpvo.eu.int 
 

Европейска агенция за безопасни и здравословни условия на 
труд 

Gran Via 33 
E - 48009 Bilbao 
Tel.: +34.94 479 43 60 
Fax: +34.94 479 43 83 
e-mail: information@osha.eu.int 
http://osha.eu.int/ 
 

Преводачески център за органите на Европейския съюз 

Bâtiment Nouvel Hémicycle, niveau -4 

http://www.emcdda.org/
http://www.eurofound.eu.int/
http://www.oami.eu.int/
http://www.cpvo.eu.int
http://osha.eu.int/
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1, rue du Fort Thüngen 
L-1499 Luxembourg Kirchberg 
Tel.: +352.42 17 11-1 
Fax: +352.42 17 11-220 
e-mail: cdt@cdt.eu.int 
http://www.cdt.eu.int 
 

Европейски център за мониторинг на расизма и 
ксенофобията (EUMC) 

Rahlgasse 3 
A-1060 Vienna 
Tel.: +43.1.580 30-0 
Fax: +43.1.580 30-99 
e-mail: information@eumc.eu.int 
http://www.eumc.at/ 
 

Европейска агенция за реконструкция и възстановяване 

Postal address: 
P.O. Box 10177 
GR-54110 Thessaloniki 
Tel.:+30.2310 505 100 
Fax:+30.2310 505 172 
Street address: 
Egnatia 4 
GR-54626 Thessaloniki 
e-mail: info@ear.eu.int 
http://www.ear.eu.int 
 

Европейска служба за безопасност и контрол на 
хранителните продукти  

Palazzo Ducale 
Parco Ducale, 3 
I-43100 Parma  
Tel: +32 (0)2 337 21 11  
Fax: +32 (0)2 726 68 13  
e-mail: info@efsa.eu.int  
http://www.efsa.eu.int/ 
 

Европейска агенция за безопасност на корабоплаването 

 
Rue de Genève, 12 
B-1049 Brussels 
Belgium 
Tel: +32 (0)2 29 85812 
Fax: +32 (0)2 29 98059 
e-mail: tren-emsa-info@cec.eu.int 
http://www.emsa.eu.int/ 
 

http://www.cdt.eu.int
http://www.eumc.at/
http://www.ear.eu.int
http://www.efsa.eu.int/
http://www.emsa.eu.int/
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Европейска агенция за безопасност на въздухоплаването  

Пощенски адрес: 
European Aviation Safety Agency 
Postfach 10 12 53 
D-50452 Köln 
Germany 
 
Адрес за посетители:  
European Aviation Safety Agency  
Ottoplatz, 1 
D-50679 Köln 
Germany 
Switchboard: +49.221.89990 0000 
Временен общ факс: + 49.221.89990 9501/ 9502 
e-mail: info@easa.eu.int 
http://www.easa.eu.int/ 
 

Европейска агенция за защита на мрежата и информацията 
(ENISA) 

European Commission 
Information Society Directorate General 
Directorate A 
BU33 02/45 
B-1049 Brussels 
Tel:  +32 (0)2 2968111 
 +32 (0)2 2963344 
Fax:  +32 (0)2 2969229 
e-mail: ENISA-info@cec.eu.int 
http://www.enisa.eu.int 

http://www.easa.eu.int/
http://www.enisa.eu.int
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Приложение 6 
 

Настоящи европейски комисари и техните 
отговорности 

 
 
Комисарите обикновено се номинират от страните-членки. За актуална инфор-
мация виж:  
http://europa.eu.int/comm/commissioners/newcomm_en.htm 
http://europa.eu.int/comm/commission_barroso/index_en.htm 
 
Председател José Manuel Durão 

Barroso 
Португалия 

   
Заместник председател   
Административни въпроси Siim Kallas Естония 
Свобода, Сигурност и 
Справедливост   

Franco Frattini Италия 

Промишленост Günter Verheugen Германия 
Индустриални отношения, 
Комуникационна стратегия  

Margot Wallström Швеция 

Транспорт Jacques Barrot Франция 
   
Други комисари   
Земеделие Mariann Fischer Boel Дания 
Конкуренция Neelie Kroes Холандия 
Бюджет Dalia Grybauskaité Литва 
Развитие и хуманитарна помощ   Louis Michel Белгия 
Икономически и финансови 
въпроси 

Joaquin Almunia Испания 

Образование, обучение и култура Ján Figel’ Словакия 
Заетост и социални въпроси Vladimir Spidla Чешка Република 
Енергетика Andris Piebalgs Латвия 
Разширяване Olli Rehn Финландия 
Околна среда  Stavros Dimas Гърция 
Външни отношения и политика 
със съседните държави  

Benita Ferrero-Waldner Австрия 

Корабоплаване и риболов Joe Borg Малта 
Здравеопазване и защита на 
потребителите 

Markos Kyprianou Кипър 

Информационно общество Viviane Reding Люксембург 
Вътрешен пазар Charlie McCreevy Ирландия 
Регионална политика Danuta Hübner Полша 
Наука и изследване Janez Potočnik Словения 
Отдел данъци и мита  László Kovács Унгария 
Търговия Peter Mandelson Обединено 

Кралство 
 

http://europa.eu.int/comm/commissioners/newcomm_en.htm
http://europa.eu.int/comm/commission_barroso/index_en.htm
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Приложение 7 
 

Източници на информация за Европейската 
комисия и други европейски институции 

 
 
В това приложение ще намерите информация за Европейската комисия и уеб 
страници на ключови европейски институции. 
 

Служби на Европейската комисия 
 
Приложение 5 съдържа директни уеб връзки с различните генерални дирек-
ции и други централни служби на Комисията. Освен централните служби в 
Брюксел и Люксембург, Европейската комисия е представена във всяка страна-
членка на Европейския съюз. Тези делегации изпълняват следните функции:  
 
• Представяне на Комисията във всяка страна-членка  
• Популяризиране на политиките на Съюза 
• Развиване на възаимоотношения между Комисията и нейните политически 

партньори и партньори от особен интерес, включително и медиите 
• Удовлетворяване на потребностите от обществена информация свързана с 

Комисията и със Съюза. 
 
Тези служби на Комисията са полезно звено за контакти във връзка с предвари-
телни запитвания, въпреки че от гледна точка на обема и обхвата на търсенето 
на обществена информация, те могат да бъдат причислени към по-специализи-
рани центрове в страните-членки, занимаващи се с конкретни програми или ас-
пекти на Съюза. По-долу следва списъка на службите на Комисията в страните-
членки: 
 

Австрия 

Europäische Kommission 
Vertretung in Österreich 
Kärntner Ring 5-7 
AT-1010 Wien 
Tel.: +43.1.516 18-0 
Fax: +43.1.513 42 25 
E-mail: burvie@cec.eu.int 
http://europa.eu.int/austria/ 
Karl Georg DOUTLIK 
 

Белгия 

Commission Européenne 
Représentation en Belgique 
Europese Commissie 
Vertegenwoordiging in België 
Rue Archimède 73 / Archimedesstraat 73 
B-1000 Bruxelles / Brussel 

http://europa.eu.int/austria/
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Tel.: +32.2.295 38 44 
Fax: +32.2.295 01 66 
E-mail: represent-bel@cec.eu.int 
http://europa.eu.int/comm/represent/be/ 
Guy VANDEBON  
 

Кипър 

Iris Tower, 8th Floor  
2 Agapinor Street 
1076 Nicosia 
P.O.Box 23480 
1683 Nicosia 
Tel: +357.22817770 
Fax: +357.22768926 
E-mail: press-rep-cyprus@cec.eu.int 
http://www.delcyp.cec.eu.int/en/index.html 
Adriaan VAN DER MEER 
 

Република Чешка  

Pod Hradbami 17 
160 00 Praha 6 
 
Postal address: 
P.O.Box 192  
160 41 Praha 6 
Tel.: +420.224 312 835 
Fax: +420.224 312 850, 224 320 810 
E-mail: PRESS-REP-CZECH@cec.eu.int 
Christian BOURGIN, Acting Head of Representation 
More contacts http://www.evropska-unie.cz/cz/ 
 

Дания 

Europa-Kommissionen 
Repræsentation i Danmark 
Østergade 61 (Højbrohus) 
Postbox 144  
DK-1004 København K 
Tel.: +45.33 14 41 40 
Fax: +45.33 11 12 03 
E-mail: eu@europa-kommissionen.dk 
http://www.europa-kommissionen.dk 
Thomas A. CHRISTENSEN, Fungerende repræsentationschef  
 

Естония 

Kohtu 10 
10130 Tallinn  
Tel: +372.626 4400 
Fax: +372.626 4439 
E-mail: pille.vaher@cec.eu.int 
http://www.euroopaliit.ee 

http://europa.eu.int/comm/represent/be/
http://www.delcyp.cec.eu.int/en/index.html
http://www.evropska-unie.cz/cz/
http://www.europa-kommissionen.dk
http://www.euroopaliit.ee


216 

Pille VAHER 

Финландия 

Euroopan komissio/Europeiska kommissionen 
Suomen edustusto/Representationen i Finland 
Pohjoisesplanadi 31/Norra esplanaden 31 
PO Box 1250 
FIN-00101 Helsinki/Helsingfors 
Tel.: +358.9.622 65 44 
Fax : +358.9.65 67 28 
E-mail: burhel@cec.eu.int 
http://europa.eu.int/finland 
Marjatta HAUTALA, acting Head of Representation 
 

Франция 

Париж 

Commission Européenne 
Représentation en France 
288, boulevard Saint-Germain 
F-75007 Paris 
Tel.: +33.1.40 63 38 00 
Fax: +33.1.45 56 94 17/18/19 
E-mail: burpar@cec.eu.int  
http://europa.eu.int/france  
Jean-Louis GIRAUDY 
 

Марсилия 

Commission Européenne 
Représentation à Marseille 
2, rue Henri-Barbusse (CMCI) 
F-13241 Marseille Cedex 01 
Tel.: +33.4.91 91 46 00 
Fax: +33.4.91 90 98 07 
E-mail: antmar@cec.eu.int  
http://europa.eu.int/france/marseille 
Jacques HUCHET 
 

Германия 

Берлин 

Europäische Kommission 
Vertretung in der Bundesrepublik Deutschland 
Unter den Linden 78 
D-10117 Berlin 
Tel.: +49.30.2280-2000 
Fax: +49.30.2280-2222 
E-mail: eu-de-kommission@cec.eu.int 
http://www.eu-kommission.de 
Dr. Gerhard SABATHIL 
 

http://europa.eu.int/finland
http://europa.eu.int/france
http://europa.eu.int/france/marseille
http://www.eu-kommission.de
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Бон 

Europäische Kommission 
Vertretung in der Bundesrepublik Deutschland 
Vertretung in Bonn 
Bertha-von-Suttner-Platz 2-4  
D-53111 Bonn 
Tel.: +49.228.53009-0 
Fax: +49.228.53009-50 
E-mail: eu-de-bonn@cec.eu.int 
Barbara GESSLER 
 

Мюнхен 

Europäische Kommission 
Vertretung in der Bundesrepublik Deutschland 
Vertretung in München  
Erhardtstraße 27 
D-80331 München 
Tel.: +49.89.242448-0 
Fax: +49.89.242448-15 
E-mail: eu-de-muenchen@cec.eu.int 
Jochen KUBOSCH 
 

Гърция 

European Commission Office in Greece 
Vasilissis Sofias 2 
GR- 106 74 Athens 
Tel.: +30.1.7272100 
Fax: +30.1.7244620 
E-mail: burath@cec.eu.int 
http://europa.eu.int/hellas/ 
Mario CAMHIS 
 

Унгария 

Európai Bizottság Magyarországi Képviselete 
1016 Budapest, Bérc u. 23. 
Tel. +36.1.209 9700, 2099710 
Fax: +36.1.466 4221 
E-mail: press-rep-hungary@cec.eu.int 
http://www.eudelegation.hu/ 
Thomas GLASER 
 

Ирландия 

European Commission Representation in Ireland 
European Union House  
18 Dawson Street 
Dublin 2 
Tel.: +353.1.634 1111 
Fax: +353.1.634 1112 
E-mail: eu-ie-info-request@cec.eu.int 

http://europa.eu.int/hellas/
http://www.eudelegation.hu/
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http://www.euireland.ie/ 
Peter DOYLE 
 

Италия 

 
Рим 
 
Commissione Europea 
Rappresentanza in Italia 
via IV Novembre, 149 II° piano 
I-00187 Roma 
Tel.: +39.6.69 99 91 
Fax: +39.6.679 16 58, 679 36 52 
E-mail: eu-it-info@cec.eu.int 
http://europa.eu.int/italia/ 
Pier Virgilio DASTOLI 
 

Милано 

Commissione Europea 
Rappresentanza a Milano 
Corso Magenta, 59 
I-20123 Milano 
Tel.: +39.02.467 51 41 
Fax: +39.02.481 85 43 
http://www.uemilano.it/ 
Roberto SANTANIELLO 
 

Латвия 

Jacob's Barracks  
Tornu street 4-1c 
LV-1050 Riga 
Tel.: +371.2.7325270 
Fax: +371.2.7325279 
E-mail: delegation-latvia-news@cec.eu.int 
Or 
for the Representation: stepina.inese@cec.eu.int 
for the Phare section: dace.kozule@cec.eu.int 
http://www.eiropainfo.lv 
Andrew RASBASH 
 

Литва 

Naugarduko 10 
Vilnius 01141 
Tel.: +370.5 231 31 91 
Fax: +370.5 231 31 92 
E-mail: delegation-lithuania@cec.eu.int  
http://www.eudel.lt/ 
Michael GRAHAM  
 

http://www.euireland.ie/
http://europa.eu.int/italia/
http://www.uemilano.it/
http://www.eiropainfo.lv
http://www.eudel.lt/
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Люксембург 

Commission Européenne 
Représentation au Luxembourg 
Bâtiment Jean Monnet 
Rue Alcide De Gasperi  
L-2920 Luxembourg 
Tel.: +352.43 01-34925 
Fax: +352.43 01-34433 
E-mail : Burlux@cec.eu.int 
http://europa.eu.int/luxembourg/ 
Jul CHRISTOPHORY 
 

Малта 

Villa "The Vines"  
51, Ta'Xbiex Sea Front 
Ta'Xbiex, MSD 11 
Malta 
Tel: +356.21.345111 / 21.344891/3/5 
Fax: +356.21.344897 
E-mail: delegation-malta@cec.eu.int 
http://www.delmlt.cec.eu.int/ 
H.E. Ronald GALLIMORE 
 

Холандия 

Europese Commissie 
Bureau in Nederland 
Korte Vijverberg 5 
NL -2513 AB Den Haag 
Postal address 
Postbus 30465 
NL- 2500 GL Den Haag 
Tel.: +31.70.313 53 00 
Fax: +31.70.364 66 19 
E-mail: burhay@cec.eu.int  
http://www.eu.nl or http://www.europa.nl 
Nico WEGTER 
 

Полша 

Warsaw Financial Center 
ul. Emilii Plater 53 
00-113 Warsaw 
Tel.: +48.22.520 82 00 
Fax: +48.22.520 82 82 
http://www.europa.delpol.pl/  
E-mail: delegation-poland@cec.eu.int 
Bruno DETHOMAS 

http://europa.eu.int/luxembourg/
http://www.delmlt.cec.eu.int/
http://www.eu.nl
http://www.europa.nl
http://www.europa.delpol.pl/
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Португалия 

Commissão Europeia 
Gabinete em Portugal 
Centro Europeu Jean Monnet 
Largo Jean Monnet 1-10º 
P- 1069 - 068 Lisboa 
Tel.: +351.213 509 800 
Fax: +351.213 509 801 
E-Mail: burlis@cec.eu.int 
http://europa.eu.int/portugal/index_pt.htm 
Ricardo CHARTERS 
 

Словашка Република 

Palisády 29,  
811 06 Bratislava 
Tel: +421.2.5443 17 18 
Fax: +421.2.5443 29 80 
E-mail: mailto@delsvk.cec.eu.int 
http://www.europa.sk/ 
Eric VAN DER LINDEN 
 

Словения 

Dalmatinova 4 
1000 Ljubljana 
Tel.: +386.1.438 22 70 
Fax: +386.1.438 23 60 
E-mail: info@evropska-unija.si 
http://www.evropska-unija.si 
 

Испания 

Madrid 
Comisión Europea 
Representación en España 
Paseo de la Castellana, 46 
E-28046 Madrid 
Tel.: +34.91.423 80 00 
Fax: +34.91.576 03 87 
http://www.europa.eu.int/spain/ 
José Luis GONZÁLEZ VALLVÉ  
 

Барселона 

Comisión Europea 
Representación en Barcelona 
Passeig de Gràcia, 90 
E - 08008 Barcelona 
Tel: +34.93.467.73.80 
Fax: +34.93.467.73.81 
http://europa.eu.int/spain/ 
Josep COLL I CARBO 

http://europa.eu.int/portugal/index_pt.htm
http://www.europa.sk/
http://www.evropska-unija.si
http://www.europa.eu.int/spain/
http://europa.eu.int/spain/
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Швеция 

Europeiska Kommissionen 
Representation i Sverige 
Nybrogatan 11, Box 7323 
S-103 90 Stockholm 
Tel.: +46.8.562 444 11 
Fax: +46.8.562 444 12 
E-mail: bursto@cec.eu.int 
http://www.eukomm.se 
Annette MATTHIAS-WERNER 
 

Обединено Кралство 

Лондон 

European Commission 
Representation in the United Kingdom 
Jean Monnet House 
8, Storey's Gate 
GB- London SW1 P3 AT 
Tel.: +44.207.973 19 92 
Fax: +44.207.973 19 00, 973 19 10 
E-mail: Ian.Barber@cec.eu.int  
http://www.cec.org.uk 
Acting Head of Representation: Ian BARBER 
 

Белфаст 

European Commission 
Representation in Northern Ireland 
9/15 Bedford Street (Windsor House) 
Belfast BT2 7EG 
Tel.: +44.2890.24 07 08 
Fax: +44.2890.24 82 41 
E-mail: Eddie.McVeigh@cec.eu.int  
http://www.cec.org.uk/ni/index.htm 
Eddie MCVEIGH 
 

Кардиф 

European Commission 
Representation in Wales/Swyddfa'r Comisiwn Ewropeaidd yng Nghymru 
2 Caspian Point/2 Pentir Caspian 
Caspian Way/Ffordd Caspian 
Cardiff/Caerdydd 
CF10 4QQ 
Tel.: +44.2920.895020 
Fax: +44.2920.895035 
E-mail: Ian.Barber@cec.eu.int 
Ian BARBER 
 

http://www.eukomm.se
http://www.cec.org.uk
http://www.cec.org.uk/ni/index.htm
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Единбург 

European Commission 
Representation in Scotland 
9 Alva Street 
Edinburgh EH2 4PH 
Tel.: +44.131.225 20 58 
Fax: +44.131.226 41 05 
E-mail: Elizabeth.Holt@cec.eu.int 
http://www.cec.org.uk/scotland/index.htm 
Elizabeth HOLT 
 

Уеб страници на институциите на Европейския съюз 
 
• Европейски парламент 

http://www.europarl.eu.int  
 

o Информационни служби 
http://www.europarl.eu.int/addresses/offices/default.htm 

o Политически групи 
http://www.europarl.eu.int/groups/default.htm 

 
• Съвет на Европейския съюз 

http://ue.eu.int  
 

o Уеб страници на президентствата  
http://ue.eu.int/en/presid.htm 

 
Бъдещите президентства ще се осъществяват в групи по три, както бе 
планирано в новата Европейска конституция, всяка група обикновено ще 
съдържа голяма и малка страна-членка и поне една новоприсъединила са 
страна-членка.  
България и Румъния, и държавите определени да се присъединят към Съюза 
през 2007 г. също са включени в списъка и ще могат да управляват Съюза 
през 2018 г. и 2019 г.  

 
Люксембург  Януари – Юни  2005 г. 
Обединено Кралство  Юли – Декември 2005 г. 
Финландия  Януари – Юни  2006 г. 
Австрия  Юли – Декември 2006 г. 
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _  
Германия  Януари – Юни  2007 г. 
Португалия  Юли – Декември 2007 г. 
Словения  Януари – Юни  2008 г. 
--------------------------------- 
Франция   Юли – Декември 2008 г. 
Чешка Република  Януари – Юни  2009 г. 
Швеция  Юли – Декември 2009 г. 
--------------------------------- 
Испания   Януари – Юни 2010 г. 
Белгия  Юли – Декември 2010 г. 
Унгария  Януари – Юни  2011 г. 
--------------------------------- 
Полша  Юли – Декември 2011 г. 

http://www.cec.org.uk/scotland/index.htm
http://www.europarl.eu.int
http://www.europarl.eu.int/addresses/offices/default.htm
http://www.europarl.eu.int/groups/default.htm
http://ue.eu.int
http://ue.eu.int/en/presid.htm
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Дания  Януари – Юни  2012 г. 
Кипър  Юли – Декември 2012 г. 
--------------------------------- 
Ирландия  Януари – Юни 2013 г. 
Литва  Юли – Декември 2013 г. 
Гърция  Януари – Юни  2014 г. 
--------------------------------- 
Италия  Юли – Декември 2014 г. 
Латвия  Януари – Юни  2015 г. 
Люксембург  Юли – Декември 2015 г. 
--------------------------------- 
Холандия  Януари – Юни 2016 г. 

    Словакия  Юли – Декември 2016 г. 
Малта  Януари – Юни  2017 г. 
--------------------------------- 
Обединено Кралство  Юли – Декември 2017 г. 
 Естония  Януари – Юни  2018 г. 
България  Юли – Декември 2018 г.  
--------------------------------- 
Австрия  Януари – Юни 2019 г. 

        Румъния   Юли – Декември 2019 г.  
Финландия  Януари – Юни  2020 г. 

 
• Европейска комисия 

http://europa.eu.int  
 

o Генерални дирекции и услуги 
http://europa.eu.int/comm/dgs_en.htm 

o Европейски социален фонд 
http://europa.eu.int/comm/employment_social/esf2000/index.htm 

o Статистическа служба на Европейската общност 
http://epp.eurostat.cec.eu.int/portal/page?_pageid=1090,11373
97&_dad=portal&_schema=PORTAL 

o Съвместни изследователски центрове 
http://www.jrc.cec.eu.int/ 

o Други агенции и органи (E.А.О.М.П, EАОС, ЕЦРПО, ...) 
http://europa.eu.int/agencies/index_en.htm 

o Европейска мрежа за информация и опазване на околната среда 
http://www.eionet.eu.int 

o RAPID – Пресцентър на Европейската  комисия  
http://europa.eu.int/rapid 

o Европейски документационни центрове  
http://europa.eu.int/comm/relays/edc/index_en.htm 

o Представителства в страните-членки и трети страни 
http://europa.eu.int/comm/represent_en.htm 
http://europa.eu.int/comm/external_relations/repdel/ 

o CELEX – Достъп до законодателството на ЕС  
http://www.europa.eu.int/celex  

o Европейска база данни за терминология "Eurodicautom" 
http://europa.eu.int/eurodicautom/Controller 

o Информационно общество на Европа 
http://europa.eu.int/information_society/index_en.htm 

http://europa.eu.int
http://europa.eu.int/comm/dgs_en.htm
http://europa.eu.int/comm/employment_social/esf2000/index.htm
http://epp.eurostat.cec.eu.int/portal/page?_pageid=1090,11373
http://www.jrc.cec.eu.int/
http://europa.eu.int/agencies/index_en.htm
http://www.eionet.eu.int
http://europa.eu.int/rapid
http://europa.eu.int/comm/relays/edc/index_en.htm
http://europa.eu.int/comm/represent_en.htm
http://europa.eu.int/comm/external_relations/repdel/
http://www.europa.eu.int/celex
http://europa.eu.int/eurodicautom/Controller
http://europa.eu.int/information_society/index_en.htm
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o Информационна служба на общността  по изследване и развитие 
(CORDIS) 
http://www.cordis.lu  

o SCADPLUS – Основна информация за политиките на ЕС 
http://europa.eu.int/scadplus/scad_en.htm 

o PreLex – мониторинг на вземане на решения между институциите  
http://europa.eu.int/prelex/apcnet.cfm?CL=en 

o EURES – Европейска база данни за заетостта 
http://europa.eu.int/eures/index.jsp 

o ARCHISplus – База данни за исторически архиви  
http://europa.eu.int/comm/secretariat_general/archisplus/htdoc
s/en/htm/home.htm 

 
• Съд на Европейската общност 

http://www.curia.eu.int  
 
• Европейски съд на одиторите 

http://www.eca.eu.int  
 
• Европейска централна банка 

http://www.ecb.int 
 
• Икономически и социален комитет 

http://www.esc.eu.int  
 
• Комитет по регионите на Европейския Съюз 

http://www.cor.eu.int  
 
• Европейска инвестиционна банка 

http://www.eib.org  
 
• EUR-OP: Служба за публикации 

http://publications.eu.int/index_en.html 
 

o Официален журнал, договори, законодателство - EUR-Lex 
http://europa.eu.int/eur-lex 

o TED – Електронен ежедневник, допълнения към официалния журнал 
http://ted.publications.eu.int/official 

 
• Европейски омбудсман  

http://www.euro-ombudsman.eu.int  
 
• Европейска полицейска служба - EUROPOL 

http://www.europol.eu.int 
 
• Кой каква функция изпълнява в Европейския съюз? – 

Междуинституционален справочник 
http://europa.eu.int/idea/ideaen.html  

 
• Европейски университетски институт, Флоренция 

http://www.iue.it  
 

o Исторически архиви на Европейската общност 
http://www.iue.it/ECArchives 

http://www.cordis.lu
http://europa.eu.int/scadplus/scad_en.htm
http://europa.eu.int/prelex/apcnet.cfm?CL=en
http://europa.eu.int/eures/index.jsp
http://europa.eu.int/comm/secretariat_general/archisplus/htdoc
http://www.curia.eu.int
http://www.eca.eu.int
http://www.ecb.int
http://www.esc.eu.int
http://www.cor.eu.int
http://www.eib.org
http://publications.eu.int/index_en.html
http://europa.eu.int/eur-lex
http://ted.publications.eu.int/official
http://www.euro-ombudsman.eu.int
http://www.europol.eu.int
http://europa.eu.int/idea/ideaen.html
http://www.iue.it
http://www.iue.it/ECArchives
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Други полезни връзки 
• Euro-Site 

http://euro.eu.int/co�m/economy_finance/euro/our_currency_en.htm 
 
• Диалог с гражданите и бизнес сектора 

http://citizens.eu.int 
 
• Он-лайн връзка с правителствата 

http://www.europa.eu.int/abc/governments/index_en.htm 
 
• Съвет на Европа 

http://www.coe.int/DefaultEN.asp 
 

o Парламентарно събрание 
http://assembly.coe.int/ 

o Европейски съд по правата на човека 
http://www.echr.coe.int/ 

o Съвет на европейските общини и региони  
http://www.ccre.org 

o Конгрес на местните и регионални власти на Европа 
http://www.coe.int/T/E/CLRAE 

 
• Организация за икономическо сътрудничество и развитие  

http://www.oecd.org 
 
• Европейски младежки парламент 
http://europa.eu.int/comm/education/youth.html 
 
• Европейска конституция 

http://www.euabc.com/upload/rfConstitution_en.pdf 
 

http://euro.eu.int/co�m/economy_finance/euro/our_currency_en.htm
http://citizens.eu.int
http://www.europa.eu.int/abc/governments/index_en.htm
http://www.coe.int/DefaultEN.asp
http://assembly.coe.int/
http://www.echr.coe.int/
http://www.ccre.org
http://www.coe.int/T/E/CLRAE
http://www.oecd.org
http://europa.eu.int/comm/education/youth.html
http://www.euabc.com/upload/rfConstitution_en.pdf
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Приложение 8 
 

Услуги на EСК, подпомагащи работата по 
транснационални проекти  

 
 
От 1992 г. ЕСК е разработил поредица от услуги и дейности за синдикатите в 
областта на транснационалните проекти и управлението на проект. Тези услуги 
се състоят от комбинация онлайн и офлайн средства и са предназначени да 
подпомагат европейските синдикални служители, включени в транснационални 
проекти.  
 
Онлайн средствата формират част от Информационната услуга на ЕС - ‘one-stop 
shop’ по европейски проекти и финансиране, оповестена на уеб страницата на 
ЕСК:  
http://www.etuc.org/etuco/en/eu_information/library/default.cfm. 
 

Онлайн средствата включват: 
• Библиотеката, която дава основна информация по ключови програми на ЕС 

и бюджетни линии, свързани със синдикалните дейности и актуална инфор-
мация за отворени покани за подаване на проекто-предложения и официал-
ни предложения.  

• Помощното бюро, осигурява консултиране и подпомагане в основната об-
ласт на управление на проект, така както и по специфични финансирани 
програми и бюджетни линии. Можете да получите съвет чрез поредица от че-
сто задавани въпроси (FAQs) или чрез личен контакт със съответния отгово-
рен служител от ЕСК  

• Бюлетинът ‘Trainers’ Digest’, който осигурява текуща информация за въз-
можностите на ЕС за финансиране на обучение и образование. Той може да 
бъде получен чрез абонамент по електронната поща.  

• Този наръчник, ‘Синдикатите и транснационалните проекти’, е също на 
разположение на уеб страницата и може да бъде изтеглен от там. Актуализи-
раната му версия е налична само на английски и френски език, но ЕСК е в 
състояние да помогне на конфедерациите да го преведат на техните нацио-
нални езици като поеме 50% разходите им за превод. 

 

Офлайн услугите включват: 
• Транснационални курсове за обучение по управление на проект. 

Обикновено, те се организират два пъти в годината и са предназначени за 
синдикални служители, които вече имат някакъв опит в работата по трансна-
ционални проекти.  (Информация за дати на предстоящи курсове, виж: 
http://www.etuc.org/etuco/en/courses/courses2004en.cfm#strategic) 

• Курсове за обучение по Бюджетни линии по социален диалог. Те се 
организират в сътрудничество с Агенцията за социално развитие на ЕСК 
(предишното наименование на агенцията е било Infopoint) 

• Националните информационни дни се състоят от дейност в рамките на 
един  ден, организирана от националните конфедерации с участието на отго-
ворния за това служител от ЕСК, като програмата, участниците и другите де-
тайли, свързани с дейността се определят от националната конфедерация. 

http://www.etuc.org/etuco/en/eu_information/library/default.cfm
http://www.etuc.org/etuco/en/courses/courses2004en.cfm#strategic
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Целите са, да се повиши съзнанието относно работата по проект, да се пред-
ставят ключовите въпроси в тази сфера и да се изградят връзки между раз-
работването на проект и приоритетите на организацията. 

 
За по-детайлна информация относно тези услуги, моля контактувайте със Сил-
вана Панела (spennell@etuc.org). 
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РЕЧНИК 
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Речник на съкращенията и акронимите 
 
 
Европейският съюз е богат на съкръщения и акроними, което може да предиз-
вика много обърквания. В тази част предоставяме обяснение на някои от най-
често срещаните термини в английската и френска версия на наръчника. Коми-
сията също предлага много полезни онлайн източници на информация, които 
подпомагат превода на терминологията и жаргонните изрази в ЕС: 
 
• http://europa.eu.int/abc/eurojargon/index_en.htm предлага лексикон 

на ‘еврожаргоните’ 
• http://europa.eu.int/scadplus/leg/en/cig/g4000.htm съдържа около 

250 термина, свързани с европейската интеграция, институциите и дейности-
те на ЕС. 

• http://europa.eu.int/geninfo/info/guide/index_en.htm#term е страни-
ца с връзки към източниците на информация и контакти.  

• http://europa.eu.int/eurodicautom/Controller предлага инструмент за 
превод за намиране на еквивалентни термини в различните езици на ЕС. 

 
В списъка, който следва със знака (*) се означават програми или инициативи на ЕК, 
които вече са приключили своето действие. 
 

A 

 
• ACP 
Африкански, Карибски и Тихоокеански страни, подписали Ломейското споразумение 
 
• ACTIVE EUROPEAN CITIZENSHIP (2004-2006)  
Програма за действие на Общността за поощряване на ‘Активно европейско граждан-
ство’, влязла в сила с цел сближаване на гражданите към ЕС и неговите институции. Та-
зи програма е наследник на Бюджетните линии на ЕС, които в предишните периоди 
предлагаха финансиране на дейности, целящи поощряването на диалога с организации-
те на гражданското общество, включително и синдикатите. 
 
• ADAPT (1994-1999) * (сега EQUAL) 
Адаптиране на работещите към индустриалните промени (ГД Заетост и социални въпро-
си) 
 
• ALA 
Страните от Азия и Латинска Америка 
 
• ALßAN 
Програма на Европейския съюз за Стипендии в сферата на висшето образование за Ла-
тинска Америка. Програмата Alßan цели укрепването на сътрудничеството между ЕС и 
Латинска Америка в сферата на висшето образование и покрива следдипломното обуче-
ние (Магистърски и Докторски степени), както и специализирано обучение за бъдещите 
професионалисти/лица на отговорни постове в Латинска Америка в институции или цен-
трове на Европейския съюз.  
 
• ALFA II 
(América Latina - Formación Académica) е програма за сътрудничество между висшите 
образователни институции на Европейския съюз и Латинска Америка. 
 
• @LIS 
Алианс за информационно общество 

http://europa.eu.int/abc/eurojargon/index_en.htm
http://europa.eu.int/scadplus/leg/en/cig/g4000.htm
http://europa.eu.int/geninfo/info/guide/index_en.htm#term
http://europa.eu.int/eurodicautom/Controller


230 

 
• ARION (2000-2006) 
Програма за учебни посещения за специалисти в областта на обучението (в зависимост 
от програма SOCRATES ) (ГД Образование и култура) 
 
• AGENDA 2000 
Програма за действие, чиито основни цели са укрепването на политиките на Общността 
и осигуряването на нова рамка за финансиране на подготовката за разширяване на ЕС 
през периода 2000-2006 г.  
 
• ASEAN 
Асоциация на югоизточните азиатски нации. 
 

B 

 
• BARCELONA (EUROPEAN) COUNCIL 
През март 2002 г., Европейският съвет посочи образованието като една от основите на 
европейския социален модел и заяви, че европейските образователни системи трябва 
да станат “образец за световно качество” до 2010 г. 
 
• BC-NET 
Мрежа за бизнес сътрудничество (продължително действие) (ГД Предприятия) 
 
• BEUC 
Европейско бюро на асоциациите на потребителите 
 
• BIC (Business and Innovation Centres) 
Мярка на общността за създаване и развитие на Бизнес и Иновационни Центрове и тях-
ната мрежа (ГД Регионална политика) 
 

C 

 
• CAP 
Обща селскостопанска политика (ГД Селско стопанство) 
 
• CARDS 
(Подпомагане на Общността за възстановяване, развитие и стабилизиране). По-широка-
та цел на програмата е подкрепа на участието на западните балкански страни (Албания, 
Босна и Херцеговина, Хърватска, Сърбия, Черна Гора и Македония) в Процеса на Стаби-
лизиране и Асоцииране (SAp) 
 
• CEDEFOP 
Европейски център за развитие на професионалното обучение 
 
• CEEP 
Европейски център на държавните предприятия 
 
• CISSP 
Обща информационна система за социална защита в Общността 
 
• CITIZENS FIRST 
Инициативата "Първо гражданите" (ГД Вътрешен пазар) 
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• CITIZENS AND GOVERNANCE IN A KNOWLEDGE-BASED SOCIETY (ГРАЖДАНИТЕ 

И ВЛАСТТА В ЕДНО ОБЩЕСТВО, ОСНОВАНО НА ЗНАНИЯТА) 
Един от тематичните приоритети на шеста рамкова програма за научни изследвания на 
Общността (2002-2006 г.), която цели осигуряването на научна основа на прехода към 
европейско общество, основано на знанията. 
 
• COMENIUS II (2000-2006) 
КОМЕНСКИ е първата от осемте подпрограми в рамките на програмата на Общността 
СОКРАТ II и засяга европейското сътрудничество в сферата на училищното образова-
ние. (ГД Образование и култура) 
 
• COMMUNITY PROGRAMME ON GENDER EQUALITY (2001-2005) (ПРОГРАМА НА 

ОБЩНОСТТА ЗА РАВНОПОСТАВЕНОСТ НА ПОЛОВЕТЕ) 
Целта на тази програма е да насърчава равенството на половете, главно чрез осигуря-
ване на съдействие и подкрепа на Рамковата стратегия на Общността. Програмата коор-
динира, подкрепя и финансира осъществяването на хоризонтални транснационални 
дейности в сферата на действие на Рамковата стратегия на Общността за равнопоставе-
ност между половете. 
 
• CONNECT 
Инициатива на Общността, започнала през 1999 г., чиито цели са подкрепяне на евро-
пейски иновационни проекти, които стимулират синергията и връзките в сферата на 
образование, обучение и култура по отношение на новите технологии. (ГД Образование 
и култура) 
 
• CORDIS 
Информационна служба на общността  по изследване и развитие 
 
• COREPER 
Постоянен представителен Комитет 
 
• COST 
Европейско сътрудничество в сферата на научните и технически изследвания (ГД Ин-
формационно общество) 
 
• CREST 
Комитет за научно-технически изследвания 
 
• CSCE 
Конференция за сигурност и сътрудничество в Европа 
 
• CSF 
Рамка за подкрепа на Общността (ГД Регионална политика) 
 
• CULTURE 2000 (2000-2004) 
Програма за културно сътрудничество (ГД Образование и култура) 
 

D 

 
• DAPHNE (2000-2004) I и II (2004-2008) 
Средносрочна програма за действие на Общността за мерки, осигуряващи широката 
подкрепа на Общността на действията на страните-членки, свързани с борба срещу на-
силието срещу деца, младежи и жени. Програмата цели подпомагането на организации, 
които развиват мерки и дейности за борба с всички видове насилие срещу деца, младе-
жи и жени и защита на жертвите и групите в риск. (ГД Правосъдие и вътрешни работи) 
 
• DG 
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Генерална дирекция 
 

E 

 
• EAGGF 
Европейски фонд за насърчаване на селското стопанство (ГД Селско стопанство) 
 
• EBRD 
Eвропейска банка за възстановяване и развитие 
 
• ECB 
Европейска централна банка (ESCB) 
 
• ECCO 
Офис за комуникации на европейските общности (ГД Образование и култура) 
 
• ECONOMIC REFORM AND RECOVERY (2000-2006) (ИКОНОМИЧЕСКИ РЕФОРМИ 

И ВЪЗСТАНОВЯВАНЕ) 
Програма за насърчаване на икономическите реформи и възстановяване в Новите неза-
висими държави (ОНД) и Монголия. Наследник на програма Tacis. (ГД Разширяване)  
 
• eCONTENT (2001-2005) 
Многогодишна програма на ЕС, целяща стимулиране на развитието и използването на 
европейското дигитално съдържание в Интернет и насърчаването на лингвистичното 
многообразие в европейските уеб-страници (отчасти на базата на опита от предишните 
програми MLIS и INFO 2000).  (ГД Информационно общество) 
 
• EDF 
Европейски фонд за развитие (ГД Развитие) 
 
• EEA 
Европейска агенция по околна среда 
 
• EEA 
Европейска икономическа област (Европейски съюз и страните от Европейската асоциа-
ция за свободна търговия) 
 
• EFTA 
Европейска асоциация за свободна търговия (Исландия, Норвегия, Лихтенщайн и Швей-
цария) 
 
• eLEARNING 
Програма за ефективно интегриране на информационните и комуникационни техноло-
гии в европейските системи за образование и обучение (2004 – 2006 г.) 
 
• EMI 
Европейски монетарен институт (ГД Икономика и финанси) 
 
• EMPLOYMENT-HORIZON (1994-1999) * (сега EQUAL) 
Employment-Horizon (подобряване на перспективите за заетост на инвалиди и хора в 
неравностойно положение) (ГД Заетост и социални въпроси) 
 
• EMPLOYMENT-INTEGRA (1994-1999) * 
Employment-Integra (подобряване на достъпа до пазара на труда и възможностите за 
заетост на икономически и социално уязвими групи) (ГД Заетост и социални въпроси) 
 
• EMPLOYMENT-NOW (1994-1999) * 
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Employment-Now (равни възможности за заетост за жени) (ГД Заетост и социални въ-
проси) 
 
• EMPLOYMENT-YOUTHSTART (1994-1999) * 
Employment-Youthstart (насърчаване на интеграцията в пазара на труда на млади хора) 
(ГД Заетост и социални въпроси) 
 
• EMU 
Икономически и монетарен съюз 
 
• EQUAL (2000-2006) 
Насърчаване на нови практики в борбата срещу дискриминацията и неравенството (ГД 
Заетост и социални въпроси) Нова програма за инициативи на общността (CIP) за пери-
ода 2000-2006 г. 
 
• ERASMUS (1987-1999) * 
Схема за действие на ЕС за мобилност на студенти (ГД Образование и култура) 
 
• ERASMUS II (2000-2006) 
Секция висше образование (Сектор университети и извън университетско образование) 
от програмата на ЕО в сферата на образованието. Част от SOCRATES II (ГД Образование 
и култура) 
 
• ERDF 
Европейски фонд за регионално развитие (ГД Регионална политика) 
 
• ESC 
Икономически и социален комитет 
 
• ESSPROS 
Европейска система за статистика по интегрирана социална защита (Eurostat) 
 
• eTEN 
eTEN е програма на ЕО за подпомагане на развитието на услугите на базата на телеко-
муникационни мрежи (e-services) с транс-европейско измерение. Тя е фокусирана върху 
обществените услуги, особено в сфери, в които Eвропа има конкурентно преимущество. 
Програмата цели утвърждаване на значението на услугите за поддържането на европей-
ски социален модел. Нейните цели са в сърцевината на мисията на Европа за "информа-
ционно общество за всички". Тя насърчава услугите от обществен интерес, които дават 
възможности на всички граждани и на администрацията да се възползват от електрон-
ното общество (e-Society). 
 
• ETUC 
Европейска конфедерация на профсъюзите 
 
• ETUCO 
Европейски синдикален колеж 
 
• ETUI 
Европейски синдикален институт 
 
• EU 
Европейски съюз 
 
• EU-CANADA 
Програма за сътрудничество между ЕО и Канада в областта на висшето образование. 
Целите и за ЕО, и за Канада са насърчаване на по-близкото опознаване на народите на 
Общността и Канада, включително познанията за техните езици, култури и институции. 
Подобряване качеството на развитие на човешките ресурси в страните от ЕО и Канада, 
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включително придобиване на умения за посрещане на предизвикателствата на иконо-
миката, основана на знанията  
 
• EU-MEDIS (2000-) 
Евро-средиземноморско информационно общество. Регионална инициатива MEDA, одо-
брена през 1999 г. от Европейската комисия, целяща развитието на Евро-средиземно-
морско информационно общество, създадена да намали информационните и технологи-
чни пропасти в региона.  
 
• EU-Phare Credo (1996-1999) * 
Програма Credo на Фар – междугранично сътрудничество между Централно европейски-
те страни (ГД Външни отношения) 
 
• EU-USA 
Трансатлантически проекти за сътрудничество, включващи мобилност на студенти, об-
мен, разработване на иновационни учебни програми, стипендии за изследователска 
дейност, кратки интензивни програми и други иновативни проекти, включително изпол-
зването на нови технологии и дистанционно обучение. 
 
• EURES 
Европейски служби по заетост – сближават Европейската комисия и обществените служ-
би по заетостта на страните от Европейската икономическа зона и Швейцария. Всички 
други регионални и национални органи, занимаващи се с въпроси на заетостта, като 
синдикати, работодателски организации и местни власти също са включени. 
 
• EURISTOTE 
Компютъризирана информационна система за университетски изследвания, свързани с 
европейската интеграция (ГД Образование и култура) 
 
• EURO 
Основно информационна дейност, “Еврото, валута на Европа” (ГД Образование и култу-
ра). Част от информационната програма за Европейско гражданство (PRINCE). 
 
• EUROCADRES 
Съветът на европейските професионални и управленски кадри - EUROCADRES е евро-
пейската представителна организация за служители, които заемат професионални или 
управленски постове. EUROCADRES е организация, членуваща в ЕКП. EUROCADRES има 
повече от 5 милиона членове в Европа. Те работят във всички сектори и браншове в 
сферата на производството и услугите (държавни и обществени). 
 
• EUROJUST 
Eurojust е орган на ЕС, основан през 2002 г., за да насърчи ефективната работа на ком-
петентните власти в страните-членки в разследването и борбата със сериозната транс-
гранична и организирана престъпност. 
 
• EUROMED MEDITERRANEAN DIALOGUES (2004-2005) 
Средиземноморските диалози 2004-2005 поставят своя фокус главно върху въпросите в 
третия раздел от декларацията от Барселона, която цели предоставяне на по-добра ин-
формация и активен диалог между гражданите от средиземноморския регион и тези из-
вън него.   
 
• EURO-MED YOUTH PROGRAMME 
Процесът от Барселона през 1995 г. подчерта, че "младежкият обмен е пътят за подго-
товка на бъдещите поколения за изграждане на по-близко сътрудничество между Евро-
средиземноморските партньори. Програмата за Евро-средиземноморския младежки об-
мен за сътрудничество трябва да се основава на опита, придобит в Европа и в съответ-
ствие с потребностите на партньорите". Младежката програма Euro-Med е една от регио-
налните програми, постановена в глава трета на Процеса от Барселона, озаглавена 
“Партньорство в сферата на социалните, културни и хуманитарни въпроси 
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• EUROPEAID 
Мисията на Службата за сътрудничество EuropeAid е осъществяването на външните ин-
струменти за подпомагане на ЕК, които се финансират от бюджета на Европейската 
общност и Европейския фонд за развитие. 
 
• EUROPEAN CITY OF CULTURE 
Инициативата ‘Европейски град на културата’ (ГД Образование и култура) 
 
• EUROPEAN INITIATIVE FOR DEMOCRACY AND HUMAN RIGHTS (EIDHR) 
Европейската инициатива за демокрация и човешки права е програма на ЕС, която цели 
насърчаването и защитата на човешките права и демокрацията в трети страни. 
 
• EUROPEAN SOCIAL FUND (ESF) 
Европейският социален фонд представя основните финансови инструменти на ниво ЕС, 
осигурявайки средствата за постигане на целите на европейската стратегия за заетост: 
защита и насърчаване на заетостта, борба с безработицата, дискриминацията и социал-
ното изключване 
 
• EUROPEAN UNION’S MEDITERRANEAN & MIDDLE EAST POLICY 
Политика на ЕС за Средиземноморските страни и страните от Близкия Изток. Южното и 
Източно Средиземноморие и Близкият Изток са области от стратегическа важност за ЕС, 
които се определят и от Съвета на ЕС, и от ЕК като ключови приоритети в сферата на 
външната политика на ЕС. Политиката на ЕС за сближаване със средиземноморския ре-
гион се ръководи от общото глобално Евро-средиземноморско партньорство между ЕС и 
неговите 12 средиземноморски партньори, обявено през 1995 г. на Барселонската кон-
ференция (наречено Процесът от Барселона, включващ двустранните и многостранни 
връзки на ЕС). Процесът за мир в Близкия Изток е отделен, но допълващ по отношение 
на Процеса от Барселона. В допълнение, ЕС поддържа връзки със страните от Близкия 
Изток, разположени около Персийския залив. 
 
• EUROPOL 
Europol е Организацията за налагане на европейското право, целяща подобряване на 
ефективността и сътрудничеството на компетентните власти в страните-членки за борба 
с тероризма, нелегалният трафик на наркотици и други сериозни форми на междуна-
родна организирана престъпност. 
 
• EUROSTAT 
Статистическата служба на ЕО 
 
• EURIDYCE 
Информационна мрежа за обучение в ЕС (част от програма Сократ на ЕК) (ГД Образова-
ние и култура) 
 

G 

 
• GRUNDTVIG (2000-2006) 
Програма Грюндвиг, която е една от осемте подпрограми в рамките на програмата на ЕС 
Сократ II за образование. Тази подпрограма е насочена към обучението на възрастни и 
цели насърчаване на европейското измерение на ученето през целия живот. (ГД Обра-
зование и култура) 
 
 
 
 

H 
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• HORIZON (1994-1999) * (сега EQUAL) 
Инициатива на Общността, свързана с инвалидите и хората в неравностойно положение 
(ГД Заетост и социални въпроси) 
 

I 

 
• IEA 
Международна агенция по енергетика (OECD) 
 
• IGC 
Междуправителствена конференция 
 
• INFORMATION SOCIETY (1998-2002) 
Информационно общество. Многогодишна програма на Общността за стимулиране на из-
граждането на информационно общество в Европа (ГД Информационно общество) 
 
• INFORMATION SOCIETY TECHNOLOGIES 
Технологии на информационното общество. Един от тематичните приоритети на шеста 
рамкова програма на ЕС за научни изследвания (2002-2006), която цели повишаване на 
иновациите и конкурентоспособността в европейския бизнес и индустрии и по-големи 
ползи за всички европейски граждани. 
 
• INNOVATIVE MEASURES UNDER ARTICLE 6 OF THE EUROPEAN SOCIAL FUND 
Иновативни мерки по Член 6 от наредбите на ЕСФ подкрепя иновативните мерки за под-
помагане на развитието на бъдещи политики и програми, чрез изследване на нови под-
ходи към съдържанието и организацията на заетостта, включващи професионално обу-
чение и индустриална адаптация. Мерките включват пилотни проекти, обучения, обмен 
на опит и информационни дейности.  
 
• INTERREG III (2000-2006) 
Програма, насочена към транснационалното и междугранично сътрудничество, не само 
в рамките на ЕС, но и между страните на ЕС и страни, граничещи с тях по море. Нова 
програма за инициатива на Общността за периода 2000-2006 г. 
 
• IST 
Програма за технологии на информационното общество  
 
• ITUCs 
Синдикални интеррегионални съвети 
 

J 

 
• JEAN MONNET PROJECT 
Проект Жан Моне. Европейска интеграция на университетските програми (ГД Образова-
ние и култура) 
 
• JOINT ACTIONS SOCRATES, LEONARDO DA VINCI AND YOUTH PROGRAMMES 
Съвместните действия са обосновани в решенията, изграждащи програмите СОКРАТ, 
ЛЕОНАРДО ДА ВИНЧИ и МЛАДЕЖ, за да насърчат синергията между тези програми. 
 
 
 
 

K 
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• KONVER (1994-1999) 
Konver беше програма, създадена за ускоряване на диверсификацията на икономиче-
ските дейности в региони, зависещи силно от военно-промишления сектор. 
 

L 

 
• LEADER I 1991-1993, LEADER II 1994-1999, LEADER III (2000-2006) 
Програма за развитие на селските райони. Нова програма за инициатива на общността 
за периода 2000-2006 г. 
 
• LEI 
Инициатива за регионална заетост 
 
• LEONARDO DA VINCI (1995-1999)* 
Програма за действие за осъществяване на политиката на Общността в сферата на про-
фесионалното образование и обучение. (ГД Образование и култура) 
 
• LEONARDO DA VINCI II (2000-2006) 
Втора фаза на Програмата за действие за професионално образование и обучение, коя-
то цели консолидирането на европейското сътрудничество в сферата на образованието 
и обучението. Програмата активно подкрепя политиките в областта на ученето през це-
лия живот, провеждани от страните-членки. Тя подкрепя иновативни транснационални 
инициативи за поощряване на придобиването на знания и умения за успешна интегра-
ция в трудовия живот и пълно упражняване на гражданските права и е свързана с други 
инициативи на Общността чрез подкрепата на съвместни действия – главно програмите 
Сократ и Младеж (ГД Образование и култура). 
 
• LINGUA I & II (1990-1999)* 
Поощряване на чуждоезиковото обучение в ЕС (ГД Образование и култура) 
 
• LINGUA III (2000-2006)* 
Поощряване на чуждоезиковото обучение в ЕС в рамките на програмата за действие на 
Общността в сферата на образованието (ГД Образование и култура) 
 
• LISBON STRATEGY 
Лисабонската стратегия. По време на срещата в Лисабон през март 2000 г. политиче-
ските лидери на ЕС си поставиха нова цел: в рамките на едно десетилетие да се превъ-
рнат европейската икономика в "най-конкурентноспособната и динамична икономика на 
света, основана на знанията, с устойчив растеж, с по-добри работни места и по-голяма 
социална кохезия.” "Лисабонската стратегия" обхваща сфери като научни изследвания, 
образование, обучение, достъп до интернет и онлайн бизнес. Тя също така обхваща и 
реформи в европейските системи за социална защита, които трябва да станат устойчи-
ви, така че да бъдат от полза и за бъдещите поколения. 
 

M 

 
• MAASTRICHT TREATY 
Договорът от Маастрихт за създаването на ЕС (1992 г.). Договорът за ЕС, който влезе в 
сила на 1 ноември 1993 г., постави пред страните-членки амбициозна програма: моне-
тарен съюз до 1999 г., нови общи политики, европейско гражданство, обща външна по-
литика и политика по сигурността и вътрешна сигурност. 
 
 
 
• MEDA I (1996-1999) и II (2000-2006) 
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Програми, свързани с финансовите и технически мерки, съпътстващи реформите в ико-
номическите и социални структури в рамките на Евро-средиземноморското партньорство 
(ГД Външни отношения) 
 
• MED-CAMPUS 
Програма за подкрепа на развитието на схеми за сътрудничество между университетите 
и висшите учебни заведения в Европа и средиземноморските страни, които не са членки 
на ЕС. (ГД Външни отношения) 
 
• MEDIA Plus (2001-2006) 
Програма за засилване на конкурентоспособността на европейските филми, телевизии и 
нови медийни индустрии и за увеличаване на международното разпространение на ев-
ропейски аудио-визуални продукти (ГД Образование и култура) 
 
• MED-URBS 
Програма за подкрепа на сътрудничеството между местните власти в Общността и Сре-
диземноморските страните, които не са членки на ЕС. (ГД Външни отношения) 
 
• MERCATOR 
Мрежа за информация и документация, целяща подобряване на обмена и разпростране-
ние на информация на езиците и културите на етническите малцинства. (ГД Образова-
ние и култура) 
 
• MINERVA (2000-2006) 
Подпрограмата Минерва цели насърчаването на европейско сътрудничество в сферата  
на общодостъпното и дистанционно обучение и информационните и комуникационни 
технологии в сферата на образованието в рамките на програмата за действие на Общ-
ността в сферата на образованието, СОКРАТ II (ГД Образование и култура) 
 
• MISEP 
Обща информационна система на политиките по заетост (ГД Заетост и соц. въпроси) 
 

N 

 
• NAP 
Национален план за действие 
 
• NARIC 
Мрежата NARIC цели подобряването на академичното признаване на дипломи и периоди  
на обучение в страните-членки на ЕС, страните от Европейското икономическо простра-
нство и асоциираните страни от Централна и Източна Европа и Кипър. Мрежата е част 
от програма SOCRATES/ERASMUS, която насърчава мобилността на студентите и служи-
телите от висшите учебни заведения в тези страни. (ГД Образование и култура) 
 
• NICE TREATY 
Подписването на Договора от Ница (26 февруари 2001 г.) отбеляза завършването на 
Междуправителствената конференция открита на 14 февруари 2000 г. Целта на тази 
конференция беше да се адаптират начините на действие на европейските институции, 
за да стане възможно приемането на нови страни-членки в ЕС. Новият договор откри 
пътя за най-голямото разширяване в историята на ЕС, заедно с перспективите за про-
дължителен мир, стабилност и просперитет за всички демократични страни в Европа. 
 
• NOW I (1990-1993) & II (1994-1999) * 
Инициатива на Общността за насърчаване на равните възможности за жените в сферата 
на заетостта и професионалното обучение. (ГД Заетост и социални въпроси) 
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O 

 
• OJ 
Официален журнал 
 
• OJEC 
Официален журнал на ЕО 
 

P 

 
• PHARE (1989-)   
Инициатива на ЕС осигуряваща финансиране за подкрепа на страните-партньорки от 
Централна и Източна Европа до етапа, в който те ще са готови да поемат своите задъл-
жения като членки на ЕС (ГД Разширяване) 
 
• PHARE AND TACIS DEMOCRACY  
Програмите Phare и Tacis Democracy (ГД Разширяване) 
 

R 

 
• R & D 
Изследване и развитие 
 
• REGIONAL OR MINORITY LANGUAGES AND CULTURES 
Действие в областта на регионалните или малцинствени езици и култури (ГД Образова-
ние и култура) 
 
• RTD 
Рамкова програма за действия на общността в сферата на научните изследвания, техно-
логичното развитие и демонстрациите (ГД Изследвания и ГД Информационно общество) 
 

S 

 
• SIXTH FRAMEWORK PROGRAMME (2002-2006) 
Шеста рамкова програма на Европейската общност за научни изследвания, технологич-
но развитие и демонстрации (ГД Изследвания) 
 
• SMEs 
Малки и средни предприятия  
 
• SOCRATES (1995-1999) * 
Програма за действие на общността. Програмата Сократ обхваща всички образователни 
дейности на ЕС. (ГД Образование и култура).  
 
• SOCRATES II (2000-2004) 
Втора фаза на програмата за действие на Общността в сферата на образованието. Про-
грамата включва действия в следните области: (a) училищно образование (Comenius); 
(b) висше образование (Erasmus); (c) образование за възрастни и учене през целия жи-
вот (Grundtvig); (d) чуждоезиково обучение (Lingua); (e) образование и мултимедия 
(ATLAS). (ГД Образование и култура)  
 

T 
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• TACIS I (1991-1992), II (1993-1995) & III (1996-1999) * 
Програма за подпомагане на икономическите реформи и възстановяването в страните от 
ОНД и Монголия (ГД Външни отношения) 
 
• TACIS CROSS BORDER COOPERATION SMALL PROJECT FACILITY AND MICRO 

PROJECT FACILITY 
Програми, целящи подобряването на икономическите и социални връзки в трансгранич-
ните региони.  
 
• TACIS IBPP "PARTNER SEARCH SYSTEM" 
Подкрепа на програмите за гражданско общество (ОНД и Монголия). Програмата за 
партньорство за институционално изграждане Tacis (IBPP) е програма на ЕК, създадена 
за подкрепа на неправителствените организации в сферата на гражданското общество, 
местните и регионални власти и обществените институции в страните от ОНД и Монго-
лия. Програмата IBPP се базира на международното партньорство и обмен между орга-
низациите или институциите в ЕС, или страните по Фар и техните съответстващи в стра-
ните от ОНД и Монголия. 
 
• TEMPUS I (1990-1994), II (1994-1998) & III (2000-2006) 
Трета фаза на трансевропейската схема за сътрудничество в сферата на висшето обра-
зование (ГД Образование и култура) 
 
• TEMPUS PHARE & TACIS (1998-2000) 
Транс европейска схема за сътрудничество в сферата на висшето образование между 
страните от Централна и Източна Европа, ОНД, Монголия и ЕС. (ГД Образование и кул-
тура) 
 
• THIRD SYSTEM AND EMPLOYMENT 
Пилотна схема "Трета система и заетост" (ГД Заетост и социални въпроси) Провежда се 
всяка година. 
 
• TUTB 
Синдикално бюро за техническа помощ 
 

U 

 
• UNCTAD 
Конференция на ООН по търговията и индустрията 
 
• UNICE 
Съюз на индустриалните федерации на страните от ЕО 
 
• UNIDO 
Организация на обединените нации за индустриално развитие 
 
• URBAN (1994-1999) 
Инициатива на Общността, свързана с градските райони  
 
• URBAN (2000-2006) 
Програма, целяща подобряването на западнали градски райони. Нова програма за ини-
циатива на общността за периода 2000-2006 г. 
 
 

W 

 
• WEU 
Западен Европейски съюз 
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• WHO 
Световна здравна организация 
 

Y 

 
• YOUTH (2000-2004) 
Програма за действие на Общността - Младеж (ГД Образование и култура). Целта на 
програмата е да допринесе за изграждане на Европа на знанията, чрез насърчаване на 
Европейска зона за образование и стимулиране на развитието на учене през целия жи-
вот. 
 
• YOUTHSTART (1994-1999) * (сега EQUAL) 
Програма на Общността, целяща подобряване на възможностите за образование и обу-
чение на млади хора в рамките на инициативата EMPLOYMENT (ГД Заетост и социални 
въпроси) 
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Библиография и източници за работа по проекти 
 
 
Предлагаме ви подбран списък за различните видове източници, които могат да 
ви бъдат полезни в работата ви по проекти и управление на проекти. Те са гла-
вно на английски език. Ще бъдем много благодарни за всички препоръки за 
ползване и на други текстове/инструменти, които могат да бъдат полезни, осо-
бено на други езици. Моля изпращайте вашите предложения до Silvana Pennella 
в ЕСК. 
 

Управление на Европейски проекти: Наръчници 

 
• Информационна служба за програми на ЕС – информационна онлайн 

библиотека на ЕСК и бюро за помощ: 
http://www.etuc.org/etuco/en/eu_information/ 

 
• Насоки за управление на циклите на проекта (2004) – прекрасен 

наръчник от EuropeAid Cooperation Office на ЕК 
http://europa.eu.int/comm/europeaid/projects/asia-pro-
eco/pdf/publications/pcm_manual_2004_en.pdf 

 
• T-kit on Project Management (сборник по управление на проекти) – 

разнообразни инструменти от портала на Комисията Salto-Youth. Базата 
данни за инструменти за обучение включва и чудесния сборник T-Kit on 
Project Management (изберете ‘Background Text’ и ‘Project Management’ като 
термини за търсене) 
http://www.salto-youth.net/find-a-tool/   

 
• От идеята към проекта: Наръчник за планиране на транснационални 

образователни проекти – може да бъде свален на хартиен носител от 
Финландския център на програма Леонардо 
http://www.leonardodavinci.fi/index-eng.html 

 
• Иновации отвъд културните граници: инструмент за подобряване на 

комуникациите в транснационален иновационен проект – продукт на 
Иновационната програма на ЕС 
http://www.cordis.lu/tvp/src/culture1.htm  

 
• Наръчник с насоки за планиране на проекти – полезен наръчник от 

скандинавските и датски синдикални централи (FNV, LOFTF, LOTCO, LO 
Norway, SASK) 
http://www.fnv.nl/download.do/id/100001160/ 
http://www.lotcobistand.org/pdf/Handbook_1.pdf 
http://www.lotcobistand.org/pdf/Handbook_2.pdf 

 

Управление на проекти: Общи текстове 
 
Baker, Sunny & Kim. The Complete Idiot's Guide to Project Management 
(Наръчник за управление на проекти за абсолютно начинаещи), Alpha 
Books, US (2000) 

http://www.etuc.org/etuco/en/eu_information/
http://europa.eu.int/comm/europeaid/projects/asia-proeco/pdf/publications/pcm_manual_2004_en.pdf
http://www.salto-youth.net/find-a-tool/
http://www.leonardodavinci.fi/index-eng.html
http://www.cordis.lu/tvp/src/culture1.htm
http://www.fnv.nl/download.do/id/100001160/
http://www.lotcobistand.org/pdf/Handbook_1.pdf
http://www.lotcobistand.org/pdf/Handbook_2.pdf
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Briner, W, Hastings, C & Geddes, M.  Project Leadership (Управата на 
проекта), Gower, UK (1996) 
Forsyth,P. First Things First (Първи стъпки), Pitman, UK (1994) 
Lock, D.  Project Management (Управление на проекти), Gower, UK (2003) 
Maylor, H.  Project Management (Управление на проекти), Financial Times 
Prentice Hall, UK (2002) 
Nokes, Sebastian, The Definitive Guide to Project Management: The Fast 
Track to Getting the Job Done on Time and on Budget(Наръчник за 
управление на проекти), Financial Times Prentice Hall, UK (2004) 
Portney, Stanley, Project Management for Dummies (Управление на 
проекти за глупаци), John Wiley & Sons, UK (2001) 
(Ed) Turner, JR, Grude, KV & Thurloway, L.  The Project Manager as Change 
Agent (Мениджърът на проект – носител на промени), McGraw-Hill, UK 
(1996) 
Wabnegg, H.  Gewerkschaftliche Projektarbeit (Управление на синдикални 
проекти), ÖGB Verlag, Austria (1998)  
A Guide to the Project Management Body of Knowledge (Наръчник за 
управление на проекти), Project Management Institute, US (2004) 
 

Уеб-страници за управление на проекти 
 
Има много уеб-страници, свързани с управление на проекти, някои от тях се 
поддържат от професионални асоциации на мениджъри по проекти: 
 
• http://www.pmforum.org/ 
• http://www.ipma.ch/ 
• http://www.pmi.org/ 
 

Други полезни уеб-страници: 
• Project Management Wisdom  

http://www.maxwideman.com/index.htm  
 
• Spottydog's Project Management Web Site  

http://www.spottydog.u-net.com/  
 
• Project Magazine – серия от статии за работа в екип 

http://www.projectmagazine.com/ 
 
• Project Management (MAP) – пълна, интегрирана библиотека за нуждите 

на НПО от американската програмата за подпомагане на управлението (MAP) 
http://www.managementhelp.org/plan_dec/project/project.htm  

 
• Strategic Planning (MAP) – наръчник по стратегическо планиране 

http://www.managementhelp.org/plan_dec/str_plan/str_plan.htm 
 
• OPM3 Primer – Резюме на организационния модел за управление на 

проекти на Американския институт за управление на проекти 
http://www.pmicentralohio.com/Presentations/040804_meeting.pdf 

 
• Project Kickstart: идеи за проекти – серия от полезни съвети 

http://www.projectkickstart.com/html/tips.htm  
 

http://www.pmforum.org/
http://www.ipma.ch/
http://www.pmi.org/
http://www.maxwideman.com/index.htm
http://www.spottydog.u-net.com/
http://www.projectmagazine.com/
http://www.managementhelp.org/plan_dec/project/project.htm
http://www.managementhelp.org/plan_dec/str_plan/str_plan.htm
http://www.pmicentralohio.com/Presentations/040804_meeting.pdf
http://www.projectkickstart.com/html/tips.htm
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Управление на проекти: софтуер 
 
Освен общите офис програми (текстообработващи, за таблици, организатор, ба-
за данни) и програми за комуникации (електронна поща, конферентна връзка, 
управление на документации) съществуват и множество компютърни програми, 
създадени да подпомогнат управлението на големи по обхват проекти. Те са 
различни по отношение на сложност, цена, функционалност и качества. Ние ще 
споменем само малка част от тях, за да добиете представа за някои от налични-
те. Подобно на всички софтуерни програми и в този случаи е необходимо да 
осъществите задълбочено търсене и изследване преди да закупите някоя от тях, 
за да сте сигурни, че ще отговорят на потребностите ви. 
 
• Microsoft Project (Microsoft) е вероятно най-широко познатият и използван 

софтуерен продукт. Подходящ за големи проекти, но сравнително скъп. 
http://www.microsoft.com/uk/office/project/prodinfo/default.mspx 

 
• TurboProject (IMSI) наличен в няколко версии. 

http://www.imsisoft.com/ 
 
• Project Kickstart (Experience In Software) прост и лесен за ползване и е на 

няколко езика.  
 http://www.projectkickstart.com/ 

 
• ProjeX е програма, която е допълнение към Майкрософт Ексел и предоставя 

много функции за управление на проекти. Можете да свалите безплатната му 
версия.  
http://www.waa-inc.com/projex/index.htm  

 
Както споменахме в Приложение 4, софтуер Mind Mapping може да бъде полезен 
инструмент за управление на проекти. Следващите продукти са пример, за това, 
което е налично: 
 
• MindManager  

http://www.mindjet.com/ 
 
• Mind Tools 

http://www.mindtools.com/pages/main/newMN_PPM.htm 
 
• Mind Genius  

http://www.mindgenius.com/ 
 
• ConceptDraw Project 

http://www.conceptdraw.com/ 
 
В допълнение към софтуерните продукти съществуват и много онлайн приложе-
ния. Ето някои примери: 
 
• iTeamwork 

http://www.iteamwork.com 
• Ace Project 

http://www.aceproject.com 

http://www.microsoft.com/uk/office/project/prodinfo/default.mspx
http://www.imsisoft.com/
http://www.projectkickstart.com/
http://www.waa-inc.com/projex/index.htm
http://www.mindjet.com/
http://www.mindtools.com/pages/main/newMN_PPM.htm
http://www.mindgenius.com/
http://www.conceptdraw.com/
http://www.iteamwork.com
http://www.aceproject.com
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Общи интернет източници 
 
• Europa 

Главната страница на Европейския съюз предоставя информация за Европей-
ската комисия, финансиращите програми и проекти и осигурява връзка до 
другите сървъри на ЕС. 
http://europa.eu.int/ 

 
• ETUC 

Страницата на ЕКП предлага полезна информация по много въпроси от поли-
тическата сфера, които могат да бъдат от полза за синдикалистите при офор-
мянето на проекто-идеи. 
http://www.etuc.org 

 
• EU Programmes Information Service – информационната онлайн библио-

тека на ЕСК предоставя информация за поканите за подаване на проекто-
предложения и полезна помощ в сферата на управление на проекти: 
http://www.etuc.org/etuco/en/eu_information/ 

 

Образование и обучение 
Съществуват много страници, които разглеждат главно политиките и програмите 
за образование и обучение на ЕС.  
 
• Funding Programmes предоставя преглед на наличните програми.  

http://europa.eu.int/comm/education/programmes/programmes_en.h
tml 

 
• SCADPlus предлага общ преглед на политиките на ЕС по образование и обу-

чение 
http://europa.eu.int/scadplus/leg/en/s19000.htm  

 
Програмата Леонардо да Винчи поддържа база данни, свързана с предишни 
проекти и продукти, както следва: 
 
• Projects 1995-1999  

http://leonardo.cec.eu.int/pdb/recherche_En95.cfm 
• Projects 2000-2006  

http://leonardo.cec.eu.int/pdb/recherche_en2000.cfm 
• Products 1995-1999 

http://leonardo.cec.eu.int/pdb/recherche_prod_En95.cfm 
• Products 2000-2006 

http://europa.eu.int/comm/education/programmes/leonardo/new/leo
nardo2/products/recherche_prod_en2000.cfm 

 

Заетост и социални въпроси/Регионална политика 
Следните страници предоставят информация по политиките на ЕС по заетост и 
социални въпроси и по регионална политика: 
 

http://europa.eu.int/
http://www.etuc.org
http://www.etuc.org/etuco/en/eu_information/
http://europa.eu.int/comm/education/programmes/programmes_en.h
http://europa.eu.int/scadplus/leg/en/s19000.htm
http://leonardo.cec.eu.int/pdb/recherche_En95.cfm
http://leonardo.cec.eu.int/pdb/recherche_en2000.cfm
http://leonardo.cec.eu.int/pdb/recherche_prod_En95.cfm
http://europa.eu.int/comm/education/programmes/leonardo/new/leo
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• DG Employment & Social Affairs (ГД Заетост и социални въпроси) пред-
лага богата информация и връзки към много политически сфери на своята 
уеб страница 
http://www.europa.eu.int/comm/employment_social/index_en.html 

 
• European Social Fund (ESF) (Европейски социален фонд) 

http://www.europa.eu.int/comm/employment_social/esf2000/index-
en.htm 

 
• Regional and Cohesion Policy information (Информация за регионална-
та и кохезионна политика) ще намерите на страницата на Комисията: 
http://europa.eu.int/comm/regional_policy/index_en.htm  

http://www.europa.eu.int/comm/employment_social/index_en.html
http://www.europa.eu.int/comm/employment_social/esf2000/indexen.htm
http://europa.eu.int/comm/regional_policy/index_en.htm
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Fig 2.1 – Фиг. 2.1 
Quality - Качество 
Cost - Разходи 
Time - Време 
 
Fig 2.1 – Фиг. 2.1 
Quality - Качество 
Cost - Разходи 
Time - Време 
 
Fig 3.1 – Фиг. 3.1 
Secretariat - Секретариат 
Regional Department – Регионален департамент 
North - север 
South - юг 
East - изток 
Information & Recruitment – информация и привличане 
Press & Publicity – Връзки с обществеността 
Membership – Членска маса 
Policy - Политика 
Research - Изследване 
Education & Training – Образование и Обучение 
Officer Courses – Курсове за служители 
Other Courses – Други курсове 
Administration - Администрация 
Finance - Финансов 
Technical - Технически 
Human Resources – Човешки ресурси 
 
Fig 3.2 – Фиг. 3.2 
Secretariat – Секретариат 
Special Projects – Специални проекти 
Project A – Проект А 
Project B – Проект Б 
Project C – Проект В 
Regional Department – Регионален департамент 
North - север 
South - юг 
East - изток 
Information & Recruitment – информация и привличане 
Press & Publicity – Връзки с обществеността 
Membership – Членска маса 
Policy - Политика 
Research - Изследване 
Education & Training – Образование и Обучение 
Officer Courses – Курсове за служители 
Other Courses – Други курсове 
Administration - Администрация 
Finance - Финансов 
Technical - Технически 
Human Resources – Човешки ресурси 
 
Fig 5.1 – Фиг. 5.1 
Produce Materials – Изготвяне на материали 
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Evaluation - Оценка 
Project Management – Управление на проекта 
Develop & Deliver Course – Разработване и провеждане на курс 
Research User Needs – Изследване на потребностите 
Research Work Councils – Изследване на Работническите съвети 
Dissemination - Разпространение 
 
Fig 5.2 – Фиг. 5.2 
EWC Research –Изследване на ЕРС 
information needs – потребност от информация 
information input – принос на информацията 
User Needs Analysis – анализ на потребностите  
Training Needs – потребност от обучение 
Pilot Course – пилотен курс 
Management - управление 
Summative Evaluation Data – данни за обобщената оценка 
Evaluation - оценка 
Formative Feedback – официална обратна връзка 
Project Results – резултати от проекта 
Dissemination - разпространение 
Training Materials – материали за обучение 
Deliver Materials – получаване на материалите 
Materials Production – изготвяне на материалите 
Specify Materials – определяне на материалите 
 
Fig 5.3 – Фиг. 5.3 
ID - Код 
Task name – Име на задачата 
WP1 Management – РБ1 Управление 
WP2 User Needs Analysis – РБ2 Анализ на потребностите 
WP3 Pilot course – РБ3 Пилотен курс 
WP4 EWC Research – РБ4 Изследване на ЕРС 
WP5 Materials production – РБ5 Изготвяне на материали 
WP6 Evaluation – РБ5 Оценка 
WP7 Dissemination – РБ7 Разпространение 
 
Fig 5.4 – Фиг. 5.4 
ID - Код 
Task name – Име на задачата  
WP3 Pilot Course – РБ3 Пилотен курс 
T.3.1.1. Identify objectives – Зад.3.1.1. Идентифициране на целите 
T.3.1.2. Draft plan – Зад. 3.1.2. Проекто план 
T.3.1.3. Final Plan – Зад. 3.1.3. Окончателен план 
T.3.2.1. Recruit Tutors – Зад. 3.2.1. Подбор на преподаватели 
T.3.2.2. Team meeting – Зад.3.2.2. Среща на екипа 
T.3.3. Arrange venue – Зад. 3.3. Определяне на място 
T.3.4.1. Prepare publicity – Зад.3.4.1. Изготвяне на информационен 
материал 
T.3.4.2. Distribute publicity – Зад. 3.4.2.Разпространение на материала 
T. 3.4.3. Process applications – Зад.3.4.3. Подбор на кандидатите 
T.3.4.4. Send information – Зад.3.4.4 Изпращане на информация 
T.3.5. Deliver course – Зад. 3.5. Провеждане на курс 
 
Fig 5.5 – Фиг. 5.5 
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ID - Код 
Task name – Име на задачата 
Start project – Начало на проекта 
WP1 Management – РБ1 Управление 
WP2 User Needs Analysis – РБ2 Анализ на потребностите 
WP3 Pilot course – РБ3 Пилотен курс 
T.3.1.1. Identify objectives – Зад.3.1.1. Идентифициране на целите 
T.3.1.2. Draft plan – Зад. 3.1.2. Проекто план 
T.3.1.3. Final Plan – Зад. 3.1.3. Окончателен план 
T.3.2.1. Recruit Tutors – Зад. 3.2.1. Подбор на преподаватели 
T.3.2.2. Team meeting – Зад.3.2.2. Среща на екипа 
T.3.3. Arrange venue – Зад. 3.3. Определяне на място 
T.3.4.1. Prepare publicity – Зад.3.4.1. Изготвяне на информационен 
материал 
T.3.4.2. Distribute publicity – Зад. 3.4.2.Разпространение на материала 
T. 3.4.3. Process applications – Зад.3.4.3. Подбор на кандидатите 
T.3.4.4. Send information – Зад.3.4.4. Изпращане на информация 
T.3.5. Deliver course – Зад. 3.5. Провеждане на курс 
WP4 EWC Research – РБ4 Изследване на ЕРС 
WP5 Materials production – РБ5 Изготвяне на материали 
WP6 Evaluation – РБ5 Оценка 
WP7 Dissemination – РБ7 Разпространение 
Finish project – Приключване на проекта 
 
Fig.5.6 - Фиг.5.6 
 
Task breakdown & Resources – Разпределение на задачите и ресурси 
Workpackage N – Работен блок N 
Task N - ЗадачаN 
Task name – Име на задачата 
Start date – Начална дата 
Finish date – Крайна дата 
Immediate predecessor task(s) – Предшестваща задача 
Immediate successor task(s) – Следваща задача 
Total elapsed time – Общо време 
Staffing resources – Разходи за персонал 
Partner name – Име на партньора 
Staff name – Име на служителя 
Staff grade – Длъжност на служителя 
Start date – Начална дата 
Finish date – Крайна дата 
N of days – Брой дни  
Other resources – Други разходи 
Materials – Материали 
Equipment - Оборудване 
Travel and accommodation – Път и престой 
External services – Външни услуги 
Deliverables - Продукти 
Internal  - Вътрешни  
External - Външни 
 
 Fig. 5.7 a - Фиг.5.7а   
Task –Задача    
Task name –име на задачата   
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Workpackage N –работен блок № 
Partner name –име на партньора    
Staff name –име на служителя    
Staff grade – длъжност     
N of days – брой дни    
labor rate/day – ставка/ ден    
Total Labor cost -  общи разходи за труд   
Overhead %age – режийни, процент     
Total overhead – общо режийни разходи      
Total cost – общ разход   
Sub-total – общо за частта  
Resource cost – разходи за ресурси     
Partner – партньор    
Materials required – необходими материали    
Date required- дата на поискване     
Quantity – количество    
Unit cost – разход за бройка     
Total cost – общи разходи    
Sub-total – общо за частта  
 
Fig. 5.7 b - Фиг. 5.7 б 
Task sheet – Лист за задача 
Project name – име на проекта    
Partner –партньор    
Equipment needed – необходимо оборудване    
Start date – начална дата    
Finish date – крайна дата     
№ of days – брой дни     
Cost per day – разход за ден      
N of   units – брой части    
Total cost – общ разход 
Staff name – име на служителя     
Details of journey – детайли за пътуването    
Mode of transport – вид транспорт 
Sub-total – общо за частта    
Travel cost – пътни разходи    
Hotel cost – разход за хотел     
Subsistence cost- дневни разходи  
Partner – партньор      
Supplier – доставчик       
Description of services – описание на услугите      
Total cost – общ разход            
Sub-total – общо за частта  
Total task cost  - общ разход за задачата    
Estimate prepared by – изработено от 
Date – дата    
 
Fig. 5.8.  
Workpackage N – Работен блок N 
Workpackage Title – Наименование на РБ 
Partner name – Име на партньора 
Staff cost – Разходи за персонал 
Materials cost – Разходи за материали 
Equipment cost – Разходи за оборудване 
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Travel cost – Разходи за път 
External services – Външни услуги 
Total Workpackage cost per partner – Общ разход за РБ за партньор 
Total cost per category – общ разход за категория 
Total workpackage cost – общ разход за работен блок 
Fig. 5.9 - Фиг. 5.9          
Budget   summary  - обобщение на бюджета 
Partner name –име на партньора      
WP1 cost – разход за РБ1    
WP2 cost – разход за РБ2 etc.  
Total cost per partner – общ разход на партньор      
Total project cost – общ разход по проекта 
 
Fig. 5.10 - Фиг. 5.10 
Costs – разходи      
Staff – персонал        
Matеrials  – материали    
Equipment- оборудване    
Travel – пътуване          
External – външен         
Total – общо 
Income – приход        
Partner –партньор      
EC –ЕК      
Earned – печалба        
Other grants- други субсидии    
Total – общо  
Month balance – Месечен баланс  
FWD balance – FWD баланс 
Total balance – общ баланс   
 
Fig. 5.11 - Фиг. 5.11  
Quality objectives – Цели на качеството  
Workpackage N –работен блок №       
Workpackage name – име на работния блок     
Task Number – номер на задачата      
What are quality objectives for this task? – Какви са целите на качеството 
за тази задача?   
How will their achievement be measured? – Как ще бъде измерено 
тяхното постигане? 
Who is responsible for organizing this? – Кой носи отговорност за това? 
 
 
 
 
 
  
 


