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I. РЕЗЮМЕ НА ОТГОВОРИТЕ НА КОМИСИЯТА И 
НА ЕСВД 

Трансграничните програми по външните сухопътни и морски граници на ЕС са уникална форма 
на сътрудничество между държавите членки и съседните държави партньори. Това 
сътрудничество осигурява засилени контакти между хората и обмен на регионално и местно 
равнище, и включва широк кръг от участници (общини, НПО, университети и др.). Програмите 
за трансгранично сътрудничество (ТГС) по линия на Европейския инструмент за 
съседство (ЕИС) за периода 2014—2020 г. са оценени високо от всички заинтересовани 
страни и все повече се възприемат като успешни начини за обединяване на ЕС и съседните му 
държави около общи предизвикателства и приоритети, като ангажираността и партньорството 
са в центъра на това сътрудничество.  

Сътрудничеството има уникална роля като част от външнополитическия инструментариум на 
ЕС. В редица случаи програмите за ТГС по линия на ЕИС дадоха възможност за 
сътрудничество, което иначе не би се осъществило или би срещнало трудности по политически 
причини; например сътрудничеството между Израел и арабските му съседи. По този начин ТГС 
представлява важен неполитически инструмент за изграждане на доверие. Това е основен 
актив и добавена стойност, признати от всички участващи партньори.  

Освен това програмите за ТГС по линия на ЕИС са от ключово значение за справяне с 
пропуските в развитието на граничните райони и с предизвикателства, които надхвърлят 
националните граници, например изменението на климата или транспортните връзки. Като 
обхваща тези проблеми през специфичен модел на управление на сътрудничеството, ТГС по 
линия на ЕИС се доказа като ефективен инструмент за съвместни решения.  

Комисията приветства общото заключение на специалния доклад на ЕСП, в което се 
потвърждава, че програмите за ТГС по линия на ЕИС са предоставили подходяща и ценна 

подкрепа на регионите от двете страни на външната граница на ЕС. Предвид момента, 
в който е изготвен одитът, той би могъл да обхване само частично резултатите от ТГС по 
линия на ЕИС, което започна да се изпълнява в пълна степен през 2019 г. Пълните резултати 
ще бъдат известни едва след приключването през 2025 г. 

Комисията признава, че допълняемостта между инструментите на ЕС, прилагани на една и 
съща територия, винаги може да бъде подобрена.  Приветстваме интереса на делегациите на 
ЕС да бъдат по-ангажирани и по-добре информирани за сътрудничеството. Приветстваме 
също така заключението на ЕСП относно необходимостта от по-тясно участие на делегациите 
на ЕС и смятаме, че това участие трябва да е съобразено с правилата за управление на тези 
програми съгласно подхода на споделеното управление.  

Комисията признава някои от проблемите, пред които беше изправено изпълнението на ТГС по 
линия на ЕИС в миналото, като късното стартиране на програмите, някои слабости в 
мониторинга на резултатите или недостатъчния достъп до инструменти за докладване на 
измами. Комисията разгледа тези проблеми чрез интегрирането на ТГС по линия на ЕИС в 
цялостната рамка на Interreg в контекста на политиката на сближаване. „Програмите по 
Interreg NEXT“, както са известни понастоящем, ще разполагат през 2021—2027 г. с опростена 
правна рамка, нови процедури и непрекъснато високо ниво на ангажираност, въпреки 
безпрецедентните предизвикателства, създадени от военната агресия на Русия срещу 
Украйна. Interreg NEXT ще бъде в основата на подкрепата на ЕС за Украйна и нейния народ по 



 

3 

техния европейски път, като изгражда капацитет и насърчава връзките за сътрудничество с 
ЕС в граничните региони.  

II. ОТГОВОРИ НА КОМИСИЯТА И НА ЕСВД НА 
ОСНОВНИТЕ КОНСТАТАЦИИ И ОЦЕНКИ НА ЕСП  

1. Допълняемост на ТГС по линия на ЕИС с други програми, 

финансирани от ЕС  

Комисията приветства основната констатация и оценка на ЕСП, че програмите за ТГС по линия 
на ЕИС са разработени чрез основан на участието подход, като са определени приоритети, 
съобразени с общите предизвикателства на граничните региони. Тя също така отбелязва, че 
ЕСП е признала, че тематичните цели, избрани по програмите, са в съответствие с техния 
анализ на предизвикателствата и слабостите на регионите1 и че гражданското общество 
играе важна роля при определянето на нуждите и приоритетите на участващите региони2. 

Комисията насърчава и поощрява координацията между програмите и инструментите на ЕС за 
подобряване на полезните взаимодействия между тях и за избягване на двойното 
финансиране. Приветстваме констатацията и оценката на ЕСП, че Комисията е положила 
усилия да избегне двойното финансиране на проектите и да определи възможните полезни 
взаимодействия3. Комисията също отправи препоръка по отношение на програмите в този 
смисъл. Освен това през юли 2020 г. по Интеракт и TESIM (проекта за техническа помощ на 
Комисията, подкрепящ програмите за ТГС по линия на ЕИС), с подкрепата на Комисията, беше 
създадена платформата за диалог „Подобряване на полезните взаимодействия в 
Средиземноморието“. Тази платформа е отворена за всички програми по Interreg за периода 
2021—2027 г., които се изпълняват в Средиземноморския регион, и улеснява по-силната 
координация както по време на програмирането, така и по време на изпълнението. Комисията 
също така отбелязва признанието на ЕСП за усилията за координация, положени по TESIM, 
програмата Интеракт и самите програми за ТГС по линия на ЕИС4.  

Управляващите органи са отговорни за осигуряването на полезни взаимодействия и за 
избягването на дублиране или двойно финансиране. В това отношение Комисията не е 
съгласна, че координацията, която се извършва, е „недостатъчна“ и че има „липса на 
структурирана координация“5. 

Комисията и ЕСВД смятат, че е важно делегациите на ЕС да участват по-активно в програмите 
за ТГС по линия на ЕИС и в Interreg NEXT6. В правната рамка на политиката на сближаване 
обаче ясно е определена ролята на Комисията при изпълнението на програмите. При 

                                                 
1 Вж. констатация и оценка 15 на ЕСП.  

2 Вж. констатация и оценка 22 на ЕСП.  

3 Вж. констатация и оценка 23 на ЕСП.  

4 Вж. констатация и оценка 28 на ЕСП. 

5 Вж. констатация и оценка 29 на ЕСП. 

6 Вж. констатация и оценка 31 на ЕСП. 
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споделеното управление отговорността за подбора на проектите и мониторинга на ниво 
проект се носи от участващите държави и от програмните органи, а не от Комисията. 

По отношение на програмите за периода 2021—2027 г. Комисията опрости значително 
процедурите за създаване на програми по мерките на политиката на сближаване. По-
конкретно е премахнато определянето на програмни органи, което би следвало да спомогне 
за предотвратяване на закъсненията, установени в периода 2014—2020 г.,7 и да ускори 
стартирането на бъдещите програми.  

2. Подбор, мониторинг и докладване  

Комисията приветства заключенията на ЕСП относно процеса на подбор, определен като „до 
голяма степен прозрачен и предназначен да избере най-подходящите проекти за 
трансгранично сътрудничество по линия на ЕИС“, както и ролята на Комисията и 
управляващите органи при предоставянето на полезни насоки за изпълнението на проектите 
и за намаляването на риска от измами. Вземаме предвид констатациите на ЕСП, свързани с 
прогнозираното (добро) изпълнение на проектите, както и с по-слабото до известна степен 
трансгранично въздействие в малка част от одитираните проекти. В началото на октомври 
2022 г. Комисията получи информация от програмните органи, че слабостите, установени от 
ЕСП, междувременно са били поне частично отстранени8. Например изграждането на шосеен 
граничен контролно-пропускателен пункт в Маловице, Полша, което ще подобри 
трансграничното измерение на проекта за регионален път 885, продължава и следва да бъде 
завършено през 2025 г. Според информацията, получена от програмните органи, всички 
забавени проверки на място от годишния план за 2020—2021 г. са извършени до края на 
юни 2022 г. 

По отношение на рамката за мониторинг и докладване на програмите, всички програми са 
избрали поне един общ показател за краен продукт за всеки приоритет, което позволява 
приемливо ниво на обобщаване на равнището на ТГС по линия на ЕИС9. Планирана е по-
нататъшна работа в подкрепа на програмите, включително чрез техническа помощ, за да им се 
помогне за създаването на прецизна система от показатели на равнище проект.  

3. Програмите по Interreg NEXT и перспектива за 

бъдещето им 

Комисията приветства признанието на ЕСП, че промените, направени в новата правна рамка и 
процедурите за периода 2021—2027 г., отразяват извлечените от миналото поуки. Комисията 
е убедена, че въведените мерки за опростяване ще осигурят осезаеми ползи за програмите, 
както и за тяхното изпълнение и за бенефициерите на проектите. Комисията смята, че новите 
регламенти предвиждат повече от достатъчно стабилна система за установяване на слабости 
в системите за управление и контрол на програмите, без отрицателните последици и дългите 
забавяния, създадени от предишната процедура за определяне на управляващи органи10. По 
същия начин Комисията вижда само предимства и никакви съществени рискове в прилагането 
на опростената процедура за големите инфраструктурни проекти. Законодателството все още 

                                                 
7 Вж. констатация и оценка 33 на ЕСП. 

8 Вж. констатации и оценки 59 и 66 на ЕСП. 

9 Вж. констатация и оценка 61 на ЕСП. 

10 Вж. констатация и оценка 77 на ЕСП. 
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позволява на Комисията да даде своето становище преди избора на проект, но тази намеса не 
следва да забавя изпълнението на такива проекти. 

Комисията смята, че слабостите на системите за мониторинг и докладване на ТГС по линия на 
ЕИС, установени от ЕСП, са разгледани по подходящ начин в новите регламенти. Програмите 
трябва да прилагат рамката за изпълнение на политиката на сближаване, като създават ясна 
система от общи показатели за крайни продукти и резултати. Комисията последователно 
насърчаваше програмите да използват тези общи показатели и всички програми по 
Interreg NEXT избраха да използват новите общи показатели за крайни продукти и резултати, 
което ще доведе до много по-високо равнище на обобщаване за програмите за 2021—2027 г. 
в сравнение с това през 2014—2020 г.11  

Приемането на многогодишния стратегически документ наистина беше забавено поради 
руската военна агресия срещу Украйна. Той обаче беше приет на 12 август.  

Поради руската военна агресия срещу Украйна всички дейности за сътрудничество на ЕС с 
Русия и Беларус са преустановени, а програмите за сътрудничество с двете държави за 
периода 2021—2027 г. няма вероятност да започнат в близко бъдеще. Въпреки много 
предизвикателния политически контекст, продължава да е налице ентусиазъм и висока степен 
на ангажираност към сътрудничеството в рамките на южното съседство в Средиземноморския 
регион.   

Освен това сътрудничеството с Украйна и Република Молдова набира все по-голяма скорост и 
значение, тъй като и двете държави получиха статут на кандидат за членство в ЕС. Interreg 
предоставя уникална възможност за Украйна и Република Молдова да бъдат пряко част от 
програмите за споделено управление. С инвестициите в образование, здравеопазване, зелена 
инфраструктура или управление на граничните пунктове програмите по Interreg NEXT ще 
спомогнат за справяне с различните предизвикателства и належащите нужди на граничните 
региони в държавите партньори и ще осигурят безценни възможности на регионалните и 
местните заинтересовани страни да повишат своя капацитет чрез съвместни проекти със 
своите колеги от държавите членки. Комисията прави всичко възможно да засили това 
сътрудничество както финансово, така и чрез адаптиране на правната рамка. Комисията също 
така прави всичко необходимо, за да приеме новите програми до края на 2022 г., за да може 
възможно най-скоро да започне ново сътрудничество и инвестиции в граничните региони.  

III. ОТГОВОРИ НА КОМИСИЯТА И НА ЕСВД НА 
ЗАКЛЮЧЕНИЯТА И ПРЕПОРЪКИТЕ НА ЕСП  

Препоръка 1 – Подобряване на координацията между 

програмите  

Комисията следва: 

а) при прегледа на проектопрограмите по Interreg NEXT да прецени дали програмите с 

частично географско припокриване са се ангажирали да осигурят координация, взаимно 

допълване и полезни взаимодействия между програмите;  

                                                 
11 Вж. констатация и оценка 81 на ЕСП. 
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б) в ролята си на осъществяваща мониторинг да провери ефективното изпълнение на 

установената координация между програмите. 

Целеви срок за изпълнение за а): 31 декември 2022 г. 

Целеви срок за изпълнение за б): 30 юни 2023 г. 

Комисията приема тази препоръка. 

По отношение на буква а) всички програми по Interreg за периода 2021—2027 г., включително 
Interreg NEXT, трябва да опишат в своя програмен документ дали са взели предвид взаимното 
допълване и полезните взаимодействия с други програми и инструменти за финансиране. 
(член 17, параграф 3, буква б), ii) от Регламента за Interreg). Поради това по време на своята 
оценка на качеството на програмите и преди одобрението Комисията оценява дали това 
изискване е изпълнено. Това включва описание на начина, по който програмните органи 
възнамеряват да осъществят координация с други потоци на финансиране от ЕС, включително 
за двустранно сътрудничество на ЕС с държавите партньори. Координацията може да варира 
в зависимост от сложността, контекста и географските особености на програмата.  

По отношение на буква б) Комисията ще провери дали програмните органи прилагат 
координацията между програмите в своите програми по Interreg NEXT.  

Препоръка 2 — Засилване на участието на делегациите на 

ЕС 

В качеството си на консултативен орган Комисията следва системно да включва като 

наблюдатели ЕСВД и съответните делегации на ЕС в заседанията на съвместните програмни 

комитети и в съвместните мониторингови комитети. 

Целеви срок за изпълнение: 31 март 2023 г. 

Комисията приема тази препоръка. 

Генерална дирекция „Регионална и селищна политика“ е водеща за управлението на 
програмите за ТГС по линия на ЕИС и Interreg NEXT и съответно представлява Европейската 
комисия в мониторинговите комитети. Както при всички програми на политиката на 
сближаване, водещата ГД ще разгледа дневния ред на всеки мониторингов комитет и ще 
организира подходящо представителство на Комисията, както и на Европейската служба за 
външна дейност и колегите от делегацията на ЕС.   

Комисията ще осигури систематичен обмен на документация на мониторинговия комитет със 
съответните колеги, включително тези в Европейската служба за външна дейност и 
делегациите на ЕС. Това е практика, която вече се прилага за някои програми за ТГС по линия 
на ЕИС, например ТГС по линия на ЕИС в Средиземно море.  

Комисията подчертава, че съвместните програмни комитети не са официални програмни 
органи. Те се създават на ad hoc основа от участващите държави, за да изготвят новите 
програмни документи. Те ще престанат да съществуват през 2022 г., след като бъдат приети 
програмите. 
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Препоръка 3 – Адаптиране на ИТ инструмент за 

докладване на измами  

Комисията следва да осигури възможност на органите за борба с измамите в държавите извън ЕС 

(посочени в споразуменията за финансиране) да докладват за потенциални нередности директно 

чрез системата за управление на нередностите. 

Целеви срок за изпълнение: 31 декември 2023 г. 

Комисията приема препоръката. 

Достъпът до нови докладващи органи и потребители е технически възможен. Той е възможен 
и ще бъде предоставен. Въпреки това Комисията би искала да подчертае, че предвид 
настоящото равнище на наличните човешки ресурси, предоставянето на обучение, насоки и 
помощ на новите потребители може да бъде предизвикателство. Комисията също така 
отбелязва, че в държавите извън ЕС, които се облагодетелстват от помощта на ЕС, може да 
има проблеми с компетентността за докладване на нередности чрез системата за управление 
на нередности на национално равнище. 

Препоръка 4 – Предоставяне на насоки за мониторинг на 

устойчивостта след приключване на проектите 

Комисията следва да предостави, под формата на съвети и подкрепа, насоки за мониторинг на 

устойчивостта на проектите (финансирани по програмите за ТГС по линия на ЕИС и Interreg NEXT), 

като препоръча по проектите над определена стойност и/или с инфраструктурен компонент да се 

докладва на управляващите органи за устойчивостта на техните резултати след приключването 

им. 

Целеви срок за изпълнение: 31 декември 2023 г. 

Комисията приема тази препоръка. 

Устойчивостта на проектите е важен принцип за изпълнението на всички политики на ЕС. 
Комисията ще разгледа проактивно въпроса за устойчивостта на проектите за ТГС по линия на 
ЕИС по време на събития за споделяне на опит на програмните органи, като например групата 
за консултации и координация на ТГС по линия на ЕИС (CCG) и/или на заседанията на 
мониторинговите комитети.   

Комисията подчертава, че за програмите по Interreg NEXT дълготрайността на операциите е 
регулаторно изискване съгласно член 65 от Регламента за общоприложимите разпоредби за 
2021—2027 г. Устойчивостта ще бъде проследена от програмните органи в съответствие с 
това изискване.  

Препоръка 5 — Консултиране с всички съответни служби 

по големи инфраструктурни проекти 

Като се има предвид стратегическото значение на големите инфраструктурни проекти за 

двустранните отношения с държавите партньори, Комисията следва да се увери, че генерална 

дирекция „Регионална и селищна политика“ (DG REGIO) се консултира с всички съответни 
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генерални дирекции, с Европейската служба за външна дейност и с делегациите на ЕС относно 

списъка на планираните проекти и свързаните с тях концептуални документи. 

Целеви срок за изпълнение: до 31 декември 2022 г. 

Комисията приема тази препоръка. 

В съответствие с член 57, параграфи 3 и 4 от Регламента за Interreg за периода 2021—2027 г. 
ГД „Регионална и селищна политика“ ще получи списъци с планирани големи инфраструктурни 
проекти, както и концептуални документи, очертаващи местоположението, бюджета, водещия 
партньор и партньорите, както и основните цели и резултати от големи инфраструктурни 
проекти, които ще бъдат финансирани от програмите по Interreg NEXT. ГД „Регионална и 
селищна политика“ ще се консултира със съответните служби, включително ЕСВД и 
делегациите на ЕС, както относно списъците, така и относно концептуалните документи. 

Препоръка 6 — Използване в по-голяма степен на общи 

показатели 

При прегледа на проектопрограмите по Interreg NEXT Комисията следва да оцени 

последователността на показателите и да насърчи възможно най-широкото използване на общи 

показатели за крайни продукти и за резултатите. 

Целеви срок за изпълнение: незабавно  

Комисията приема тази препоръка. 

Засиленото използване на общи показатели е залегнало в регламентите за периода 2021—
2027 г. Регламентите предвиждат систематичен подход към изпълнението, мониторинга и 
оценката и определят общи показатели за крайни продукти и резултати, които трябва да се 
използват във възможно най-широка степен. Това важи също за програмите по Interreg NEXT и 
Комисията проверява последователността на показателите по време на своята оценка на 
качеството на всички проектопрограми. Методологичните описания на общите показатели за 
крайни продукти и резултати са изложени в Работен документ на службите на Комисията 
SWD(2021)198. 
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