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Ограниченият административен капацитет е всеобщ проблем на страните от 

ЦИЕ. Забележително е постижението на някои посткомунистически държави, които в 

рамките на 4-5 години успяват да изградят нова базисна институционална рамка, 

необходима за провеждането на политиката на реформи. Големите 

институционалните промени обаче по дефиниция са бавни и крайно зависими от 

политическата ангажираност и поведението на елитите в законодателната и 

изпълнителната власт.1 По този начин администрацията е едновременно обект и 

основен субект на реформи. Налага се публичният сектор да бъде реформиран, като 

първо бъде редуциран, а след това – модернизиран.2  

Темата за административния капацитет става особено актуална при Източното 

разширяване на ЕС. Проблемът относно важността на административния капацитет е 

засегнат и в Мнението на Европейската комисия относно молбата на България за 

членство в Европейския съюз от 1997 г.3 Администрацията в България се нуждае от 

основна, съгласувана и последователна реформа. Отразяването на този въпрос от ЕС 

потвърждава неговата проблематичност. От една страна,  изискванията за 

хоризонтален административен капацитет са по-важни при Източното разширяване, 

отколкото при предишните, но по-голямата помощ по време на 

предприсъединителния процес от Комисията e насочена към секторната помощ.4 От 

друга, критериите, които Комисията прилага при измерването на административния 

капацитет във висока степен са субективни. Тук критика може да бъде отправена към 

ЕК относно субективността на критериите относно административния капацитет. 

Пример може да бъде даден с условието да бъде приет законопроекта на Закона за 

държавния служител, който успява в много ниска степен да ограничи политическото 

влияние и директна намеса (вкл. чрез политически назначение) в администрацията.  

Административният капацитет продължава да бъде актуален въпрос и след 

присъединяването на държавите от ЦИЕ в Европейския съюз. Поради това следва т. 

нар. „втора вълна“ от реформи в тази област след тяхното присъединяване. В края на 

2005 г. Европейският съюз определи специална част от структурните фондове за 
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съфинансиране на програми, предназначени да подобрят административния 

капацитет на новоприетите страни (т.нар. Оперативни програми „Административен 

капацитет”). 

Настоящият текст има за цел да допринесе за разбирането на посочения 

проблем – изграждане на административен капацитет в държавите от Източното 

разширяване на ЕС. В изпълнение на тази цел, изложението представя резултати от 

аналитичен преглед на два ключови за подготовката на страните от СЦИЕ документа 

– Партньорство за присъединяване 1998 г.5 и 1999 г.6  – в отговор на основния 

изследователски въпрос – по какъв начин е идентифицирана и отразена 

проблематичността на административния капацитет в българския случай. 

За решаване на поставената изследователска задача текстът на двата документа 

е анализиран в три стъпки. Първо, формален анализ в отговор на следните въпроси - 

в колко и в кои части от документите е отразен административния капацитет, какъв е 

обемът на частите от текста засягащи административен капацитет спрямо обема на 

целия текст. Второ, съдържателен анализ в отговор на въпросите - има ли 

приоритизиране на административния капацитет, отчетена ли е връзката на 

административния капацитет с останалите приоритети, набелязани ли са конкретни 

мерки, насочени към разрешаване на идентифицираните проблеми. Трето, 

съпоставяне на резултатите от формалния и съдържателен анализ на двата документа. 

Резултатите от настоящия анализ представляват само отправна точка за бъдеща 

изследователска дейност и нямат претенция за изчерпателност поради ограничения 

брой използвани първични и вторични документи, както и мащаба на проблемната 

ситуация. 

Формален анализ 

Показател Партньорство за 

присъединяване 1998 

Партньорство за 

присъединяване 1999 

Решение на Съвета 98/266/EC 1999/857/EC 

Дата на Решение 30.03.1998 06.12.1999 

Брой страници 

(вкл. Решение) 

5 7 
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България: Партньорство за присъединяване 1998 

Решението на Съвета е от 30 март 1998 г. и е публикувано в Официалния 

вестник на Европейските общности на 23 април 1998 г. Партньорство за 

присъединяване 1998 има класическа структура. Документът се състои от две части: 

Решението на Съвета и Приложение към Решението на Съвета, което на практика 

представлява Партньорството за присъединяване. 

Приложението е разделено на шест части: (1) Цели; (2) Принципи; (3) 

Приоритети и междинни цели; (4) Програмиране; (5) Условност; (6) Мониторинг. От 

своя страна Приоритетите са разделени на краткосрочни и средносрочни.  

Първата част (Цели) цели да поясни целта и идеите на партньорството и 

действа вместо увод. Също така се посочват ограниченията на обхвата на 

партньорството.  

Втората част (Принципи) посочва връзката между възможността страната да 

изпълни приоритетните области и т. нар. критерии от Копенхаген, като цитира трите 

критерии. Също така са подчертани заключенията от срещата на Съвета в Мадрид 

(1995 г.) и в Люксембург (1997г.). 

Следващата част (Приоритети и междинни цели) представлява ядрото на 

Партньорството за присъединяване поради своята конкретност. Краткият увод 

пояснява, че никоя кандидатка от ЦИЕ не покрива напълно критериите от Копенхаген 



и посочва причините, поради които приоритетите и междинните цели са групирани 

по този начин. За краткосрочните приоритети и междинни цели е реалистично да се 

смята, че могат да бъдат достигнати до края на календарната година. Средносрочните 

приоритети и междинни цели следва да отнемат повече от една година, но 

изпълнението им може и трябва да бъде започнато през 1998 г.  

Следва кратка информация относно крайния срок за приемане на 

Националната програма за приемане достиженията на правото на ЕС. 

По-нататък са изредени краткосрочните приоритети и цели за 1999 г. (3.1) и 

средносрочни приоритети и цели (3.2). Броят на краткосрочните приоритети и цели е 

ограничен предвид административния капацитет, докато средносрочните са повече на 

брой и имат по-голям обхват.  

В четвъртата част (Програмиране) темата е програма PHARE. Пояснява се кога 

страната може да кандидатства за финансиране, както и бъдещите начини на 

финансиране (след 2000 г.). 

Петата част (Условност) засяга условията, при които общностната подкрепа ще 

продължи.  

Последната част (Мониторинг), засяга механизмите на мониторинг от страна 

на Съвета по асоцииране, Комитета по асоцииране и подкомитетите, както и Комитета 

за управление на PHARE и Европейската комисия. 

Партньорството за присъединяване приключва с текст относно изменянето на 

текста на партньорството в бъдеще. 

Конструирането на документa следва класическия стил при съставянето на 

този тип официални документи. Още на пръв поглед се забелязва силното присъствие 

на темата за административния капацитет из документа.   

Още във втората част (Принципи) се говори за способността на страната да 

поеме задълженията по изпълнението на критериите от Копенхаген. Веднага след това 

се споменават и критериите от Мадрид, а именно мерките, касаещи 

административните структури. Набляга се и на критериите от Люксембург – 

приемането на acquis в националното законодателство не е достатъчно, тъй като също 

толкова необходимо е и ефективното им прилагане. 

В третата част (Приоритети и междинни цели) административният капацитет е 

конкретно споменат като фактор, определящ разпределението и броя на 



краткосрочните и средносрочните цели. Сред изброените краткосрочни и 

средносрочни цели административният капацитет също намира място като 

„Подсилване на институционалния и административния капацитет“. 

В документа административният капацитет е отразен в две от общо шест части 

– втора част (Принципи) и трета част (Приоритети и междинни цели), а конкретно 

бива назован само в трета част. Тези части имат както централно разположение в 

документа, така и централна важност. Намират се веднага след първа част (Цели), 

която има ролята на увод, и заедно заемат над ½ от документа. Според техните 

заглавия и вътрешно деление може да се направи извод, че административният 

капацитет е както условие за членство и условие за изпълнение на приоритетите, така 

и сам по себе си приоритет. Макар, че в останалите части – първа част (Цели), четвърта 

част (Програмиране), пета част (Условност) и последна част (Мониторинг) – 

административният капацитет не присъства – то може да се твърди, че на формално 

ниво спецификите на проблема са отразени. Привидно слабото наличие на това 

понятие вероятно се дължи на теоретичното му развитие, което започва едва в 

последното десетилетие на XX век, и става обект на изследователски интерес и 

практическо внимание именно в контекста на т. нар. източно разширяване на ЕС.7 

България: Партньорство за присъединяване 1999 

Решението на Съвета е от 6 декември 1999 г. и е публикувано в Официалния 

вестник на Европейските общности на 28 декември 1999 г. Accession Partnership 

Bulgaria 1999 има класическа структура. Документът се състои от две части: 

Решението на Съвета и Приложение към Решението на Съвета, което на практика 

представлява Партньорството за присъединяване. 

Приложението е разделено на шест части: (1) Цели; (2) Принципи; (3) 

Приоритети и междинни цели; (4) Програмиране; (5) Условност; (6) Мониторинг. От 

своя страна Приоритетите са разделени на краткосрочни и средносрочни.  

Първата част (Цели) цели да постави в единна рамка приоритетите, 

идентифицирани в Редовния доклад на Комисията за напредъка на България към 

членство в Европейския съюз от 1999 г.  и действа вместо увод. Също така се посочва 

обхвата на партньорството, както и документите, чиито приоритети са съвместими с 

тези на Партньорството за присъединяване.  
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Втората част (Принципи) посочва връзката между възможността страната да 

изпълни приоритетните области и т. нар. критерии от Копенхаген, като цитира трите 

критерии. Също така са подчертани заключенията от срещата на Съвета в Мадрид 

(1995 г.) и в Люксембург (1997г.). 

Следващата част (Приоритети и междинни цели) представлява ядрото на 

Accession Partnership поради своята конкретност. Основава се на Редовните доклади 

на Комисията и посочва причините, поради които приоритетите и междинните цели 

са групирани по този начин. За краткосрочните приоритети и междинни цели е 

реалистично да се смята, че могат да бъдат достигнати до края на календарната 

година. Средносрочните приоритети и междинни цели следва да отнемат повече от 

една година, но изпълнението им може и трябва да бъде започнато през 1999 г. 

Внимание се обръща и на Националната програма за приемане достиженията 

на правото на ЕС, обновена на 31 май 1999 г. Тя представлява програма-разписание за 

постигане на приоритетите и междинните цели на първото Партньорство за 

присъединяване, като се обръща внимание и на нужните административни структури 

и финансови ресурси. 

Подчертава се, че България трябва да адресира не само приоритетите на 

Партньорството за присъединяване, но и тези проблеми, идентифицирани в Редовния 

доклад. Отново се напомня, че самото приемане на законодателство не е достатъчно, 

а е необходимо и ефективното прилагане. 

По-нататък са изредени краткосрочните приоритети и цели за 2000 г. (3.1) и 

средносрочни приоритети и цели (3.2), базирани на Редовния доклад на Комисията.  

В четвъртата част (Програмиране) се споменава програма PHARE. По-голямо 

внимание се обръща на предприсъединителния инструмент Sapard. Пояснява се, че 

България може да финансира част от участието си в Общностните програми, вкл. Пета 

рамкова програма за научни изследвания и технологично развитие, както и че 

страната ще има достъп до финансиране многостранни програми, пряко свързани с 

правото на ЕС. Споменава се и за ролята на Европейската инвестиционна, 

Европейската банка за възстановяване и развитие и Световната банка, с които ЕК 

работи от 1998 г. 

Петата част (Условност) засяга условията, при които общностната подкрепа за 

финансиране на проекти чрез трите предприсъединителни инструмента – Phare, ISPA 

и Sapard, ще продължи.  



Последната част (Мониторинг), засяга механизмите на мониторинг от страна 

на Съвета по асоцииране, Комитета по асоцииране и подкомитетите, както и Комитета 

за управление на PHARE, който извършва мониторинг върху трите 

предприсъединителни инструмента, и Европейската комисия. 

Партньорството за присъединяване приключва с текст относно изменянето на 

текста на партньорството в бъдеще.  

Този документ следва конструкцията на Партньорство за присъединяване 1998 

г. Тук също бързо забелязваме присъствието на темата за административния 

капацитет. 

На практика втората част (Принципи) на Партньорство за присъединяване 1999 

г. е напълно идентична с втората част на Партньорство за присъединяване 1998 г. 

В третата част (Приоритети и междинни цели) обаче виждаме съществени 

разлики. В определянето на приоритетите и междинните цели е използвана оценката 

на ЕК за напредъка на страната по приоритетите от Партньорство за присъединяване 

1998 г., отразени в Редовния доклад на ЕК от 1999 г.  

Следващата съществена разлика е липсата на административния капацитет 

като критерий за броя краткосрочните приоритети и цели – в Партньорство за 

присъединяване 1999 г. броят им е значително по-голям. Административният 

капацитет отново присъства както в краткосрочните, така и в средносрочните 

приоритети и цели, но този път като „Подсилване на административния и съдебния 

капацитет, включително управлението и контролирането на европейските фондове“. 

В документа, по подобие на Партньорство за присъединяване 1998 г., 

административният капацитет е отразен в две от общо шест части – втора част 

(Принципи) и трета част (Приоритети и междинни цели), а конкретно е назован само 

в трета част. Структурата на документа следва тази на Партньорство за 

присъединяване 1998 г. Втората и третата част отново заемат значителен обем – над 

½, от документа. Може да се направи извод, че административният капацитет отново 

има особена важност. Тук виждаме по-тясното обвързване на административния 

капацитет със съдебния такъв, както и с управлението и контролирането на фондовете 

на ЕС. Това може да се разчете като придаване на централно значение на 

административния капацитет на страната.  



Съдържателен анализ  

България: Партньорство за присъединяване 1998 

 От текста на Партньорството за присъединяване става ясно, че при подредбата 

на краткосрочните и средносрочните приоритети и междинни цели под внимание е 

взет административния капацитет. По този начин е изчислено кои приоритети и цели 

биха могли да бъдат изпълнени или да бъде постигнат съществен напредък в рамките 

на 1998 г., и кои ще отнемат повече време. Недостатъчният административен 

капацитет ограничава броя на средносрочните приоритети и цели. 

 В началото на 1998 г. България има твърде ограничен административен 

капацитет и не може да постигне каквито и да било цели на политическия критерий в 

рамките на година. Това обаче не означава, че дейностите за постигането на тези 

приоритети не са окуражавани. Разделението на приоритетите и целите на 

краткосрочни и средносрочни не ограничава, а цели да помогне на българското 

правителство като оцени възможността му да за постигане на конкретните цели в 

рамките на годината. Така например постижимите за 1998 г. цели са разпределени в 6 

приоритета: икономическа реформа, подсилване на институционалния и 

административния капацитет, вътрешен пазар, правосъдие и вътрешни работи, околна 

среда и енергетика.  

 Извън обхвата на възможностите на българското правителство за изпълнение 

за 1998 г. остават средносрочните цели, разпределени в 13 приоритета: политически 

критерий, икономическа реформа, политика в областта на икономиката, подсилване 

на институционалния и административния капацитет, вътрешен пазар, правосъдие и 

вътрешни работи, селско стопанство, рибарство, енергетика, транспорт, заетост и 

социални политики, околна среда и регионална политика и кохезия.   

 Анализът на приоритетите и междинните цели показва, че краткосрочните 

цели касаят най-вече приемането и прилагането на политики, както и повишаването 

на ефективността на настоящите държавни политики.  Средносрочните цели касаят 

както продължаването и цялостното изпълнение на краткосрочните, така и се отнасят 

за нови сфери в държавното управление. Типичен пример за това са политиките, 

насочени към създаването на нормативна база относно развитието на регионалните 

административни структури и приемането на еврото като национална валута като една 

от крайните цели. Това целеполагане показва, че административният капацитет е един 

от критериите, използван при приоритизирането в документа, но и цел сама по себе 

си. 



Документът отразява наличието на ограничен институционален и 

административен капацитет и като изброява конкретните стъпки, необходими за 

повишаването му, в краткосрочните и средносрочните цели.  

Необходимо е България да започне изграждането на основите на широка 

реформа в публичната администрация още през 1998 г. Първата краткосрочна цел на 

приоритета „Подсилване на институционалния и административния капацитет“ в 

документа е именно приемането на закон за държавната служба. Също така подробно 

са изброени областите, където е реалистично да се смята, че институционалният 

напредък е възможен в рамките на годината: вътрешен финансов контрол, околна 

среда, митници, фитосанитарни и ветеринарни структури (особено на външните 

граници) и административни структури, необходими за осъществяването на 

регионални и структурни политики.  

Мерките, за извършване на административната реформа присъства и в 

средносрочните приоритети и цели. Тук вече става дума за довършване на реформата 

на всички нива, вкл. обучаване на държавни служители. Регионалната политика е 

отделена, като също включва развиването на регионалните административни 

структури. Друга посока, която задава административната реформа, е отчетността, а 

дори и подобряване на съдебната система, счетоводството и статистиката. Цели се по-

нататъшно развитие на Сметната палата, вътрешните структури за финансов контрол 

и създаване на органи за наблюдение на държавните помощи.  

Анализът показва, че броят на краткосрочните цели е ограничен именно поради 

недостатъчният административен капацитет. Краткосрочните цели задават началото 

на административната реформа, която увеличава административния и 

институционалния капацитет като основа за последващите необходими реформи. 

Препоръчани са конкретни мерки за изграждане на административен капацитет, които 

потвърждават двойственото му качество - критерий за приоритизиране, но и като 

важен приоритет сам за себе си.   

България: Партньорство за присъединяване 1999 

За разлика от Партньорство за присъединяване 1998 г., в този документ броят 

на краткосрочните приоритети и междинни цели не е ограничен поради ограничения 

административен капацитет – броят на краткосрочните и средносрочните приоритети 

е почти изравнен (10:12). Краткосрочните приоритети са: политически критерий, 

икономически критерий, вътрешен пазар, селско стопанство, енергетика, транспорт, 



заетост и социални въпроси, околна среда, правосъдие и вътрешни работи и 

подсилване на административния и съдебния капацитет, включително управлението 

и контролирането на европейските фондове. Средносрочните приоритети включват 

освен тези, отбелязани като краткосрочни приоритети, и рибарството и 

икономическата и социална кохезия.  

Следва да се отбележи, че в Партньорство за присъединяване 1999 г. 

„Подсилване на административния и съдебния капацитет, включително управлението 

и контролирането на европейските фондове“ се намира на последно място какво сред 

краткосрочните приоритети и междинни цели, така и сред средносрочните. 

Административният капацитет в този документ отново е изведен като приоритет, но 

за разлика от Партньорството за присъединяване 1998 г., не е критерий за 

приоритизиране.  

В приоритета „Подсилване на административния и съдебния капацитет, вкл. 

управлението и контролирането на европейските фондове“ отново виждаме 

препоръка за предприемане на конкретна мярка - Закона за държавния служител, 

присъстващ и в Партньорството за присъединяване 1998 г. Приемането и прилагането 

на този закон стои в центъра на краткосрочните и средносрочните приоритети, 

касаещи пряко административния капацитет, и в двата документа. Като важни задачи, 

свързани с този закон се извеждат - професионализацията и модернизацията на 

администрацията, т.е. създаването на една професионална и независима държавна 

служба в рамките на модерна управленска структура и опростяване на процедурите. 

Един такъв закон би следвало да регулира отношението между публичната 

администрация и политическите власти, публичната администрация и частния сектор 

и администрацията и публичния сектор, който тя ръководи. 

Съдържателният анализ на Партньорството за присъединяване 1999 г. показва, 

че административният капацитет не е критерии за приоритизиране, но е приоритет, 

който лежи в основата на цялостния напредък към членство в ЕС.  Документът 

отразява пряката обвързаност на останалите приоритети и междинни цели, както със 

способността на администрацията да прилага ефективно новите нормативни актове, 

така и с управлението на европейските финансови инструменти, подпомагащи целия 



процес8. Препоръчани са конкретни мерки за изграждане на административен 

капацитет.  

В следствие от изводите на съдържателния анализ на документите въз основа 

на формалното и съдържателното отразяването на въпросите за административния 

капацитет може да бъде направен извод, че в рамките на Партньорството за 

присъединяване 1998 г. и Партньорството за присъединяване 1999 г. повишаването на 

административния капацитет на България е ключов хоризонтален приоритет. В този 

смисъл, отговорът на поставения в началото изследователски въпрос е положителен 

що се отнася до отразяването на проблема на програмно ниво в 

предприсъединителната подготовка на СЦИЕ. Остават отворени въпросите – дали 

това е тенденция т.е. заключението е валидно и за останалите документи от този тип 

издадени през следващите години на предприсъединителна подготовка, съществува 

ли програмна (институционална) кохерентност – проблемите свързани с изграждане 

на административен капацитет са последователно третирани в партньорствата за 

присъединяване и в мониторинговите доклади на Комисията.    

                                                 
8Nunberg, B. Ready for Europe: Public Administration Reform and European Accession in Central and 

Eastern Europe, World Bank, Washington, DC, 2000 


