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ИНДЕКС на основните термини в 
Хартата за многостепенното 
управление в Европа 
  

 
МНОГОСТЕПЕННО УПРАВЛЕНИЕ 

 

Принцип, състоящ се в координирани действия на Европейския съюз, държавите членки и 
местните и регионалните власти въз основа на принципите на субсидиарност, 
пропорционалност и партньорство, което се осъществява чрез оперативно и 
институционализирано сътрудничество при изготвянето и прилагане на политиките на 
Европейския съюз. 

CdR 273/2011 fin. 

 
ПРИНЦИП НА СУБСИДИАРНОСТ 

 
По силата на принципа на субсидиарност, в областите, които не попадат в неговата 
изключителна компетентност, Съюзът действа само в случай и доколкото целите на 
предвиденото действие не могат да бъдат постигнати в достатъчна степен от държавите 
членки, както на централно, така и на регионално и местно равнище, а поради обхвата или 
последиците от предвиденото действие могат да бъдат по-добре постигнати на равнището на 
Съюза. 
Договор за Европейския съюз (ДЕС), член 5, параграф 3 

 
ПРИНЦИП НА ПРОПОРЦИОНАЛНОСТ 

 
По силата на принципа на пропорционалност, съдържанието и формата на дейност на Съюза 
не надхвърлят необходимото за постигане на целите на Договорите. 
Договор за Европейския съюз (ДЕС), член 5, параграф 4 
 

ПРИНЦИП НА ПАРТНЬОРСТВО 

 
Принципът на партньорство предполага „тясно сътрудничество между публичните органи, 
икономическите и социалните партньори и организациите, представляващи гражданското 
общество на национално, регионално и местно ниво в рамките на целия програмен цикъл, 
състоящ се от изготвяне, изпълнение, мониторинг и оценка“. 
Европейски кодекс на поведение за партньорство в рамките на европейските структурни и инвестиционни 
фондове (C (2013) 9651 final) 

 



- 2 - 

COR-2014-02282-00-00-WEB-TRA   FR – TD-MT/ai   

УЧАСТИЕ  

 
Участието ангажира всички партньори в анализа на предизвикателствата и установяването на 
нуждите, но също и за определянето или избора на приоритетите и свързаните с тях 
специфични цели, както и в структурите за координация и в споразуменията за многостепенно 
управление, необходими за осигуряване на ефективността на предприетите действия. 
Европейски кодекс на поведение за партньорство (C (2013) 9651 final) 

 
ПОСЛЕДОВАТЕЛНОСТ НА ПОЛИТИКИТЕ 

 
Последователността на политиките се състои в координация на различните секторни политики 
за оптимизиране на тяхното въздействие върху териториите, постигане на максимална 
хармонизация с цел успешното им прилагане, като се избягва отрицателното въздействие на 
противоречивите политики на всички равнища. 
Териториална програма на Европейския съюз до 2020 г., Гьодьольо 2011 г. 
 

БЮДЖЕТНИ СИНЕРГИИ 

 
Многостепенното управление предполага да се очертаят и да се зачитат някои основни 
принципи с цел постигане на по-големи синергии между бюджетите на ЕС, на държавите 
членки и на органите на местното самоуправление. Тези принципи са по-конкретно бюджетна 
автономия, партньорство, рационализиране на процесите и прозрачност. 

CdR 1778-2012. 

 
ЗАЩИТА НА ОСНОВНИТЕ ПРАВА НА РАЗЛИЧНИ РАВНИЩА НА УПРАВЛЕНИЕ  

 
Защитата на основните права се осъществява на всички равнища, като по-голямата част 
(здравеопазване, образование, защита на потребителите, социални помощи и др.) се 
осигуряват и се прилагат на местно и регионално равнище. Насърчаването им се стреми да 
повиши осведомеността на гражданите и да информира държавите членки и органите на 
местното самоуправление за обхвата на Хартата на основните права на Европейския съюз като 
пряко приложим законодателен акт. 
CdR 406/2010 fin 

 
ЕВРОПЕЙСКО МИСЛЕНЕ 

 
Терминът „европейско мислене“ може да се разбира като процес на интеграция на 
политическите и икономическите политики на Европейския съюз в организационната логика 
на политическия дебат на национално равнище, но също и на регионално и местно равнище, 
което да води до промяна на политическото поведение в полза на административната 
иновация и евентуално модернизацията на организацията, към която се прилага. 
 


	Защитата на основните права се осъществява на всички равнища, като по-голямата част (здравеопазване, образование, защита на пот
	CdR 406/2010 fin

