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ДЕЦЕНТРАЛИЗАЦИЯТА В БЪЛГАРИЯ 2004:
НЯКОИ ОСНОВНИ ПОЛОЖЕНИЯ ЗА НОВ ЗАКОН
РЕЗЮМЕ НА ДОКЛАДА
ВЪВЕДЕНИЕ
1. Българското правителство изрази своята воля да продължи с приемането на закон за
децентрализацията. Замисълът изглежда е да бъде постигнат допълнителен напредък в
области, непокрити от одобрените и прокарани до сега закони. МРРБ се обърна с молба
за техническа подкрепа от страна на ПРООН, която да подпомогне осъществяването на
тази задача и да даде предложения за съдържанието на бъдещия закон. Настоящият
доклад е резултатът от тази консултантска задача.
ОСНОВНИ СКОРОШНИ ПОСТИЖЕНИЯ В ДЕЦЕНТРАЛИЗАЦИЯТА
2. Значителните усилия, които страната полага, за да стане пълноправен член на
Европейския съюз през 2007 г., пропиват силно и движат политиките на
правителството и обществото като цяло. Промените, осъществени за няколко години и
в различни сфери и аспекти, са наистина впечатляващи. Що се отнася до
децентрализацията, приети са нови важни закони, които са в процес на реализация.
3. Законът за общинските бюджети (ЗОБ) е важна стъпка напред не то само към
осигуряване финансовата стабилност на общините по отношение на социалните услуги,
които се тяхна отговорност, и поставяне на местните разходи под контрол. ЗОБ ще
допринесе за укрепване управленския капацитет на общините. От гледна точка
децентрализация, законът и постиженията, до които той може да достигне, са само
началото. Въпреки своята голяма важност, законът е само началната точка, върху която
да се наградят стратегически по-пълнозначни цели на процеса на децентрализация.
4. Децентрализацията не е толкова въпрос на ефективно управление на финансовите
ресурси, предоставени на общините за доставяне на адекватни образователни и здравни
услуги, нито пък е в такава голяма степен въпрос на придвижване на фискалната
децентрализация. Фискалната децентрализация, разбира се, е много важна, но тя е само
едно от средствата, чрез които децентрализацията се придвижва напред към
достигането на своята стратегическа цел. Децентрализацията е преди всичко въпрос
на изграждане на силни местни и регионални институции, органи и действащи
лица и предоставянето на тях на правомощия и обезпечаване с необходимите
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ресурси и механизми, за да бъдат те в състояние активно и равнопоставено да
участват в процеса на развитието на страната, за да се достигне до по-високи и поравнопоставени нива на развитие в общините и областите и да се постигне
тяхната интеграция в глобалната икономика на база на местните /регионални
конкурентни предимства
5. Законът за регионалното развитие може също да бъде важна стъпка към
децентрализация, тъй като той дава рамката за механизъм за планиране на
регионалното развитие “отгоре надолу – отдолу нагоре”. Законът, обаче, разкрива
известен централистичен уклон. Въпреки че съществува силно количествено
представяне на общините в Областните съвети за развитие, където ще се осъществява
изборът на проекти, одобрени за получаване на финансиране, преговорите могат да
бъдат изкривени в полза на централните органи на управление, които контролират
средствата и разполагат с техническия капацитет за оценка на проекти. В допълнение
законът разкрива много празноти по отношение на конкретните механизми за
действително овластвяване и участие на регионалните и местни субекти и действащи
лица, както и по отношение на въпроса за средствата за капитални инвестиции на
общинско и областно ниво.
ЗАЩО НОВ ЗАКОН ЗА ДЕЦЕНТРАЛИЗАЦИЯТА?
6. Сред местните действащи лица се регистрират смесени възгледи по отношение на
нуждата от нов закон за децентрализацията. Някои от тях са на мнение, че ако има нов
закон, то той трябва да повдигне някои много важни въпроси, които съществуващото
законодателство все още не е засегнало. Според тях тези въпроси са от изключително
голямо значение за да тръгне процесът на децентрализация по начин, който по-ясно
съответства на нуждите и предизвикателствата, стоящи пред страната.
7. Децентрализацията е необходима, защото тя е един много важен елемент от новата
демократична държава, която българите строят през последните години, както и поради
националната цел страната да стане член на ЕС и модерния демократичен свят. Нов
закон

за

децентрализацията

би

подкрепил

по-нататъшния

напредък

в

децентрализацията, правейки така за страната възможно навреме да постигне
стратегическите си цели.
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8. Темпото на промените за отговор на предприсъединителните изисквания на ЕС е
такова, че, може би, то е засенчило фундаменталните причини за съблюдаване на тези
изисквания, особено по отношение на децентрализацията. Да се отговори на
изискванията не е въпрос на това формално да се изпълни списъкът от неща,
които трябва де се свършат.

Тука става въпрос за действително и силно

повишение в икономическото, социално, политическо, институционално и дори
културно ниво на страната, което да стесни разделението, отделящо я от
средностатистическите развити държави от ЕС. Също така, става въпрос за
успешно конкуриране на европейския пазар и в глобалната пазарна икономика.
9. Един от аспектите в модела на развитие на България, правещи по-силно впечатление,
е яркият дисбаланс между отделните региони. Националният доклад за развитието на
човека на ПРООН за 2003 подчертава важността на предприсъединителните и
структурни фондове на ЕС за преодоляване на този дисбаланс, особено по отношение
на селските райони на страната. Докладът силно акцентува върху взаимоотношението
между децентрализацията и местното развитие. Развитието на по-изостаналите райони
на България изисква повече децентрализация, промени и укрепване на институциите,
но също така изграждане на социален капитал и овластвяване, макар и постепенно, на
обществените и частни, местни и регионални субекти, били те колективни или
индивидуални, както и тяхното ангажиране в процеса на вземане на решения и
изпълнение на проекти.
10. Страната положи големи усилия да създаде и задвижи нови структури и
механизми за ефективно управление на предприсъединителните и структурни
фондове на ЕС. Но въпреки своята важност, тези усилия затъмняват факта, че
тези фондове са преобладаващо насочени към това да създават развоен ефект найвече на регионално ниво с цел преодоляване на съществуващите икономически и
социални неравнопоставености сред регионите на страната и, разбира се, с
останалата част на Европа. В известен смисъл България е в примката на един
“синдром на органиграмата” и за нея сега от стратегическа гледна точка много важно
не само да продължи да въвежда административно ефективни, прозрачни и отговорни
структури и механизми, но също да отдава необходимото внимание на крайното
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субстнациално предназначение на предприсъединителните и структурни фондове на
ЕС.
11. Постигането на резултати по отношение на развитието, особено на местно и
регионално ниво, изисква активното участие на основните местни и регионални
действащи лица. Така усилията на страната сега трябва да бъдат преобладаващо
ориентирани към развитие на капацитета на тези действащи лица, т. е. общински
служители и власти, областни служители и областни управи, граждански
организации, частни заинтересовани страни, както и за развитие на социален
капитал, капацитет за инвестиции, управленски и предприемачески капацитет
сред тези действащи лица. Това трябва да бъде отсега нататък основният тласък на
децентрализационната политика и мерки.
ДЕЦЕНТРАЛИЗАЦИЯ

И

ДЕКОНЦЕНТРАЦИЯ:

ПРОТИВОРЕЧИЕ

ИЛИ

СИНЕРГИЯ?
12. Дали децентрализацията и деконцентрацията ще бъдат взаимно допълващите се
процеси или, напротив, антагонисти всъщност зависи от характера на политическата
цел. Ако тя е да се засили контролът на централните органи на управление над
субектите и властите от местното и регионалното ниво ще съществува известна степан
на противоречие между деконцентрацията и децентрализацията. Ако, напротив,
деконцентрацията се възприема и осъществява по начин, който да подобри условията за
укрепване на децентрализацията и по-нататъшното й доразвиване, тогава отношението
между двата процеса ще бъде комплементарно и синергично. В много държави
деконцентрацията предшества децентрализацията. Тя се използва като подготвителна
стъпка за създаване на условията, които да дадат възможност за напредък в процеса на
децентрализация.
13. Може обаче да се твърди, че когато моделът на деконцентрация се характеризира с
умножаването на деконцентрираните органи и липса на координация помежду им, този
процес може да се превърне в сериозно препятствие пред по-задълбочения и по-бърз
напредък на децентрализацията. В такива случаи усъвършенстването на модела на
деконцентрация не означава непременно отслабване на процеса на децентрализация; в
действителност

гореспоменатото

усъвършенстване

може

да

спомогне

за
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затвърждаването на децентрализацията. Иначе казано, за децентрализацията е лошо ако
държавата е твърде централизиране, но е също лошо и ако държавата е хаотично
деконцентрирана
14. В България начинът, по-който се осъществява деконцентрацията, я превръща
все повече във важно препятствие за по-нататъшен напредък по отношение на
децентрализацията и за по-пълното и по-бързо включване на районите в процеса
на развитие. Често пъти ресорно министерство деконцентрира своите дейности по
отношение на различните си дирекции и дори програми без да осъществява
координация помежду тях на местно или регионално ниво, без централизиран
административен орган на местно или регионално ниво, който да осигурява
кохерентност и по-голяма ефективност. Този модел не подсигурява кохерентност на
политиките на съответното министерство на териториално ниво. Интервенциите на
държавата стават фрагментарни на регионално и местно ниво, по-неефективни и
похабяват повече човешки и материални ресурси. Областните управители нямат
правомощия да координират деконцентрираните органи, програми и служители.
15. Нов закон за децентрализацията би допринесъл за премахване на пречките
пред децентрализацията, причинени от настоящия модел на деконцентрация, по
начин, който допълнително ще подсили капацитета на областите и общините
активно да участват в процеса на развитие, капацитет който им предоставя
предприсъединителната подкрепа на ЕС и структурните фондове и кохезионния
фонд.
СМИСЪЛЪТ НА ПРЕДЛОЖЕНИЯ НОВ ЗАКОН
16. Децентрализацията е постоянен “диалектически” процес, в който постигнатият
напредък създава нова действителност, която от своя страна изисква нови промени.
Чрез напредването на децентрализацията на исканията на гражданите на местно и
регионално ниво

все повече започват да отговарят органите на регионалното или

местно самоуправление. Тези органи биват поставени под един все по-силен натиск да
действат и те започват да разбират, че трябва да имат на свое разположение повече
ресурси, както и повече компетенции и правомощия, за да вземат бързи и сполучливи
решения, с които да отговарят на искания и проблеми. Тогава те се обръщат към
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централните органи на управление за нови трансфери на ресурси и правомощия. Така
започва нов цикъл.
17. Същевременно това означава, че централните органи на управление сами търпят
постоянни промени, тъй като тези трансфери на компетенции и правомощия изискват
постоянен поток от действия за реформиране и модернизиране на държавата, нейното
оптимизиране, преструктуриране на ресорните министерства, промяна в начина, по
който се формулират и осъществяват политики и програми. Накратко, не съществува
“финален” модел, който след като веднъж бъде достигнат, няма да се нуждае от нови
промени. На практика един нов демократичен ред се строи така – чрез един
продължаващ процес.
18. Предлаганият нов закон може да бъде определен като “процесен”, т. е. той не се
възприема

като

инструмент,

чрез

който

да

се

опише

“финалният”

децентрализационен модел на страната. Неговите основни задачи са да: 1) създаде
един по-положителен контекст за увеличаване капацитета, необходим най-вече на
областно и местно ниво с цел да се даде силен импулс на регионалното развитие;
2) да се организира по-добре преходът към по-усъвършенствани схеми на
децентрализация в близко бъдеше (основното съдържание на предлагания закон е
представено в края на настоящето Резюме на доклада).
19. Предлаганият нов закон е също “преходен” в смисъл, че промените, които би
следвало да последват от неговото прилагане на нивото на централните органи на
управление и на регионите са само временни, т. е. те ще се запазят само дотогава
докато не се появи нова реалност и нов капацитет, особено на регионално ниво, както и
в “регионално-местната система”. Поради това много вероятно е в близко бъдеще де се
появи необходимост от нови закони, които да укрепят и доразвият създадените нови
децентрализирани реалности.
ПАРАДОКСЪТ НА ОСНОВНИТЕ ПРОМЕНИ, ПРЕДЛАГАНИ ЧРЕЗ НОВИЯ
ЗАКОН
20. Предлаганият нов закон може да изглежда парадоксален, тъй като той има
намерение да усъвършенства присъствието и дейността на органите на централно
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управление на регионално ниво с цел да увеличи възможностите за децентрализация.
Тезата на закона е, че ако се постигне силно подобрение в деконцентрацията, но като се
има предвид и като се разработват мерки за укрепване на регионалния и местен
административен и субстанциален капацитет, ще бъде възможно да се достигне до
много важни цели на местното и регионалното развитие в един сравнително кратък
период от време.
21. Концепцията е, че централните органи на управление следва да бъдат по-ефективни
на деконцентрираните регионални нива, като прекратят съществуващото разпръскване
на ресорни министерства, като се предоставят повече правомощия на областните
управители над деконцентрираните органи, програми и персонал, като се подсилят и
овластят други регионални субекти, където държавата и гражданското общество се
срещат и работят съвместно, и като се структурира силна техническа подкрепа за
общините

от

страна

на

областните

управи

на

база

преструктурираните

деконцентрирани ресорни министерства и НПО. Същевременно, капацитетът на
областните управи, както и този на общините, следва да бъде укрепен с цел те да играят
по-решаваща

роля

в

регионалното

планирането

на

ресурсите,

идващи

от

предприсъединителните, структурните и кохезионния фонд на ЕС.
ДРУГИ НЕОБХОДИМИ УСЛОВИЯ ЗА ПРЕВРЪЩАНЕТО НА ПРОЦЕСА НА
ДЕЦЕНТРАЛИЗАЦИЯ В ЖИЗНЕСПОСОБЕН И ЕФЕКТИВЕН ПРОЦЕС
22. Съществува един набор от условия, които трябва да бъдат удовлетворени, за да
бъдат промените, следващи от прокарването и прилагането на новия закон,
жизнеспособни и ефективни. Ако те не бъдат удовлетворени, ще имаме известен брой
нови институционални промени, но не и натрупване на социален капитал и развитие на
капацитет в регионите и общините. Тези комплементарни мерки са от изключително
значение, за да функционира гладко и ефективно подсистемата “централни органи на
управление – регионални органи на управление ”, както и подсистемата “регионални
органи на управление - общини”. Предлаганите институционални промени са скелетът,
докато условията, които трябва да бъдат удовлетворени са част от мускулите и нервите,
задвижващи скелета и позволяващи му да работи нормално и продуктивно.
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23. Част от институционалните промени, предлагани в новия закон, ще предполагат и
дълбока трансформация в традиционния начин, по който ресорните министерства са
осъществявали функциите си на централно ниво. Твърде вероятно е подобна промяна
да изисква вътрешна реорганизация на самите ресорни министерства, за да адаптират
структурите си и да променят моделите си за програмиране и управление към новата
ситуация. Това означава, че ще трябва да се положат солидни и трайни усилия, така
че институционалната промяна да стане и културна. Културната промяна ще
предполага обучение на работното място, на централните и регионални служители
на ресорните министерства, което да продължи през един доста дълъг период от
време. Ще са необходими също така специфичен вид последващи дейности и дейности
за периодична оценка, с цел готовност за идентифициране на проблеми или отклонения
от преследвания модел, така че да съществува възможност за извличане на поуки и
навременно отстраняване на грешките.
24. Успоредно с разработването, обсъждането и приемането на новия закон се
препоръчва формулирането на обучителна програма за деконцентрираните
служители на ресорните министерства и за служителите на областните управи.
Основните съставки на подобна програма биха били новия модел за планиране,
програмиране

и

управление

на

регионалното

развитие,

последователната

и

изключително важна траектория от дейности и задачи, точно определените функции и
задачи на всяка една от сраните, методите и техниките за обществено участие и други
подобни. Може би ще бъде нужна специализирана консултантска дейност, която да
дефинира по-прецизно такава една програма за обучение.
25. Засиленото овластяване на общините също ще наложи непрестанното обучение
на кметове, общински съветници и общински служители. За да бъде ефективно
едно такова обучение, то следва да притежава някои специални характеристики. То
следва да се осъществява по работни единици вътре в общината, така че да настъпи
действителна промяна в управленския модел в ежедневното функциониране на
общината. Обучението следва да поставя акцент и да обезпечава една културна
промяна в смисъл на изграждане на култура на участие и промяна в нагласите и
поведението на общинските служители в техните взаимоотношения с гражданите.
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26. Ще е нужно да се разработи нов начин на предоставяне на обучение, различен от
класическата конференция или лекция, представяна пред аудитория в зала, да се
премине към обучение на работното място, на пълни работни екипи на общината,
обхващащи всички нейни служители. При това не са необходими само нови структури.
Преди всичко е нужен нов начин на мислене и действие, за да бъде за гражданите
децентрализацията един наистина полезен процес. МРРБ следва да се снабди с
консултантска помощ, която да предложи Система за обучение и Програма за
обучение за регионалните органи на управление и за общините, и да отчита
настъпващите институционални промени, както и същностната задача на тези
промени.
27. МРРБ има ключова роля в управлението на структурните фондове и кохезионния
фонд на ЕС. Много наблюдатели споделят мнението, че в МРРБ се забелязват важни
слабости по отношение доброто и ефективно осъществяване на наговите важни
функции Съществува дори известна степен на отсъствие на доверие у неговия
капацитет да работи по важните предизвикателства, които поставят процесите на
предприсъединяване и интегриране към ЕС. Разрешението на проблема естествено не в
това министерството да бъде освободено от своите функции и отговорности и те да
преминат към друго министерство. Решението е по-скоро да се укрепи МРРБ и да се
осъществят необходимите промени, за да бъдат преодолени неговите слабости.
28. Едно неокончателно предложение в тази посока е да се направи опит за
концентриране на МРРБ върху неговата основна функция като институция
насърчаваща и подкрепяща регионалното и местно развитие. За целта,
изказваното предложение е да се свали от министерството функцията по
благоустройството и така то да запази само функцията си по отношение на
регионалното развитие.
29. Ясно е, че инфраструктурата продължава да бъде важна за регионалното развитие в
България. Но трябва да стане ясно, че на сегашния етап на процеса на
предприсъединяване и интеграция към ЕС най голямото предизвикателство за това да
се състои регионалното развитие идва под формата на изграждане на капацитет на
регионално и местно ниво. Напълно различният характер на задачите, възложени на
МРРБ в това предложение във връзка с “регионалните органи на управление”, ще
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наложи основно преустройство на министерството и начина, по който той работи.
Затова препоръката е да се проведе организационно проучване на МРРБ, за да се
гарантира, че всички необходими промени се осъществяват навременно, така че
министерството да може ефективно да играе водеща роля в ускоряването на
процеса на регионално развитие в страната.
ОСНОВНО СЪДЪРЖАНИЕ НА НОВИЯ ЗАКОН

Глава първа:

Основни принципи

Член 1.

Общо предназначение на закона

Член 2.

Специфични цели на закона

Член 3.

Общи принципи, ръководещи политиката за децентрализация

a) Субсидиарност:

“Всички функции, които могат да бъдат осъществени от

общините или регионите, следва да не се осъществяват от централните органи на
управление..”
b) Овластяване: “Основополагащият принцип на децентрализацията е да се
овластят хората и представителните органи на местно и регионално ниво, за да
участват активно в процеса на вземане на решения и реализацията на процесите
на местно и регионално развитие.

Не може да съществува изграждане на

капацитет на местните и регионални субекти и действащи лица, за да управляват
своя собствен процес на развитие

без да съществува истински трансфер на

отговорности и компетенции и обезпечаване на средства, с които те да бъдат
посрещнати, както и овластяване, за да вземат свои собствени решения относно
начина, по който се използват или инвестират тези средства.”
c) Финансова отговорност: “От държавата към общините или регионите не следва
да се прехвърлят функции или компетенции, ако не се прехвърлят и необходимите
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за изпълнението им средства, при това в необходимия размер и нужната
периодичност..”
d) Публична

обществена

отговорност

пред

гражданите:

“Многобройните

отговорности на общините по отношение на гражданите, живеещи или
работещи на тяхната територия, следва да се извършват и да бъдат адекватно
обезпечени финансово или чрез държавни трансфери, или чрез фискално
овластяване, така че общините да бъдат в състояние сами да набират чрез
данъци необходимите средства.”
e) Децентрализация на капиталните инвестиции: “Местните органи на управление (и
на един финален етап регионалните) трябва да получат правомощия да набират
свои собствени приход, или чрез правото да въвеждат данъци и/или да определят
ставките на съществуващи национални данъци, или чрез правото да извършват
предприемачески дейности самостоятелно или съвместно с частния сектор за
целите на местното или регионалното развитие”.
f) Правен синхрон: “Задължение на държавата е да действа синхронно в своите
правни интервенции в обществото, като държавата следва да определи
средствата и механизмите, с които да обезпечи спазването на подобен синхрон
във всяка една сфера на интервенция.”
g) Дублиране на функции: “Следва да не се допуска дублиране на функции и
отговорности между централното и регионалното ниво на органите на
управление, между централното и общинското ниво, както и между регионалното
и общинското”
Глава втора:
Член 4.

Регионално управление за развитие

Преструктуриране на ресорните министерства на ниво области
1. Създаване на дирекция “Регионална министерска дирекция” на всяко
деконцентрирано ресорно министерство (РМД)

12

2. Функции на РМД (в съответствие с предложенията от основното тяло
на доклада)
3. Отчетност на РМД
4. Дефиниране отношенията на РМД с ресорното министерство и
областния управител
5. Създаване длъжността Директор на РМД
6. Назначаване /отстраняване от длъжност на директора на РМД
7. Вътрешна организация на РМД
8. Ресурси на РМД
9. Служители на РМД
Член 5 Областно управление за развитие
1. Разширена роля на областните управители:


Обща координираща роля на областната управа над всички
регионални или деконцентрирани обществени институции, които
имат дейности, програми или служители, работещи на регионално
или местно ниво



Изолираните

интервенции

(програми,

проекти)

на

недеконцентрираните ресорни министерства трябва също да
отговарят на координиращата роля на областния управител и на
“областните органи на управление”


Насърчаване партньорството между общините за целите на
развитието
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Насърчаване партньорствата между публичния сектор – или
областните органи на управление или общините, или и двата вида
органи съвместно – и частния сектор по конкретни проекти за
развитие или съвместни предприемачески начинания.



Осигуряване на техническа подкрепа и обучение от страна на
областните органи на управление към общините за разработване и
осъществяване на проекти, и за формиране на партньорства между
тях самите или с частния сектор за конкретни проекти в сферата на
развитието



Представлява областните органи на управление в Регионалните
съвети за развитие, създадени по Закона за регионалното развитие



Назначава/освобождава от длъжност директора на РМД на всяко
деконцентрирано ресорно министерство



Предлага и договаря с ресорните министерства длъжностната
характеристика и задание на всеки един от директорите на РМД,
които ще бъдат назначени

2. Създаване на Регионалния министерски кабинет:


Членове: Областният управител (същият председателства съвета),
зам.-областният управител (председателства съвета в отсъствието
на

областния

управител),

всички

директори

на

РМД,

и

изпълнителният секретар на техническа дирекция “Стратегическо
планиране”.


Функции: подпомага областната управа в нейната координираща
функция над всички регионални публични органи и програми и
персонал

на

деконцентрирани

ресорни

министерства,

съществуващи в областта; подпомага областната управа в
разработването, реализацията и последващите дейности по
Областната стратегия за развитие и Оперативния план; подпомага
областната управа в последващите дейности по разработването и
реализацията на Стратегията за развитие и Плана на общините,
като полага необходимите усилия да осигури съгласуваност между
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тези местни планове за развитие със стратегиите за развитие и
плановете на областите и районите за планиране от ниво NUTS II.


Административни правила на функциониране: периодичност на
заседанията; работа на заседанията: кворум за решенията
(променлив в зависимост от характера на въпроса, по които се
взема решение?: тук е моментът да се определи кой предоминира в
крайна

сметка

министерство

в
и

случай

на

областна

несъгласие

управа

по

между

ресорно

определен

въпрос);

последващи действия след взети решения; правила за ангажимент
по отношение на взетите решения (“санкции” от известен вид, ако
решението не се съблюдава от някое ресорно министерство?);
отчети за взетите решения до ресорните министерства и дори до
Министерски съвет (в зависимост от решавания въпрос).
3.

Създаване

на

техническа

Служители:

Формира

дирекция

“Областно

стратегическо

планиране”:


деконцентрираните

се

преобладаващо

служители

на

МРРБ,

на

основа

съществуващите

технически служители на областната управа и някои от
техническите служители на някои ресорни министерства. (Ето
защо

МРРБ

е

единственото

деконцентрирано

ресорно

министерство, което няма да има самостоятелна “Регионална
министерска дирекция”.)


Функции: Всички функции, представени в основния текст на
доклада, плюс функциите и отговорностите на МРРБ особено по
отношение управлението на областно ниво на структурните и
кохезионния фонд на ЕС.



Административни правила на функциониране



Бюджет

4. Бюджет на разширената структура на областните органи на управление.
(предложенията в текста на настоящия доклад)
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5. Служители на разширената структура на областните органи на
управление. (предложенията в текста на настоящия доклад)

Глава трета: Участие за развитие
Член 6

Насърчаване на общинските партньорства за развитие
1. Признаване важността на създаването на партньорства сред общините
за:


Съвместна работа (обединяване на финансови и човешки
ресурси) по общи проблеми от различен характер



Съвместни проекти за развитие, които имат териториално
присъствие, надхвърлящо територията на една или повече
общини



Съвместни предприемачески начинания с частния сектор

2. Стимули

за

насърчаване

на

ориентираните

към

развитието

партньорства сред общините


Предимство при приоритизирането на проекти, които да бъдат
одобрени за получаване на финансиране



Държавни кореспондиращи фондове (идващи от държавния
бюджет или от структурните фондове на ЕС)

Член 7

Насърчаване на разширеното общинско участие в планирането,
програмирането и реализацията на развитието

Член 8

Насърчаване на разширено участие на областното и местното
гражданско

общество

в

планирането,

програмирането

и

осъществяването на развитието.
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ДЕЦЕНТРАЛИЗАЦИЯТА В БЪЛГАРИЯ 2004: НЯКОИ ОСНОВНИ
ПОЛОЖЕНИЯ ЗА НОВ ЗАКОН
ВЪВЕДЕНИЕ
През 1998 г. ПРООН се обърна към мен с молба да предоставя на българското
правителство консултация по темата “Децентрализация”. Замисълът на консултацията
беше да се предостави на българските власти разнообразния опит по отношение на
децентрализацията, с който разполага Латинска Америка, като се има предвид фактът,
че са налице интересни сходства между България и някои от държавите в този регион.
Консултацията предвиждаше анализ на ситуацията в България по отношение на темата
предмет на консултацията, като се излезе с известни препоръки относно различите
решения, които държавата трябва да вземе, ако желае да насърчи децентрализацията.
В доклада, който изготвих, представих някои общи заключения относно това, което
наблюдавах сред различните български служители, с които разговарях - министри,
зам.-министри, високопоставени служители на различни министерства, областни
управители, кметове, както и представители на важни обществени организации и
няколко неправителствени организации.
По принцип тези заключения не бяха прекалено оптимистични по отношение найблизкото бъдеще на децентрализацията в България. Отсъстваше всеобхватна политика,
свързваща усилията за държавна реформа и децентрализацията. Отсъстваше, също така,
ясна идея по отношение модела на децентрализация, за който се подготвя страната.
Забелязваше се, че някои политически ръководители концептуално не различават
деконцентрация и децентрализация.

Въпреки наличието на Министерство на

регионалното развитие и благоустройството, по темета нямаше ясно определена
институция-лидер. Не се провеждаха обществени дискусии по темата с участието на
правителствени служители, парламентаристи, кметове и граждански организации.
Единствените действащи лица, проявяващи силен интерес и разполагащи с повече
яснота за важността на въпроса, бяха пряко заинтересованите страни, като кметове,
областни управители и експертния състав на Министерството на регионалното
развитие и благоустройството (МРРБ).
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Това че тогава не се отдаваше значение на децентрализацията изглежда разбираемо.
През 1998 г. България току що излизаше от дълбока икономическа и политическа
криза. Явно на децентрализацията не се гледаше като на компонент в разрешаването на
важните проблеми, през които преминаваше страната. Поради това децентрализацията
определено не стоеше на предна позиция в политическия дневен ред на правителството и
на страната като цяло.
Шест години по-късно, през 2004 г., ситуацията изглежда много променена.
Значителните усилия, които страната полага, за да стане пълноправен член на
Европейския съюз през 2007 г., пропиват силно и движат политиките на
правителството и обществото като цяло. Промените, осъществени за няколко години и
в различни сфери и аспекти, са наистина впечатляващи. Що се отнася до
децентрализацията, приети са нови важни закони, които са в процес на реализация, а
темата се обсъжда в новините.
Българското правителство изрази своята воля да продължи с нов закон за
децентрализацията. Заложената философия изглежда е да се постигне допълнителен
напредък в области, все още непокрити от законите, утвърдени и приети до сега. МРРБ
се обърна с молба за техническо съдействие от страна на ПРООН, което да подпомогне
изпълнението на тази задача и да излезе с предложения относно съдържанието на новия
закон. Настоящият доклад е резултатът от тази консултантска мисия.
Настоящият доклад е резултат от проучването на широк кръг от специализирани
доклади, правителствени доклади и документи, както и част от по-важните сега
действащи закони, имащи отношение към децентрализацията. Докладът е също така
резултат от серия разговори, дискусии и срещи, проведени сред широк диапазон от
публични служители, НПО, представителите на Европейския съюз в София,
Националното сдружение на общините, част от областните управители и кметовете.
Авторът на доклада присъства, също така, на заседание на Парламентарната комисия
по регионално развитие

и на заседание на Работната група по въпросите на

административната реформа на регионално и местно ниво. Авторът провеждаше и
многобройни разговори по темата с директора и служителите на дирекция
“Териториално управление и децентрализация” на МРРБ, както и със зам.-министър на
регионалното развитие и благоустройството. Продължителни дискусии по темата и
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общия контекст в страната се провеждаха и с ръководители и програмни експерти на
постоянното представителство на ПРООН в София. (вж. Приложение 1)
За твърденията и предложенията, съдържащи се в доклада, отговорност носи
изключително и само консултантът, без да ангажира страната-възложител, ПРООН.
ОСНОВНИ ПОСТИЖЕНИЯ ПО ОТНОШЕНИЕ НА ДЕЦЕНТРАЛИЗАЦИЯТА
ОТ НАЙ-БЛИЗКОТО МИНАЛО
Основните промени, свързани с децентрализацията, настъпиха през последните три
години. Бяха одобрени два важни закона: Законът за общинските бюджети, който се
прилага вече за втора година, и Законът за регионалното развитие, като подзаконовите
нормативни документи за неговото прилагане са в процес на разработка от МРРБ. В
допълнение, още един нов важен закон се намира в процес на одобрение, Законът за
общинските дългове. Горните закони са тясно свързани с предприсъединителните
изисквания на Глава 21 от преговорните документи с ЕС.
Законът за общинските бюджети
Законът за общинските бюджети (ЗОБ) е важна стъпка напред не само към осигуряване
финансовата стабилност на общините по отношение на социалните услуги, които се
тяхна отговорност, и поставяне на местните разходи под контрол. Той ще допринесе за
укрепване на управленския капацитет на общините. Много важен напредък е постигнат
с това, че законът формализира принципа, че от държавата към общините не се
прехвърлят функции без държавата да е обезпечила финансовите средства, необходими
за тяхното изпълнение. Друг важен напредък е създаването на стандарти за издръжка
за социални и образователни услуги, като основа за определяне на годишните
държавни преводи към общините.
Настоящият доклад не е мястото, където следва да се посочат някои рискове и
опасности, които може да крие Законът за общинските бюджети. Нека само да
посочим, че от гледна точка на децентрализацията законът и постиженията, до които
той може да достигне, са само началото. Въпреки своята голяма важност, законът е
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само началната точка, върху която да се наградят стратегически по-пълнозначни цели
на процеса на децентрализация.
Въпреки че това е по-разпространеното гледище по темата, децентрализацията не е
толкова въпрос на ефективно управление на финансовите ресурси, предоставени на
общините за доставяне на адекватни образователни и здравни услуги. Нито пък е
толкова въпрос на придвижване на фискалната децентрализация, т. е. предоставяне на
правомощия на общините да генерират и набират местни приходи от данъчно облагане
сами да решават как да ги използват. Това, разбира се, е един много важен аспект, но не
е крайната цел, която преследва децентрализацията, а по-скоро едно от средствата, чрез
които децентрализацията се придвижва напред към своите стратегически цели.
Децентрализацията е преди всичко въпрос на изграждане на силни местни и
регионални институции, органи и действащи лица и предоставянето на тях на
правомощия и обезпечаване с необходимите ресурси и механизми, за да бъдат те в
състояние активно и равнпоставено да участват в процеса на развитието на
страната. Иначе казано - развитие, разбрано в икономически и в човешки измерения.
Това означава общинският и регионален инвестиционен капацитет (държавни преводи,
собствени приходи, заеми), капацитетът за изграждане на обществено-частни
партньорства (съфинансиране, джойнт венчър), капацитетът за използване на
конкурентните предимства на определена територия (местна, регионална) да бъдат
интегрирани в глобалната икономика. Означава още да се увеличи социалният капитал,
да се увеличи постъпателно стандартът и качеството на живот на хората
равнопоставено в цялата нация, да се достигнат по-високи и равнопоставени нива на
развитие на човека за населението в общините и регионите.
Според предоставената информация, Работната група за финансова децентрализация
понастоящем работи по въпроса как да бъдат осигурени на общините средства за
капитални инвестиции и да се развие техният капацитет да бъдат в състояние да ги
използват адекватно и гъвкаво. Всъщност, това е от особено голямо значение за
общините и областите, за да бъдат те в състояние да използват адекватно и творчески
за целите на развитието предприсъединителните фондове на ЕС, Структурните фондове
и Кохезионния фонд.
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Законът за регионалното развитие
Що се отнася до Закона за регионалното развитие, той също може да бъде важна стъпка
напред в процеса на децентрализация. Законът признава съществуването на междинно
ниво, 6-те района за планиране, но само за целите на планирането на развитието, без
административни компетенции.
Законът, обаче, изглежда съдържа в себе си известен централистичен уклон. Макар че
на хартия се опитва да бъде “отдолу-нагоре”, разработената система за планиране в
действителност съдържа силен акцент “отгоре-надолу”. Това става ясно когато зададем
няколко основни въпроса, като: къде се вземат решенията по отношение одобрението
на проектите, включени в процеса на планиране и кой взема решенията? Кой прави
анализ на ползите и разходите и предпроектен анализ за проектите, “изкачени” до
органи от по-високо ниво? Със сигурност това не става на местно ниво, нито на ниво
област.
В съответствие със Закона за регионалното развитие предварителната оценка на
предложенията за проекти се извършва от Дирекциите за техническа подкрепа,
координация и управление на регионални програми и планове, които ще бъдат
създадени в структурата на Областните администрации по седалищата на центровете на
районите за планиране. Приоритизацията и окончателното решение по проектите за
развитие, одобрени за включване за финансиране в Регионалната стратегия и
Регионалната оперативна програма, се взема на нивото на

Регионалния съвет за

развитие на “района за планиране”. Това е органът, очевидно замислен като мястото,
където де се случи общинското участие в процеса на вземане на решения. В
действителност

в тези съвети изглежда има важно количествено представяне на

общините (като средна стойност прибл. 40 общини на район за планиране) спрямо
ниския брой представители на централните органи на управление (7 ресорни
министерства и среден брой на областните управители на район за планиране 4 или 5).
Но качественото тегло на представителите на централните органи на управление може
да се окаже по-важно от техния брой. На първо място те контролират парите и запазват
за себе си окончателното решение за тяхното ползване. На второ място те се
подкрепени от разнородни видове техническа подкрепа от техническия екип на
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различните ресорни министерства, участващи в съвета. Поради това диалогът и
преговорите с общините, за които се предполага, че трябва де се състоят вътре в този
съвет, вероятно ще бъдат наклонени в полза на централните органи на управление. В
действителност общините и дори областните управи не са осигурени с техническия
капацитет, за да бъдат в състояние да направят своя собствена оценка и приоритизация
на проектите, като не са обезпечени и с техническите служители, необходими за
наличието на балансиран диалог и преговор с представителите на централните органи
на управление.
Като цяло законът не определя ясна роля на 28-те административни области в процеса
на планиране, нито пък на общините или на техните партньорства, сформирани на база
общи проблеми на развитието или общи възможности.
Тези преценки, обаче, са в известна степен само предположения, тъй като още не знаем
какво ще е самото съдържание на Правилника, който МРРБ ще установи за
организацията, дейността и функционирането на тези регионални съвети за развитие на
районите по NUTS II.
Независимо от това, Правилникът ще трябва да се изготви в рамката на приетия закон.
Законът, обаче, разкрива много празноти по отношение на конкретните механизми за
действително овластяване и участие на регионалните и местни субекти и действащи
лица.
Един аспект, който остава неясен, е какво планира тази система за планиране на
регионалното развитие. Предполага се, че обектът на планиране са средствата, идващи
или от предприсъединителните фондове на ЕС и/или държавните трансфери за
капитални инвестиции. Това обаче не става ясно от самия закон. Нещо повече - все още
не са налице ясни правителствени дефиниции как ще се работи по въпроса за
средствата за капитални инвестиции на общинско и областно ниво. Има законопроект
за общинските дългове но тази инициатива не затваря докрай кръга по темата. От друга
страна не бива да забравяме, че българското правителство трябваше да върне
значителна част от фондовете помощ от ЕС, поради липса на капацитет за усвояване на
тези фондове (на ниво централните органи на управление, области и общини). Това е
проблем, който не е обхванат от Закона за регионалното развитие.
22

ЗАЩО НОВ ЗАКОН ЗА ДЕЦЕНТРАЛИЗАЦИЯТА?
Може би поради съвсем скорошното приемане и прилагане на двата важни закона,
които току що споменахме, в няколко от проведените интервюта или срещи с различни
действащи лица – политици, НПО, обществени организации – някои от събеседниците
поставиха под въпрос нуждата от нов закон за децентрализацията. Някои смятат, че нов
закон ще бъде прокаран просто за да се постигне формално съответствие със
законодателната програма, обявена от настоящото правителство в началото на неговия
мандат, защото очевидно няма достатъчно “същност”, с която да се обоснове един нов
закон. Други са на мнение, че има вече множество закони

по темата за

децентрализацията и това, което по скоро е необходимо е преглед на останалото
законодателство и евентуално внасяне на изменения в част от него, така че да се
избегнат противоречия и да се въведе синхрон в процеса. Други, по подозрително
настроени, казват, че новият закон е само трик от страна на правителството да получи
един начин за контрол над процеса на децентрализацията или дори да го стопира.
Някои други действащи лица, най-вече част от международната общност в България,
въпреки че споделят мнението, че нов закон може би не е необходим, са на мнение, че
ако има нов закон, то той трябва да повдигне някои много важни въпроси, които още не
са покрити от съществуващото законодателство. Според тях тези въпроси са от
изключително голямо значение, за да тръгне процесът на децентрализация по начин,
който в по-голяма степен отговаря на нуждите и предизвикателствата пред страната.
Въпросът е защо България полага постоянни усилия за децентрализация на страната.
Защото в съвременния свят е модерно да се децентрализира? Или защото
децентрализацията е важна част от националните цели, които страната е определила
като изключително важни за своята бъдеща интеграция в Европейския съюз?
Отговорът е ясен – децентрализацията е необходима поради това, че тя е един много
важен елемент от новата демократична държава, която българите изграждат през
последните години, и от националната цел за членство в ЕС и съвременния
демократичен свят. В България е необходим нов закон за децентрализацията не толкова
защото такъв е предвиден в политическата програма на правителството. Законът е
необходим, защото напредъкът, постигнат досега в децентрализацията, може да не й
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позволи да достигне навреме стратегическите цели, които преследва страната.
Присъединяването към ЕС през 2007 г. може да се забави. Или пък интеграцията с ЕС
може да се превърне в един по-сложен и труден процес.
Съществуват някои сериозни пречки пред напредъка на децентрализацията, които
трябва да бъдат премахнати. Страната е постигнала много, при това в един доста кратък
период от време, по отношение удовлетворяването на многобройните изисквания на
периода на предприсъединяване към ЕС. Преди шест години наблюдателят не можеше
да си представи колко далече напред и колко бързо ще отиде страната за няколко
години.
Волята за пълноправно членство в ЕС се проявява като силна движеща сила на това
наистина национално усилие на българите за промяна и развитие. Налице е силна
политическа воля не само сред политиците на страната, но и сред обществото да се
направи всичко необходимо за постигането на тази национална цел. Това разбиране е
проникнало силно в мисленето, действията и политиките на правителствата.
Въпреки това бързите темпове на промените за удовлетворяване на извикванията на ЕС
в предприсъединителния период бяха такива, че може би засенчиха причината,
същността на това да се отговори на изискванията, най-вече по отношение на
децентрализацията.
За всички е ясно, че отговарянето на условията на ЕС за предприсъединяване не е
въпрос на формалното попълване на списък от неща, които трябва да бъдат свършени.
Става дума за действително и силно увеличение на икономическото, социално,
политическото, институционално и дори културно развитие на страната, което
приближава двата бряга на браздата, която дели страната от средно статистическата
развита държава-членка на ЕС. Също така става въпрос за способността за успешна
конкуренция в глобалната пазарна икономика на балансирана основа като останалите
страни –партньори от Европа.
Това, което една страна представлява като цялостно развитие стои зад всяка една
услуга и продукт, търгувани на силно конкурентния международен пазар: образование,
здравеопазване, пенсионна система, производителност на труда, управление, социален
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капитал, регионално и социално балансирано развитие. Всички тези елементи имат
своето отражение и ефект върху производителност, качество, конкурентноспособност.
Българските компании не могат да се конкурират успешно чрез своите продукти и
услуги, ако само една част от страната, нейните по-развити райони, се превърнат в
динамична част от международната конкуренция и глобалната икономика, докато
останалите силно изостават.
Страната положи големи усилия за създаването и задвижването на нови структури и
механизми за ефективно управление на предприсъединителните средства на ЕС и
структурните фондове. Все пак, това усилие, макар и много важно само по себе си,
затъмнява факта, че тези фондове се преобладаващо насочени към постигането на
ефект на развитие, най-вече на регионално ниво за да бъде затворена браздата на
съществуващата икономическа и социална неравнопоставеност сред регионите на
страната и, разбира се, останалата част на Европа. Ако по регионалната
неравнопоставеност не са работи нарочно, то сигурно е, че тя ще повлияе негативно на
цялостното усилие за развитие, което прави страната, и може да забави интегрирането в
ЕС или да го усложни.
Един от аспектите в модела на развитие на България, правещи по-силно впечатление, е
яркият дисбаланс между отделните региони. Националният доклад за развитието на
човека на ПРООН за 2003 подчертава важността на предприсъединителните и
структурни фондове на ЕС за преодоляване на този дисбаланс, особено по отношение
на селските райони на страната. Темата се третира в Доклада на ПРООН за развитието
на човека в страната за 2003 г. Подчертава се важността на предприсъединителните и
структурните

фондове

на

ЕС

за

преодоляването

на

социалните

контрасти,

съществуващи в страната, и най-вече по отношение на нейните селски райони.
Селските райони, взети заедно представляват почти половината от населението на
страната. Докладът представя емпирични сведения за наличието на такива контрасти и
в допълнение представлява един много важен сборник от препоръки по политиките и
стратегиите за преодоляването на подобни различия. В своите препоръки докладът
силно акцентува върху взаимоотношението между децентрализацията и местното
развитие. Развитието на по-изостаналите райони на България изисква повече
децентрализация, промени и укрепване на институциите, но също така изграждане на
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социален капитал и овластяване, макар и постепенно, на обществените и частни,
местни и регионални субекти, били те колективни или индивидуални, както и тяхното
ангажиране в процеса на вземане на решения и изпълнение на проекти.
Един от изводите, представени в Националния доклад за развитието на човека, е
особено значим по отношение на настоящия консултантски доклад в заявената позиция,
че “Присъединяването на България към ЕС е шанс за равнопоставеното и разнообразно
развитие на селските райони на страната. Необходим е консенсус в процеса на
присъединяване

по

отношение

на

това

какво

ще

даде

на

България

конкурентноспособност като член на обединена Европа ….”
За България в стратегически план е от изключително голямо значение да промени
акцента на своите усилия от това да отговори на процеса на предприсъединяване и
интеграция с ЕС към регионалното развитие. До сега страната е вглъбена в това да
създава структури, механизми и процедури за да бъде в състояние да отговори на
изискванията на предприсъединителния процес на ЕС. При това до такава степен, че
някои външни наблюдатели, които се възхищават на огромните усилия, положени до
тук, считат, че страната е в известна степен в плен на един “синдром на
органиграмата”. Това, изглежда, е най-силно открояващата се характеристика на
постигнатия до тук напредък. Сега обаче е верният момент не само се направи така, че
тези структури и механизми да функционират, при това ефективно, но и да им се даде
субстанциално предназначение.
Сега усилията на страната следва да се насочат предимно към развиването на капацитет
у основните действащи лица на развитието на местно и регионално ниво, т. е.
общинските власти и общинските служители, областните управи и техните служители,
гражданските организации, частните заинтересовани лица, както и за развитието на
социален

капитал,

капацитет

за

инвестиции,

капацитет

като

управление

и

предприемачество. Оттук нататък това следва да е и основната насока на политиката за
децентрализация и нейните мерки. Това е изключително важно за да се преодолеят
разделителните линии и неравнопоставеност между регионите, както и да се даде
възможност на регионите да се възползват от своите конкурентни предимства и
активно да се интегрират в международната глобална икономика. Балансираното
регионално развитие е една от стратегическите цели, която страната усилено
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трябва да преследва, за да преодолее разстоянието, делящо я от останалата част на
Европа и действително да се интегрира с партньорските страни.
Поради

това

промяната

изглежда

е

наложителна.

Що

се

отнася

до

децентрализацията, отстояваната тук препоръката е да се осъществи промяна в
акцента в полаганите до тук усилия: от структури и органиграми към процеси,
ориентирани към регионалното развитие. Иначе казано от формата към същността,
от механизмите към това, за което се създават тези механизми, от средствата към
целите. Всъщност за това става въпрос при процеса на предприсъединяване към ЕС и
интеграцията в него. Всяка създадена структура не просто трябва да функционира
ефективно. Това което структурите трябва да правят най-вече е да спомагат за
изграждането на капацитет – на институции, организации, публични власти,
граждански организации и сред хората от различните региони на страната – така че да
бъдат в състояние да участват много активно в процеса на развитие на своите региони и
на страната като цяло.
Имайки предвид горното, необходим е закон, който да премахне част от пречките пред
постигането на подобна цел. Може би в близко бъдеще ще бъдат необходими нови
закони, които да продължат да въвеждат промените, които ще спомогнат да се
задълбочи и консолидира процесът.
ДЕЦЕНТРАЛИЗАЦИЯ

И

ДЕКОНЦЕНТРАЦИЯ:

ПРОТИВОРЕЧИЕ

ИЛИ

СИНЕРГИЯ?
Както е известно деконцентрацията е административно действие, с което определено
ниво на държавно ведомство прехвърля правомощията за вземане на определени
решения на даден по-нископоставен, йерархически зависим ешелон вътре в същото
ведомство. Този орган от по-ниско ниво може да бъде разположен в същия град, в който
се намира и по-високопоставения орган, прехвърлящ част от своите компетенции, но
може да се разполага и в някой от регионите на страната. Един такъв орган от по-ниско
ниво не разполага със свой собствен бюджет, нито свои собствени норми на
администрация. Неговият ръководител и служители са законово и йерархично подчинени
на по-горестоящия орган на ведомството на национално ниво, който е осъществил
гореспоменатото прехвърляне на компетенции за вземане на решения. Типичен случай на
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деконцентрация имаме, когато национално министерство създава регионална или
провинциална служба.
Децентрализацията от друга страна е налице тогава когато имаме прехвърляне на
компетенции и средства от националното ниво на държавата към под-национални,
регионални или от местното ниво публични субекти, новосъздадени или вече
съществуващи. Тези субекти за автономни от гледна точка на правото. Те не зависят нито
по закон, нито по йерархия от централните държавни органи. Ръководителите на тези
децентрализирани публични субекти обикновено са демократично избрани чрез преки
или непреки изборни механизми. Те притежават собственост, бюджет, персонал и
административни норми на функциониране. Тези субекти трябва да разполагат с
правомощия да вземат автономни решения за своите ресурси, които естествено са в
общата рамка на приоритетите на правителството и националните политики. Тази
автономия не изключва, естествено, необходимите механизми за контрол над
законосъобразността на административните актове на децентрализираните органи и
механизмите за провеждане на одит на използването на публичните финанси, с които те
разполагат.
Трябва да се посочи, че макар концептуално да са различни, тъй като децентрализацията
предполага овластяването на автономни, решаващи самостоятелно под-национални
органи, а деконцентрацията не предполага такова овластяване на независими субекти,
двата процеса обикновено се допълват взаимно. В много държави деконцентрацията е
предшественик на децентрализацията. В някои държави деконцентрацията е използвана
просто като механизъм за увеличаване и постигане на по-голяма ефективност на
контрола на централните органи на управление над цялата територия и население на
страната. Известни са такива примери от страни под диктаторски режим. В много
държави, обаче, деконцентрацията е спомогнала и е била използвана

като

подготвителна стъпка която да отвори пространство или да създаде условия за
напредването на децентрализацията.
Така между децентрализацията и деконцентрацията не съществува вътрешно присъщо
противоречие. Двата процеса не са непременно антагонисти. Те могат да се допълват и
дори да постигат синергия при създаването на нови субекти и силни действащи лица на
под-национално ниво. Всичко зависи от характера на взетото политическо решение и
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от начина, по който преминава процесът. Ако решението е взето с цел
деконцентрацията да служи за укрепване присъствието или контрола на централните
органи на управление над субектите и органите от местното и регионалното ниво, то
тогава ще съществува известно ниво на противоречие между двете. Напротив, ако
деконцентрацията е замислена и осъществена по такъв начин, че да създаде по-добри
условия за укрепване и доразвиване на децентрализацията, тогава взаимоотношението
между двата процеса е комплементарно и синергично.
Нещо повече, може да се каже, че когато деконцентрацията се характеризира от
избуяване на органи и липса на координация помежду им, този процес може да стане
сериозна пречка за по-задълбочения и по-бърз напредък на децентрализацията. В
такива случаи усъвършенстването на процеса на деконцентрация не означава
непременно отслабване процеса на децентрализация; той всъщност може да спомогне
за нейното укрепване. Иначе казано, за децентрализацията е лошо ако държавата е
твърде централизирана, но е също така лошо и ако държавата е хаотично
деконцентрирана.
Начинът, по който днес в България се осъществява деконцентрацията, все повече я
превръща във важна пречка пред по-нататъшния напредък на децентрализацията и
инкорпорирането на регионите по-бързо и по-дълбоко в процеса на развитие. Ресорните
министерства следват един модел на деконцентрация, който трябва да се промени
радикално и да се усъвършенства, така че процесът да може да бъде в подкрепа на
децентрализацията, а не да бъде препятствие по пътя й.
Често пъти ресорно министерство деконцентрира своите дейности по отношение на
различните си дирекции и дори програми без да осъществява координация помежду тях
на местно или регионално ниво, без централизиран административен орган на местно
или регионално ниво, който да осигурява кохерентност и по-голяма ефективност -начин за осъществяване на деконцентрация, който не е добър.
Този модел не подсигурява кохерентност на политиките на съответното министерство
на териториално ниво. Интервенциите на държавата стават фрагментарни на
регионално и местно ниво и по-неефективни. Похабяват се повече човешки и
материални ресурси, понеже няма възможност да се правят икономии от мащаба.
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Деконцентрацията става често товар за областните управители, защото към тях често се
отправят молби да осигуряват работно пространство и административна подкрепа на
работещ изолирано деконцентриран персонал. От друга страна областните управители
нямат правомощия да координират деконцентрираните органи, програми и служители.
Това положение на нещата следва да се промени. Съществуващият модел на
деконцентрация следва да се промени. При това по такъв начин, който допълнително
ще укрепи капацитета на регионите и общините да участват активно в процеса на
развитие, възможност за който им предоставя предприсъединителната подкрепа на ЕС.
Горепосочените са причините за нов закон за децентрализацията. Целта е да се
премахнат пречките на деконцентрацията и да се укрепи капацитетът на регионите
и общините да вземат решения по проекти и инициативи за развитие и да участват
активно в тяхното осъществяване.
СМИСЪЛЪТ НА ПРЕДЛАГАНИЯ НОВ ЗАКОН
Предлаганият нов закон може да се определи като “преходен” или “процесен”, т. е. той
не е замислен като инструмент, който да очертае “окончателния” модел на
децентрализация за страната. Основните му предназначения са да се създаде попозитивен контекст за увеличаване капацитета, необходим най-вече на областно и
местно ниво с оглед на това да се даде силен тласък на местното развитие, както и от
друга страна да организира един по-добър преход към по-усъвършенствани модели на
децентрализация в близко бъдеще.
Смисълът на това е, че не бива да забравяме, че децентрализацията е постоянен процес,
в който новопостигнатият напредък създава една нова действителност, която
същевременно обуславя необходимостта от нови промени. Както посочих в доклада,
който изготвих през 1998 г., децентрализацията е вид “диалектически” процес.
Както е известно същността на децентрализацията е в прехвърлянето на правомощия от
централните органи на управление към под-национални субекти, така че да могат да
развият капацитета да вземат решения да разрешават проблеми, както и да работят по
предизвикателствата на регионалното и местното развитие. Тази тяхна дейност става
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причина гражданите на регионално и местно ниво да започнат да променят целта, към
която адресират своите искания – това вече не са централните органи на управление, а
субектите на регионалните и местните органи на управление.
В тази “децентрализация на отговорности” регионалните и месните органи на
управление биват поставяни в положение на все по-засилващ се натиск да отговорят
ефективно на исканията на гражданите. За да го направят те започват да усещат, че им е
нужно да разполагат с повече ресурси, както и с повече правомощия и компетенции, за
да вземат бързи и сполучливи решения,

с които да отговорят на тези искания и

проблеми. Тогава те се обръщат към централните органи на управление за трансфер на
още средства и правомощия. Така започва новият цикъл.
Същевременно това означава, че централните органи на управление сами търпят
постоянни промени, тъй като тези трансфери на компетенции и правомощия изискват
постоянен поток от действия за реформиране и модернизиране на държавата, нейното
оптимизиране, преструктуриране на ресорните министерства, промяна в начина, по
който се формулират и осъществяват политики и програми, както и промяна в
класическия модел за управление и администриране на държавата, нейните политики и
програми. Накратко, не съществува “финален” модел, който след като веднъж бъде
достигнат, няма да се нуждае от нови промени.
На практика един нов демократичен ред се строи така – чрез един продължаващ
процес.
Предлаганият нов закон е също и “преходен”, в смисъл, че промените, които би
следвало да последват от неговото прилагане на нивото на централните органи на
управление и на регионите са само временни, т. е. те ще се запазят само дотогава
докато не се появи нова реалност и нов капацитет, особено на регионално ниво, както и
в “регионално-местната система”. Поради това много вероятно е в близко бъдеще де се
появи необходимост от нови закони, които да укрепят и доразвият създадените нови
децентрализирани реалности.
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ПАРАДОКСЪТ НА ОСНОВНИТЕ ПРОМЕНИ, ПРЕДЛАГАНИ ЧРЕЗ НОВИЯ
ЗАКОН
Предлаганият нов закон може да изглежда парадоксален, тъй като той има намерение
да усъвършенства присъствието и дейността на органите на централно управление на
регионално ниво с цел да увеличи възможностите за децентрализация.
Както беше казано и по-горе, за много наблюдатели и анализатори на българската
ситуация начинът, по който се осъществява деконцентрацията и начинът, по който тя
работи, е пречка за по-нататъшния напредък на децентрализацията. Тезата на закона е,
че ако се постигне силно подобрение в деконцентрацията, но като се има предвид и
като се разработват мерки за укрепване на регионалния и местен административен и
субстанциален капацитет, ще бъде възможно да се достигне до много важни цели на
местното и регионалното развитие в един сравнително кратък период от време. В този
смисъл предлаганият нов закон следва да се разглежда като допълващ наскоро приетия
Закон за регионалното развитие както и предложенията на Работната група по
реформата в администрацията на регионално и местно ниво, председателствана от
МРРБ.
Идеята е, че централните органи на управление следва да бъдат по-ефективни на
деконцентрираното регионално ниво, като преустановят съществуващото разпръскване
на ресорни министерства, дадат повече власт на областните управители над
деконцентрираните субекти, програми и служители, укрепят и овластят регионалните
субекти, където държавата и гражданското общество се срещат и работят заедно, и като
структурират силна техническа подкрепа за общините от страната на областната управа
на база преструктурираните деконцентрирани ресорни министерства и НПО.
Същевременно компетенциите на регионалните или областни органи на управление,
както и на общините, следва да се засилят, за да имат те по-решаваща роля в
планирането на средствата от предприсъединителните, структурни фондове на ЕС и
кохезионния фонд за регионалното развитие.
ОСНОВНО СЪДЪРЖАНИЕ НА НОВИЯ ЗАКОН
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Основни принципи
Може би изготвянето на нов закон за децентрализацията е възможност за
установяването

на

някои

принципи

с

всеобща

валидност

за

процеса

на

децентрализация. Тези принципи, както и други принципи, които могат да се добавят,
следва да служат като един вид концептуална рамка за типа, ако не и за “модела” на
децентрализационния процес, който страната желае. Спазването на принципите,
залегнали

в

закона,

ще

даде

кохерентност

на

различните

инициативи

за

децентрализация, които могат да се породят в бъдеще. Принципите, също така, могат
да спомогнат да се даде кохерентност на съществуващите, както и на нови закони за
децентрализацията.
h) Субсидиарност:

“Всички функции, които могат да бъдат осъществени от

общините или регионите, следва да не се осъществяват от централните органи на
управление.”
Това е общ принцип, който следва да ориентира решенията, вземани във връзка с това
къде да бъдат разположени компетенциите и задачите от различен вид, като се
децентрализират колкото е възможно повече от функциите на държавата. Обикновено
срещу този принцип се изправя аргументът, че държавата не може да предостави
правомощия и компетенции на общините или регионите, защото те не разполагат с
необходимите условия или капацитет да поемат върху себе си отговорността да
осъществяват добре тези функции.

Макар това в много случаи и да е вярно,

отговорност на централните органи на управление е да положат всички необходими
усилия и да заделят всички необходими средства, така че тези условия и капацитет де
се развият в общините и регионите.
i) Овластяване: “Основополагащият принцип на децентрализацията е да се
овластят хората и представителните органи на местно и регионално ниво, за да
участват активно в процеса на вземане на решения и реализацията на процесите
на местно и регионално развитие.

Не може да съществува изграждане на

капацитет на местните и регионални субекти и действащи лица, за да управляват
своя собствен процес на развитие

без да съществува истински трансфер на

отговорности и компетенции и обезпечаване на средства, с които те да бъдат
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посрещнати, както и овластяване, за да вземат свои собствени решения относно
начина, по който се използват или инвестират тези средства
Този принцип върви ръка за ръка с принципа на субсидиарността. Ако трябва
общините и регионите да направят всичко, което могат за разрешаването на местни и
регионални проблеми и насърчаване на местното и регионално развитие, то общините
и регионалните управи трябва да бъдат

овластени и обезпечени с необходимите

ресурси, така че ефективно да могат да изпълнят това, което се очаква от тях.
Ако разгледаме трансфера на социални услуги от държавата към общините (особено
образованието и здравното обслужване) от гледна точка на разрешаването на един
проблем, може да се твърди, че този трансфер е повече решение за централните органи
на управление отколкото за общините, поне на настоящия етап на този процес.
Твърдението наистина е рязко. Факт, обаче е, че във всичкия наличен опит за
децентрализация на тези услуги, поне в държавите от Латинска Америка, към момента
няма категорични доказателства, че тези услуги се предоставят по по-ефективен начин
и по евтино от общините отколкото от държавата. Такива са и констатациите на
доклади на Световната банка.
Прехвърлянето на социалните услуги от държавата на общините в такъв случай е
повече свързано с една обща цел за постигане на децентрализация, която представлява
овластяване на хората на местно ниво да управляват и разрешават своите собствени
проблеми, в съответствие със своята собствена реалност и амбиции. В някои държави
от Латинска Америка, например в провинция Ел Салвадор, овластяването на местните
хора по въпросите на образованието е отишло толкова напред, че управлението на
училищата е прехвърлено на родителите на учениците (родителите назначават и
освобождават директора на училището и учителите), докато общината има
отговорности единствено по отношение на училищната инфраструктура и поддръжката
на училището. Данните за този проект, финансиран от Интерамериканската банка за
развитие, сочат, че в училищата управлявани от родители на ученици средната
стойност на успеваемостта на учениците е по-висока от тази в управляваните от
общините училища. В този случай овластяването на хората (родителите) и качеството
на образованието (крайна цел на всеки родител) вървят ръка за ръка. А както знаем,
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образованието е от изключително значение за развитието, било то индивидуално или
колективно.
Тука се появява въпросът овластяване за какво? Явно не само за ефективно управление
на социалните услуги, а по-скоро за това хората да могат да имат капацитета да
управляват своето собствено развитие, своето собствено бъдеще. Овластяване за
задълбочаване на демокрацията, за да отговаря в по-голяма степен демокрацията на
амбициите на хората и техните мечти за по-добро бъдеще за техните деца.
j) Финансова отговорност: “От държавата към общините или регионите не следва
да се прехвърлят функции или компетенции, ако не се прехвърлят и необходимите
за изпълнението им средства, при това в необходимия размер и нужната
периодичност.”
Принципът е от изключително значение. Неспазването на този принцип в повечето
страни от Латинска Америка е основна причина за пословичния дефицит на общините
по отношение на образователните и здравни услуги. Периодически държавата трябва да
“освобождава под гаранция” общините след дълги и конфликтни периоди на тежки
преговори. В България принципът е спазен в наскоро приетия Закон за общинските
бюджети и следва да бъде една много важна стъпка напред към запазване здравото
финансово положение на общините.
k) Публична

обществена

отговорност

пред

гражданите:

“Многобройните

отговорности на общините по отношение на гражданите, живеещи или
работещи на тяхната територия, следва да се извършват и да бъдат адекватно
обезпечени финансово или чрез държавни трансфери, или чрез фискално
овластяване, така че общините да бъдат в състояние сами да набират чрез
данъци необходимите средства.”
Общините имат редица задължения по отношение на гражданите, развиващи своята
дейност на тяхната територия Някои от тези задължения общините не изпълняват
поради липса на средства, като така те стават неизправни по отношение на своята
правна и социална отговорност към своите граждани. А това не трябва да се допуска.
Затова общините трябва да бъдат обезпечени с необходимите финансови средства в
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пълна степен да изпълняват задълженията, които съставляват техния “обществен
договор” с гражданите.
l) Децентрализация на капиталните инвестиции: “Местните органи на управление (и
на един финален етап регионалните) трябва да получат правомощия да набират
свои собствени приходи, или чрез правото да въвеждат данъци и/или да определят
ставките на съществуващи национални данъци, или чрез правото да извършват
предприемачески дейности самостоятелно или съвместно с частния сектор за
целите на местното или регионалното развитие”.
За да изпълняват своите отговорности, били те отговорности, прехвърлени от
централните органи на управление или отговорности, които се част от “обществения
договор”, който общините имат със своите граждани, общините следва да генерират
свои собствени средства.
Общините (а не един краен етап и “регионалните управи”) следва да разполагат с
правомощията да разполагат със свои собствени приходи или като установяват местни
данъци или като са с състояние да развиват предприемачески дейности самостоятелно
или в джойнт венчър или публично-части партньорства с частния сектор. Макар че за
повечето български общини това може би изглежда дългосрочна перспектива, има
някои общини, които могат да се възползват от ранно овластяване в тази посока.
Опитът, който тези общини могат да натрупат, ако им се позволи да работят по този
начин, ще помогне с много на останалите общини, които постепенно ще се включат
към тази възможност на един по-късен етап. Така ще е налице и възможност да се
внасят поправки и подобрения, които натрупаният опит сочи като нужни.
m) Правен синхрон: “Задължение на държавата е да действа синхронно в своите
правни интервенции в обществото, като държавата следва да определи
средствата и механизмите, с които да обезпечи спазването на подобен синхрон
във всяка една сфера на интервенция.”
В случая с децентрализацията тъй като процесът напредва чрез различни инициативи,
изолирани една от друга и обикновено протичащи в течение на няколко години и при
различни правителства, синхронът в съдържанието на всички закони понякога
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отсъства. Липсата на синхрон в законите, третиращи една и съща материя, е често
срещан и може да възниква от характера на самия законодателен процес, при който в
хода на обсъждането на законопроекта се включват нови идеи, като някои от тях могат
да противоречат или да не съответстват напълно на съществуващото законодателство.
Синхронът следва да идват от набор от принципи, които са част от това което можем да
наречем “общ концептуален модел” на децентрализираната държава, която страната
иска да изгради. Например, ако един от тези принципи постановява, че кметовете
трябва да получават все по-големи правомощия да вземат свои собствени решения по
даден въпрос, не може да има закон, който отнема от кметовете тези правомощия или
обвързва упражняването на такова правомощия с някакво ново изискване, което на
практика означава ре-централизация в известен смисъл на тези решения.
Затова следва да съществува механизъм, който да дава възможност да се осигури
синхрон между всички закони, които се приемат и законопроектите, които се
разглеждат за утвърждаване, пряко или непряко свързани или които биха могли да имат
ефект върху отделни конкретни аспекти на процеса на децентрализация. Този
механизъм ще има консултативна роля спрямо работата на Министерския съвет, а също
така и на ресорните министерства. Задачите на един такъв механизъм следва да
включват:


Еx-ante преглед на законопроекти, който дава възможност да се излезе с
препоръки за промени, които ще синхронизират съдържанието на закона
с други съществуващи правни текстове (или изменения в други
съществуващи закони, за да се осигури тяхната съвместимост с
разпоредбите на обсъждания нов закон). (В много държави от Латинска
Америка тази роля се изпълнява от Министерство на президентството,
което получава всички законопроекти на всички министерства преди да
се изпратят за утвърждаване в Министерския съвет или Парламента, в
зависимост от политическото устройство на държавата. Когато един
законопроект

засяга

интер-секторна

материя,

Министерството

на

президентството обединява всички ресорни министерства и изгражда
консенсус между тях с цел поддържане на синхрона)
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Ревизионна роля, която се осъществява докато законопроектът се
обработва

от

Парламента,

парламентаристите

по

време

така
на

че

промените,

обсъжданията

въведени
да

от

поддържат

необходимия вътрешен синхрон на обсъждания законопроект, а също и
неговата съвместимост с останалите свързани закони. (Както е обичайно,
всяко ресорно министерство реализира една последваща версия на своя
законопроект докато той се обработва от Парламента; консултативният
орган или механизъм, за който се споменава тук, би придружил тази
последваща версия и би дал своето становище или препоръки на
ресорното министерство, ако открие евентуално противоречие на
обсъждания законопроект със съществуващото законодателство, касаещо
децентрализацията)
Този механизъм може да започне своето функциониране с анализ на всички
съществуващи закони, свързани пряко или непряко с отделните аспекти на процеса на
децентрализация, за да определи тяхната синхронизираност и да предложи изменения
или допълнения в тези законови текстове, които да увеличат нивото на синхрон с това,
което държавата възнамерява да осъществи по отношение на децентрализацията.
n) Дублиране на функции: “Следва да не се допуска дублиране на функции и
отговорности между централното и регионалното ниво на органите на
управление, между централното и общинското ниво, както и между регионалното
и общинското”
Този принцип допълва принципа на субсидиарността. Той означава, че определена
функция или компетенция трябва да се предоставя само едно ниво на управление.
Поради сложността на някои публични интервенции, обаче, понякога съществува
споделена отговорност между различни нива на управление. Така че различните
действия трябва да бъдат предприемани от различните нива на управление. В такива
случаи това следва да се посочва експлицитно, като се прави ясно разграничение между
конкретните действия, които трябва да осъществи едно ниво на управление и
конкретните действия на друго ниво на управление. Тука се включва конкретния
момент,

в който трябва да се осъществят тези действия (като се има предвид

последователния характер, който програмите и проектите често изискват) и още
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средствата, необходими за тяхното изпълнение (в този смисъл този принцип допълва и
принципа за “финансовата отговорност”, споменат по-горе).
Укрепване на регионалното управление за развитие
Предприсъединителните споразумения с ЕС поставят силно ударение върху
подобряването на капацитета за планиране и програмиране на централно ниво на
ресорните министерства и на ниво региони NUTS II (6) за усвояване на Структурните
фондове и

Кохезионния фонд. Ако регионалното развитие ще бъде основният

критерий на по-нататъшните усилия за децентрализиране на страната, от най-голяма
важност е да се укрепят и областните управи. По този начин те ще бъдат в по-добро
положение да работят тясно с районите за планиране от NUTS II, както и с общините,
като предоставят активна подкрепа на техните усилия за разрешаване на проблеми и
предизвикване на местно развитие. По този начин същностната задача на фондовете на
ЕС ще бъде действително изпълнена.
За укрепването на областните управи следва да се осъществят няколко на брой
промени, ориентирани в следните направления:
a) Преструктуриране на деконцентнрираните звена на ресорните министерства
на областно ниво
Принцип:

Едно

министерството,

министерство,
обхващаща

една

всички

единствена
дейности

и

регионална
служители

служба
на

на

ресорното

министерство в областта.
Всяко ресорно министерство във всяка една от областите или регионите на страната
следва да обедини и организира в една дирекция всички свои деконцентрирани
служители на регионално и местно ниво. Тя следва да включва служители,
принадлежащи било то към отдели, програми или изолирани служители, ангажирани с
една функция или задача. Тази единна служба ще бъде вид “Регионална министерска
дирекция” (РМД) за всяко ресорно министерство.
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Този орган трябва да елиминира дублирането на функции и отговорности, да улесни
вътрешната координация и да даде синхрон по отношение на политиките на
действията на всяко ресорно министерство на регионално и местно ниво. Тя следва
също така да улесни и координацията сред всички ресорни министерства, присъстващи
в даден регион, както и между ресорните министерства и областната управа.
Това решение предполага по-ниски административни разходи и ще даде възможност за
по-добро и ефективно използване на човешки и технически ресурси. Това е крупна
промяна и следва да бъде ясно свързана с течащата реформа в държавната
администрация и полаганите в тази посока усилия.
“Регионалните министерски дирекции” биха имали някои от следните характеристики:
o Дирекцията

се

ръководи

от

началник

или

директор,

който

е

най-

високопоставеният представител на ресорното министерство в региона.
o Дирекцията следва да организира дейността си около области от материята,
свързана с регионалното развитие в конкретни територии от региона. Всяка една
от тези области може да обхваща няколко на брой програми, проекти или
задачи, които към днешна дата се организирани отделно и управлявани отделно.
Всяка област ще има един “основен критерий на развитието”, който “пресича”
хоризонтално тези различни програми, проекти или дейности. По този начин,
важно е не само достигането на конкретните цели на всяка една от тези
програми, проекти или дейности, но е важно също така достигането на
допълнителния (синергиен) продукт на развитието, към който води този набор
от публични действия в конкретни територии.
o Дирекцията трябва да бъде организирана вътрешно в отдели или звена с ясно
определени функции, слагайки така край на дублирането на функции и
отговорности сред служителите на едно и също ресорно министерство. Това
означава, че няколко на брой програми могат да бъдат групирани към едно звено
а задачи, които са общи за няколко различни програми ще се извършват от един
общ служител от звеното, административен или технически, в зависимост от
характера на общите задачи.
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o Дирекцията може да създава и звена, заделени за отделна община или група
общини, като в този случай тези звена имат за свой работен център една от
съответните общини; административната зависимост на тези децентрализирани
звена ще бъда от страна на “Регионалната министерска дирекция”.
o Дирекцията следва да има единично административно звено, което да се
занимава с всички служители на програми и проекти на министерството,
работещи на регионално или местно ниво.

b) Овластяване на областните управи.
Принцип: За да изпълняват задоволително своята роля да координират различните
субекти и програми на ресорните министерства на регионално и местно ниво,
областните управители трябва да разполагат с необходимите правомощия я и
ресурси.
На областните управители, обаче, не са предоставени нито правомощията, нито
средствата, с които адекватно да изпълняват такава роля. Областните управители са
десницата на централните органи на управление на регионално ниво, но нямат дланта, с
която да изпълняват добре своите задължения. В крайна сметка, степента на
координация, достигната между ресорните министерства на регионално ниво, зависи
много от личната или политическа воля на служителите на ресорните министерства,
работещи в провинцията.
Овластяването на областните управители действително да бъдат в състояние да
изпълняват своята координационна роля ще обезпечи не само по-висока степен на
синхрон сред действията на различните ресорни министерства. Което е по-важното,
това овластяване ще помогне да се генерира един синергичен процес по отношение
формулирането и осъществяването на Областните стратегии за развитие и планът към
нея и Общинските планове за развитие.
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По този начин областните управи биха могли действително да спомогнат да се промени
естеството

на взаимоотношението между правителството и общините, от

взаимоотношение, основано на един вид клиентелистки подход към взаимоотношение,
основано на подхода на развитието.
Областните управи ще бъдат в състояние да насърчават партньорството между
публичния сектор – правителството и общините – и частния сектор около
междусекторни регионални проекти за развитие, както и мощно да откриват нови
пространства и възможности за бизнес и развитие.
Областните управи ще бъдат и в по-добро състояние да оказват техническа подкрепа на
общините и да направят участието на гражданското общество в планирането на
развитието и изпълнението на проекти по-пълнозначно на местно и регионално ниво.
Овластяването на областните управители, предложено тук, несъмнено има смисъл само
по себе си. То може драматично да подобри новото на ефективност на
правителствените действия в регионите и общините, както и да подобри работата на
правителството като цяло. Но зад подобна инициатива се крие и стратегическа цел.
Овластяването на областните управи следва да се възприема като част от една
стратегия за създаване на условия правно да се създадат и изградят в близко бъдеще
междинни субекти на управление в България, т. е. де се отиде една стъпка по-нататък в
административната и политическа териториална децентрализация.
Овластяването на областните управи следва да се осъществи по следните направления:

b.1)

Назначаване и освобождаване от длъжност на началника или директора на
“Регионалната министерска дирекция” на всяко от ресорните министерства,
които имат деконцентрирани субекти, програми или служители на областно или
местно ниво.
По този начин областният управител може да осигури едно значително ниво на
координация сред ресорните министерства, присъстващи в региона, но също и
вътре

във всяко ресорно министерство

- т. е. сред

всички програми и

служители на всяко ресорно министерство – на регионално ниво.
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Назначаването на този регионален директор трябва да бъде осъществено от
областния управител съгласувано със съответното ресорно министерство, макар
че окончателното решение трябва да бъде на областния управител. (Ако
регионалните служители на министерствата нямат тази връзка на зависимост с
областния управител на практика ще бъде много трудно междусекторната или
междуведомствена координация да стане реалност.).
Регионалният директор се избира от областния управител въз основа
Длъжностна характеристика, изработена при консенсус между областния
управител и съответното ресорно министерство.
Рамката на политиките и секторните програми, които ориентират работата на
Регионалните министерски дирекции, идват от техните по-горестоящи във всяко
ресорно министерство. От своя страна “регионалните дирекции” трябва да бъдат
оправомощени да “преведат” тези документи в регионалните условия, като
пригаждат техния окончателен конкретен дизайн и реализация в съответствие
със спецификата на региона В тази си дейност, дирекциите трябва да бъдат
насърчавани да популяризират чрез конкретни механизми и процедури една
много важна степен на участие на заинтересованите страни и гражданското
общество. Това ще бъде особено важно при разработването на Областните
стратегии за развитие и плановете към тях.

b.2)

Съставляват своего рода “регионален министерски кабинет” на областния
управител, на база всички директори на “Регионалните министерски дирекции”
които са били сформирани, като председателстването се поема от областния
управител.
Този “кабинет” е органът, в който ще се състои цялостната координация между
ресорните министерства. В неговите заседания и работа ще се обсъжда
синхронът на секторните политики, конкретни програми и проекти с Областната
стратегия за развитие и планът към нея, като тука ще се постигат и
договорености за тяхното усъвършенстване. Там ще е и мястото, където
напредъкът по реализацията и проблемите на програмите и проектите се
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анализират и се вземат решения за усъвършенстване на реализацията в онези
аспекти, където тя не е на ниво. Това е и мястото, където се постигат
договорености за координиране на конкретни действия на различните ресорни
министерства с оглед засилване ефективността на действията от страна на
държавата и осъществяването на инициативите на регионално и местно ниво.

b.3)

Обезпечаване на “регионалните органи на управление” (областният управител
плюс “регионалният министерски кабинет”) с негов собствен бюджет и
служители
Бюджетът за регионалните органи на управление би могъл да дойде от различни
източници: (i) държавни преводи, установени със закона за държавния бюджет,
които ще представляват основния източник на средства; (ii) обединяване на
средства: сегашния бюджет на областната управа, плюс средства, идващи от
заделените средства по секторни бюджети на ресорните министерства с
деконцентрирани функции и служители. (Идеята е всички административни
разходи, които към днешна дата ресорните министерства разпръскват чрез
многобройни програми, дейности и служители, разположени на регионално или
местно ниво, да могат да се обединят под едно перо в бюджета на
министерството, което после директно да бъде преведено на “регионалните
органи на управление”.)
Що се отнася до административния и технически персонал на “регионалните
органи

на

управление”,

няколко

са

докладите,

които

посочват,

че

деконцентрираните служители на ресорните министерства възлизат на доста
внушително число, като броят им се и увеличава. Същевременно поради липса
на координация, се открива цялостна неефективност или най-малкото ниска
продуктивност, която дава разпръснатата маса публични администратори. Това е
знак, че поне част от този квалифициран човешки ресурс се похабява или наймалкото не се използва пълноценно. Може спокойно да се предположи, че
реорганизацията на деконцентрираната работа на ресорните министерства ще
означава значимо снижаване в броя на хората, необходими на терена.
Същевременно овластяването и укрепването на координационната роля на
областните управи ще има нужда от повече технически и административни
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служители, отколкото те имат сега. В такъв случай може да се постигне
сходимост между двете положения, така че допълнителният административен и
технически персонал, необходим при увеличаване функциите и задачите на
областните управи за целите на развитието, да удовлетвори реорганизацията на
персонала на ресорните министерства.
Хипотезата в такъв случай е, че със същия размер средства, който се разходва
към днешна дата в деконцентрираните служители на ресорните министерства,
можем да разполагаме с разширен административен и технически персонал на
регионалните органи на управление. Това може да се постигне дори със същите
хора, наети понастоящем от ресорните министерства. Разширяването на
служителите на областите управи не е самоцелно, а с оглед на това да позволи на
областните управи да организират по-ефективна и синергична работа на
ресорните министерства с регионалните заинтересовани страни и с общините.
По този начин ще се засили ефективността на публичните дейности за
насърчаване на регионалното и местното развитие. Това пък ще позволи
същевременно да се разгърне един по-решително “отдолу-нагоре” подход към
планирането на регионалното развитие. Това ще позволи да се развият и укрепят
капацитетите на местно и областно ниво, така че вземането на решения относно
проекти за развитие постепенно “да се сведе надолу”, с всяка стъпка по-близо до
хората в местния и регионален контекст.

b.4)

Сформиране на “екип за стратегическо планиране и техническа помощ”
(Регионална министерска дирекция на МРРБ)
Този технически екип ще представлява своего рода “изпълнителен секретариат”,
на “регионалните органи на управление” (областният управител плюс
“регионалния министерски кабинет”). Той трябва да бъде сформиран въз основа
на деконцентрираните служители на Министерството на регионалното развитие
и благоустройството плюс, за определени конкретни цели, някои технически
служители от ключови ресорни министерства. Ролята на МРРБ е типично
между-секторна, насочена към подкрепа на регионалното развитие. В
допълнение МРРБ е един от Управителните органи за Структурните фондове на
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ЕС. Поради това то определено е по-квалифицираното министерство, което да
оглави и изиграе такава техническа роля.
Техническият екип следва да разполага с набор от разнообразен капацитет, за
да бъде в състояние да изпълнява ефективно своите различни функции:
 Екипът трябва да разполага с капацитет да извършва стратегическо
планиране и програмиране, в съответствие със задачите за изготвяне на
Областната стратегия за развитие и план.
 Екипът трябва да бъде в състояние да оказва

техническа помощ

на

общините при разработването на проекти и тяхното управление.
 Екипът трябва да бъде в състояние да извършва и техническите оценки на
проекти, за да позволи на регионално ниво да се приоритизират местните
или регионални инвестиционни проекти.
 Екипът

трябва

да

разполага

със

служители

специализирани

в

идентифицирането на възможности за бизнес и развитие, или пазарни
ниши, в които могат успешно да се осъществят публично-частни
партньорства.
 Екипът следва да разполага и със специалисти по методологии на широкото
участие при разработването и реализацията на публични проекти и
програми, така че да гарантира, че заинтересованите страни и гражданското
общество имат своя дял в процеса на вземане на решения и в изпълнението
на програмите и проектите, които ги засягат.
Сред задачите, подходящи да бъдат възложени на този регионален технически
екип са и следните:


Организиране на “дневния ред на развитието” на “регионалните органи
на управление”. Идеята е да се обезпечи синхрон между Областната
стратегия за развитие и планът и програмите и проектите на ресорните
министерства в региона, плюс програмите и проектите, които биха могли
да се появят от страна на общините, групи общини или публично-частни
партньорства на месно и регионално ниво. Регионалният технически екип
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подготвя работния дневен ред на заседанията на “регионалните органи на
управление”.


Предоставяне на пряка техническа помощ от страна на “регионалните
органи на управление” към общините. Идеята е да се помогне на
общините да трансформират местните потребности и искания в
синхронни общински планове за развитие и технически осъществими
проекти. Тука се включва обучението на работното място за съответните
общински служители.



Организация на цялостната техническа помощ към общините. Във
всеки регион съществува “глобален капитал” от ресурси за техническа
помощ, но обикновено те са разпръснати. Тези ресурси за техническа
помощ могат да идват от деконцентрирания технически персонал на
МРРБ,

специализирания

деконцентриран

персонал

на

ресорните

министерства, неправителствените организации, работещи с общините,
или организациите на гражданското общество. Тази “организационна”
функция е повече свързана с картографирането на специфичните
потребности от техническа

помощ и установяване на това кой ги

удовлетворява или кой би могъл да го направи, в случай че не им е
обърнато внимание, отколкото с направляване на цялостното усилие да се
окаже техническа помощ на общините - задача, която би могла да бъде
изключително трудна. Също така, когато потребността от помощ не може
да бъде

удовлетворена, защото

надхвърля

наличния технически

капацитет в региона, задачата се трансформира в това да се търсят начини
да се отговори на потребността като се излезе от региона.


Създаване на Областна информационна система за развитие , която да
се използва за целите на планирането и програмирането и за обезпечаване
прозрачността на публичните дейности.



Търсене и откриване на “възможности за развитие” на местно, подрегионално (на територията на повече от една община) и регионално

47

ниво, така че да могат да се сформират публично-частни партньорства
около конкретни проекти за развитие. Тези възможности се появяват в
някакъв момент от време, а не непременно когато

се извършва

регионалното планиране съгласно графика, определен от централните
органи на управление. Затова е разумно да има налице специализирани
служители, чиято главна и постоянна задача да е идентифицирането на
такива възможности и мобилизирането на ресурси от различен вид,
необходими за осъществяването на възможността.


Организиране на обучение на работното място за деконцентрираните
ресорни министерства и за персонала на общините по методологиите за
обществено участие и техниките за формулиране и осъществяване на
проекти. Тука се включва и проследяването и мониторинга на
общественото

участие

в

секторни

програми

и

формулиране

и

осъществяване на проекти. Тука се включва и периодичното оценяване и
систематизиране на извлечените поуки и разпространяването на добри
практики в различните регионални и местни субекти от частния сектор.
Трябва да се посочи, че в Закона за регионалното развитие е записано (чл. 23) че “В
структурата на областните администрации в центровете на районите за планиране се
създават дирекции за техническо съдействие, координация и управление на регионални
програми и планове.” Като оставим настрана неясната формулировка на този член,
остава фактът, че такива технически дирекции ще бъдат създадени само в шестте
областни администрации, където ще бъдат сформирани центровете на районите за
планиране. Естествено малко вероятно е тези дирекции да разполагат с капацитета
ефективно да се погрижат и за допълнителни области (средно 4 - 5), тези които
принадлежат към района за планиране от ниво NUTS II. И не само това.
Ограничаването броя на тези техническите дирекции до 6 области ще създаде
дисбаланс между областите по отношение на техния капацитет да започнат активно и
ефективно да усвояват фондовете на ЕС за развитие, както и да оказват техническо
съдействие на общините за същата цел. Поради тази причина такъв технически
капацитет трябва да се осигури на всички 28 областни администрации.
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Засилване на участието за развитие
Укрепването капацитета на регионалните органи на управление и тяхното управление е
само една част от уравнението на развитието. За да се завърши то по един балансиран
начин е необходимо да се укрепи местната и под-регионалната му страна. Необходимо
е различни механизми да се въведат в действие:
a) Насърчаване и подкрепа на партньорствата сред различни общини със сходни
проблеми или възможности за развитие.
Според професионални наблюдатели опитът показва, че в България отсъства традиция
на партньорство между общините. Вместо това е традиция всяка община да се обръща
самостоятелно към централните органи на управление със своята молба за подкрепа без
да се замисля за останалите. Съществува дори някакъв вид “конкуренция” сред
общините в по отношение на това чии “връзки” са най-добри и най-високопоставени в
централните органи на управление, и всяка община се опитва да опази “тайната” само
за себе си. Това поне е информацията, която получих по време на проведената среща с
група общини от Област Пловдив. Така че за да се насърчават партньорствата сред
общините не е достатъчно законово да се разреши на общините да влизат в
партньорство Необходимо е да се осигури стимул, така че сред общините да започне да
еволюира една динамика на нови партньорства, ориентирани към развитието, особено
когато териториалния и икономически размер на общините е толкова малък, какъвто е
случаят България. Такива стимули трябва да се създадат с новия закон.
Съгласно разпоредбите на Закона за местното самоуправление и местната
администрация “Общините могат да се сдружават на доброволен принцип за
решаване на проблеми и задачи от общ интерес (чл. 9, ал. 1, изм. 2003 г.). Законът за
регионалното развитие позволява “територията на една община може да бъде
включена към повече от един вид район за целенасочено въздействие” (чл. 7, ал. 7), а
в Общинският план за развитие включва само “описание на съвместни дейности и
проекти, които допринасят за постигане целите на развитието на съседни общини
(чл. 14, ал. 3, т. 3).
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Тези отделни закони не са достатъчно ясни по отношение сформирането на
партньорство между общините за целите на развитието. Явно е, че законите
позволяват на общините да се сдружават, но те не насърчават активно такова
партньорство, например чрез създаването на някакъв род стимули. От друга страна,
партньорствата са разрешени само за “разрешаване на проблеми” или за “решаване на
задачи”, като не се споменават общите цели на развитието.
Само в по-скорошния закон, Законът за регионалното развитие, развитието се
споменава, когато законът посочва, че в Общинският план трябва да има “описание на
съвместните дейности или проекти” с “цели на развитието на съседни общини”. Просто
описание на съвместни дейности и споменаване на съседни общини.

Няма обаче

насърчаване на общинските партньорства в истинския смисъл на израза, като
създаване на стимули за появата на тези партньорства.
В Закона за регионалното развитие няма насърчаване нита на конкретни инициативи за
развитие

(в смисъл стимулиране на възможността за съвместни капитални

инвестиции, съвместни дългове към проекти за финансови инвестиции, публично-части
партньорства или стопански джойнт венчър и др.).
Затова в новия закон трябва да се създадат стимули за насърчаване на общинските
партньорства, например:
 Предимство при приоритизирането на проекти, които да бъдат одобрени за
финансиране Да се уреди проектите за развитие или стопанските джойнт венчъри,
представени от общински партньорства, да имат някакъв вид предимство,
например, по отношение приоритизирането, когато проектите биват оценявани за
получаване на финансиране.
 Кореспондиращи държавни фондове. Да се уреди, че държавата ще осигури
фондове в размер равен на или превишаващ фондовете, които група общини,
официално обединени, предоставят за съвместен проект за развитие.

b) Областният съвет за развитие (създаден със Закона за регионалното развитие) де
се наложи като субект на действителното участие за целите на развитието
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Законът за регионалното развитие (ЗРР) урежда създаването на Регионални съвети за
развитие за всеки от 6 района за планиране. Законът сформира и Областни съвети за
развитие във всяка от

28 области, председателствани от областните управители.

Членове на съветите са: кметовете на общините от областта, по един представител на
Общинския съвет на вяска община, един делегиран представител на регионална
асоциация на общините, един представител на регионални структури на националните
асоциации на работодателите и работещите.
Според чл. 26, ал.3 от ЗРР функциите на Областния съвет за развитие са:
“1. обсъжда и приема областната стратегия за развитие.”
Моят коментар: От кого и по какъв начин е формулирана тази стратегия? Това
просто документ, изготвен от технически екип, ли е? Гражданското общество на
местно и областно ниво има ли някакво участие във формулирането на стратегията?
Ако се взема предвид участието на гражданското общество, как точно се вижда
това, как конкретно ще се осъществи?).
“2. оценява инициативите на общините и на юридически лица с нестопанска цел,
свързани с областната стратегия за развитие.”
Моят коментар: Какво означава “оценява” тази инициативи “отдолу нагоре”? За
техническа оценка, която да определи социалната възвращаемост на проектите ли
става въпрос? Приоритизиране на проектите ли означава? На каква основа и при
какви критерии? Тези критерии ще се знаят ли предварително от общините,
организациите на гражданското общество, частният сектор (местни, регионални,
национални)? Това ще бъде ли някаква “система за възнаграждаване”, построена
предварително, с която да се насърчават определени видове проекти за развитие,
предложени от общините – самостоятелно?, съвместно?- или от юридически лица с
нестопанска цел, или от двата вида субекти заедно?
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“3. прави предложения за сключване на споразумения за сътрудничество с други
съседни области за осъществяване на съвместни дейности по регионалното
развитие.”
Моят коментар: какво означава “прави предложения”? Означава ли това, че
партньорствата между областите за целите на развитието най-напред ще трябва да
бъдат “одобрени” от съвета преди да се изградят? Защо? Означава ли това, че има
възможност някои от тези партньорства да бъдат отхвърлени от съвета? На основа
на какво? Има ли изисквания за подписването на тези споразумения? Какви са тези
изисквания? Ще се знаят ли предварително тези изисквания от областните власти?
Подписването на такива споразумения следва да се остави на свободната воля на
областните власти. Това което трябва да се оценява и за което трябва да се даде
преценка е по отношение на проектите за развитие или предложенията, отправени
от обединени области, но на техническа основа. Ако се дефинират изисквания за
такива партньорства, може би един от критериите трябва да бъде в каква степан и
какъв вид участие общините и/или гражданското общество трябва да имат в тези
предложения, за да бъдат те приемливи.
“4. обсъжда и съгласува действията по осигуряване на публичност и прозрачност на
планирането и програмирането на регионалното развитие на територията на
областта по предложение на областния управител.”
Моят коментар: Най-добрият пък към прозрачността и отговорността е участието
на гражданското общество, както показва международният опит на много места.
Защо да се оставя в ръцете на областните управители да правят предложения как да
се съблюдава публичност и прозрачност в програмирането на регионалното
развитие в техните области? Може би ще е по-добре да се вмени на областните
органи на управление, направо, задължението да осъществят програмирането на
база на участие, включвайки общини, организации на гражданското общество и
частния сектор от началото на този процес. (Вижте примера за “бюджетиране,
основано на принципа на участието”, модел, който се прилага вече от няколко
години, при огромен успех от Община Порто Алегре в Бразилия, една добра
практика, която се разпространява и в други общини в Бразилия и други страни на
Латинска Америка.)
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Другият въпрос е защо трябва този Областен съвет за развитие да “координира
дейностите”, за да осигури прозрачност на регионалното планиране? Защо орган,
който е орган за обсъждане и вземане на решения, като този съвет, трябва да се
товари с изпълнителски задачи за осъществяването на които той не разполага с
необходимите служители? Няма ли да е по-добре съветът да установи за областите
управи задължението да осъществяват програмирането на регионалното
развитие по начин, основан на принципа на участието, дефинирайки конкретните
механизми за участие, които трябва да се приложат, за да се осъществи това?
(Естествено при положение, че областните органи на управление и общинските
служители са предварително и добре обучени за прилагането на методики на
участие и техники за регионално/местно програмиране на развитието). Тогава
Областният съвет ще трябва само да проследи дали това задължение се изпълнява от
областните органи на управление, когато анализира предложенията за регионално
развитие. В такъв случай трябва да има изискване да се информира в текста на
предложението по какъв начин изискванията за участие се били удовлетворени
конкретно и точно.
Най-накрая в чл.18, ал. (1) ЗРР посочва , че “При програмирането на регионалното
развитие се отчитат инициативите на общините за устойчиво местно и регионално
развитие .
Моят коментар: Защо ЗРР поглежда така леко на инициативите на общините? Защо
общинските инициативи просто да “се отчитат”, а де на бъдат ядрото и същността на
цялата дейност по формулирането на “стратегия за устойчиво местно и регионално
развитие”? При това кой отговаря за “отчитането” на общинските инициативи:
технически екип, чиновници? Ще има ли, някъде в процеса на формулиране на
стратегията, етап на диалог и преговори между всички заинтересовани страни за това
което е изключено от стратегията по отношение на тези “общински инициативи”?
Какви ще бъдат критериите за включване или изключване на определени общински
инициативи? Ще бъдат ли определени предварително тези критерии и ще бъдат ли
известни добре на общините? Ще участват ли по някакъв начин общините в
дефинирането на тези критерии?
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Разглеждайки разпоредбите на ЗРР, не става твърде ясно, че ще е налице действителен
процес на участие “отдолу-нагоре” в разработването на Областната стратегия за
развитие. Което е по-важно, няма индикации, че общините някога ще имат шанса да
участват в някои важни процеси на вземане на решения, свързани с проекти за
развитие, които са в техен интерес. Законът постановява единствено, че проектите за
развитие, идващи от общините, “ще бъдат отчитани” от някого (на се посочва от кого,
къде и как) в разработването на Областната стратегия за развитие. Не се посочва дали
общините ще имат участие в окончателното решение, така че да се гарантира, че тези
проекти действително ще бъдат включени в стратегията и, на един по-късен етап, ще
получат финансиране, което в крайна сметка е по-важното.
ЗРР посочва също, че “Министерството на регионалното развитие и благоустройството
ще установи правилник за организацията и дейността на Областните съвети за
развитие.”

Може би всички от повдигнатите по-горе въпроси ще имат в този

правилник своя задоволителен отговор. Може би не. Понеже изчитането на ЗРР не дава
като резултат ясна визия за това коя е движещата ориентация на процеса на планиране
на развитието. Както посочих по-горе, моето впечатление е че ЗРР е пропит от един
“отгоре - надолу”, централистичен акцент, вместо акцент “отдолу - нагоре”, и
децентралистически ориентиран Поради тази причина ще бъде доста трудно да се
промени този акцент чрез подзаконовата уредба, която ще изготви МРРБ. Поради това
в новия закон този централистичен, в известна степен чиновнически и технократски
уклон трябва да бъде променен.

Някои необходими условия
Извън съдържанието на новия закон, но като необходимо допълнение към промените,
които би трябвало да последват от неговото приемане и прилагане, има някои условия,
които трябва да бъдат удовлетворени, за да бъдат промените жизнени и ефективни. В
противен случай ще имаме институционални промени, но не и натрупване на социален
капитал и развитие на капацитет в областите и общините. Тези допълнителни мерки са
от изключително значение за да е налице подсистемата “централните органи на
управление – регионални органи на управление” заедно с подсистемата “регионални
органи на управление - общини” и да работи гладко и ефективно. Предлаганите
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институционални промени са скелета, докато предлаганите тука условия, които трябва
да бъдат изпълнени, са част от мускулите и нервите, които карат скелета да се движи и
да работи добре и ефективно. Ясно е, че има и други условия. Споменатите тук са
минималните.

Обучение на работното място и текущо обучение на публични администратори на
регионално и централно ниво
Някои от институционалните промени, предложени от новия закон, имат отношение
към процеса на реформа в държавната администрация. Със сигурност трансформацията
на разпръснатия деконцентриран модел на ресорните министерства в организирана
рамка ще предполага промени в различни посоки. Със сигурност ще се произведе
промяна в областните органи на управление и в ресорните министерства на областно
ниво. Но със сигурност ще се предполага и дълбока трансформация в традиционния
начин, по който ресорните министерства са осъществявали своите функции на
централно ниво. Твърде вероятно е тази промяна да налага вътрешна реорганизация на
самите ресорни министерства, за да адаптират структурите и да модифицират моделите
за програмиране и управление към тази нова ситуация.
Това, разбира се, е една крупна промяна. Ако тя бъде приета и формализирана чрез
новия закон, ще трябва да се положи силно и дълготрайно усилие, така че
институционалната промяна да стане и културна, т.е. промяна в нагласите и
отношенията на служителите на ресорните министерства на регионално и централно
ниво. Културната промяна е по-трудната част от предлаганата институционална
промяна. Тя ще наложи процес на обучение на работното място за централните и
регионални служители на ресорните министерства, поддържано при това през един
доста дълъг период от време. Ще изисква също така специфичен вид последващи
действия и периодични дейности за оценка, които да дадат възможност за улавяне на
проблеми или отклонения от това което се цели. По този начин ще се даде възможност
за сполучливо усвояване на поуки и за въвеждане на корекции “докато самият влак се
движи”.
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Поради тези причини предлагам заедно с разработването, обсъждането и прокарването
на новия закон да се оформи програма за обучение за деконцентрираните служители на
ресорните министерства и екипите на областните управи. Основното съдържание на
подобна програма би бил новият модел за планиране, програмиране и управление на
регионалното развитие, последователната и критична траектория на дейности и задачи,
точните функции и задачи на всяка страна, методи и техники за обществено участие и
други. Може би ще е необходимо да се възложи консултантска задача, която да
дефинира по-прецизно подобна обучителна програма.

Обучение на работното място и текущо обучение на общинските служители
Нещо подобно е валидно и за общините. Все по-засиленото овластяване на общините,
постепенното прехвърляне към тях на компетенции и отговорности за вземане на
решения ще изисква и текущо обучение на кметове, членове на Общински съвети и
общински служители.
За да бъде ефективно едно такова обучение, то следва да притежава някои специални
характеристики. То следва да се осъществява по работни единици вътре в общината,
така че да настъпи действителна промяна в управленския модел в ежедневното
функциониране на общината. Обучението следва да поставя акцент и да обезпечава
една културна промяна в смисъл на изграждане на култура на участие и промяна в
нагласите и поведението на общинските служители в техните взаимоотношения с
гражданите. В цялата общинска администрация следва да се развие една “култура на
участие”. Общините трябва не просто да бъдат ефективни, в това което правят за
гражданите. Те трябва да бъдат възприемчиви, да демонстрират солидарност и да бъдат
дружелюбно настроени към гражданите.
Ще е нужно да се разработи нов начин на предоставяне на обучение, различен от
класическата конференция или лекция, представяна пред аудитория в зала, да се
премине към обучение на работното място, на пълни работни екипи на общината,
обхващащи всички нейни служители. При това не са необходими само нови структури.
Преди всичко е нужен нов начин на мислене и действие, за да бъде за гражданите
децентрализацията един наистина полезен процес.
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Моето предложение към МРРБ е да се снабди с консултантска помощ, която да
предложи Система за обучение и Програма за обучение за регионалните органи на
управление и за общините, и да отчита настъпващите институционални промени, както
и същностната задача на тези промени – развитие на капацитет за нов начин на работа.

Промени в Министерството на регионалното развитие и благоустройството
Въпреки че не попада в границите на настоящото задание, докладът не е възможно да
се завърши без да се спомене нещо и за МРРБ. Неговата роля в управлението на
Структурните фондове и Кохезионния фонд на ЕС е прекалено важна. Но преди всичко
е твърде важно да се използват тези фондове – един невероятно мощен инструмент за
постигане на регионално развитие в България и стратегическа цел за страната да стане
пълноправен член на ЕС до 2007.
Много наблюдатели споделят мнението, че в МРРБ се забелязват важни слабости по
отношение доброто и ефективно осъществяване на неговите важни функции
Съществува дори известна степен на отсъствие на доверие у неговия капацитет да
работи

по

сложните

предизвикателства,

които

поставят

процесите

на

предприсъединяване и интегриране към ЕС.
Разрешението на проблема естествено не в това министерството да бъде закрито или
освободено от своите функции и отговорности и те да преминат към друго
министерство.

Решението е по-скоро да се укрепи МРРБ и да се осъществят

необходимите промени, за да бъдат преодолени неговите слабости.
Едно неокончателно предложение в тази посока е да се направи опит за концентриране
на МРРБ върху неговата основна функция като институция, насърчаваща и подкрепяща
регионалното и местно развитие. За целта, изказваното предложение е да се свали от
министерството функцията по благоустройството.
Може би до сега е било разумно да се обединят в едно министерство функциите
”регионалното развитие” и “благоустройство”, тъй като този вид развитие е това което
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се наблюдава в много страни като материално развитие , изграждане на
инфраструктура. Ясно е, че инфраструктурата продължава да бъде важна за
регионалното развитие в България. Но трябва да стане ясно, че на сегашния етап на
процеса на предприсъединяване и интеграция към ЕС най-голямото предизвикателство
за това да се състои регионалното развитие идва под друга форма. Както отстоявам в
продължение на целия доклад, предизвикателството е свързано не само с изграждането
на нови структури и органиграми. То е свързано основно с изграждането на капацитет
на регионално и местно ниво.
Поради това, за да се концентрира действително МРРБ върху своята същностна роля,
препоръчително е то да бъде освободено от функцията по благоустройството и да
запази само функцията по регионалното развитие.
Отвъд това обаче министерството трябва да бъде истински и мощен инструмент за
насърчаване създаването на условия, които ще дадат възможност за осъществяване на
местното и регионалното развитие. Както беше посочено по-горе, този въпрос не
представлява част от настоящото задание. Затова не е проучвано подробно какво става
с министерството. За автора обаче е ясно, че са необходими някои промени. Защото
самото МРРБ ще почувства ефекта на промените, предизвикани от трансформацията на
деконцентрирания модел, предлаган в новия закон. Не само това – обемът работа и
напълно различният характер на задачите, определени в това предложение на МРРБ по
отношение

на

“регионалните

органи

на

управление”,

ще

изискват

крупно

преустройство на министерството и на начина, по който то работи.
Затова препоръчвам извършването на организационно проучване на МРРБ. Това ще
гарантира, че всички необходими промени са успешно осъществени, така че
министерството да може добре да изпълнява своята изключително важна функция и
задачи, с оглед ускоряване на процеса на регионално развитие на страната.
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Глава първа:

Основни принципи

Член 1.

Общо предназначение на закона

Член 2.

Специфични цели на закона

Член 3.

Общи принципи, ръководещи политиката за децентрализация
1. Субсидиарност
2. Овластяване
3. Финансова отговорност
4. Публична социална отговорност за гражданите
5. Децентрализация на капиталните инвестиции
6. Правен синхрон
Глава втора:

Член 4.

Регионално управление за развитие

Преструктуриране на ресорните министерства на ниво области
1. Създаване на дирекция “Регионална министерска дирекция” на всяко
деконцентрирано ресорно министерство (РМД)
2. Функции на РМД (в съответствие с предложенията от основното тяло

на доклада)
3. РМД се отчита пред областния управител и пред ресорното
министерство (да се установи по какви въпроси пред всеки един от тези
органи и по кои въпроси и пред двата органа)
4. Дефиниране отношенията на РМД с ресорното министерство и
областния управител: по какви въпроси и пред кого кореспондира
окончателното решение
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5. Създаване длъжността Директор на РМД
6. Назначаване /отстраняване от длъжност на директора на РМД
 От областния управител в съгласие със съответното ресорно
министерство
 На база задание, договорено между областния управител и министъра
на съответното ресорно министерство
7. Вътрешна организация на РМД (според характера на секторните
програми и задачите на съответните ресорни министерства, адекватното
програмиране

и

управление

на

структурните

фондове

на

ЕС,

техническото съдействие на общините (сами или в партньорства) и
корелативната вътрешна организация на областната управа.
8. Ресурси на РМД: размер, източници, периодичност
9. Служители на РМД
Член 5 Областно управление за развитие
2. Разширена роля на областните управители:


Обща координираща роля на областната управа над всички
регионални или деконцентрирани обществени институции, които
имат дейности, програми или служители, работещи на регионално
или местно ниво



Отговорът на тази координираща роля на областния управител от
страна

на

регионалните

публични

институции

или

деконцентрираните служители на ресорните министерства е
задължителна. В допълнение изолираните интервенции (програми,
проекти) на недеконцентрираните ресорни министерства трябва
също да отговарят на координиращата роля на областния
управител и на “областните органи на управление”
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Насърчаване партньорството между общините за целите на
развитието



Насърчаване партньорствата между публичния сектор – или
областните органи на управление или общините, или и двата вида
органи съвместно – и частния сектор по конкретни проекти за
развитие или съвместни предприемачески начинания.



Осигуряване на техническа подкрепа и обучение от страна на
областните органи на управление към общините за разработване и
осъществяване на проекти, и за формиране на партньорства между
тях самите или с частния сектор за конкретни проекти в сферата на
развитието



Представлява областните органи на управление в Регионалните
съвети за развитие, създадени по Закона за регионалното развитие



Назначава/освобождава от длъжност директора на РМД на всяко
деконцентрирано ресорно министерство



Предлага и договаря с ресорните министерства длъжностната
характеристика и задание на всеки един от директорите на РМД,
които ще бъдат назначени

2. Създаване на Регионалния министерски кабинет:


Членове: Областният управител (същият председателства съвета),
зам.-областният управител (председателства съвета в отсъствието
на

областния

управител),

всички

директори

на

РМД,

и

изпълнителният секретар на техническа дирекция “Стратегическо
планиране”.


Функции: подпомага областната управа в нейната координираща
функция над всички регионални публични органи и програми и
персонал

на

деконцентрирани

ресорни

министерства,

съществуващи в областта; подпомага областната управа в
разработването, реализацията и последващите дейности по
Областната стратегия за развитие и Оперативния план; подпомага
областната управа в последващите дейности по разработването и
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реализацията на Стратегията за развитие и Плана на общините,
като полага необходимите усилия да осигури съгласуваност между
тези местни планове за развитие със стратегиите за развитие и
плановете на областите и районите за планиране от ниво NUTS II.


Административни правила на функциониране: периодичност на
заседанията; работа на заседанията: кворум за решенията
(променлив в зависимост от характера на въпроса, по които се
взема решение?: тук е моментът да се определи кой предоминира в
крайна

сметка

министерство

в
и

случай

на

областна

несъгласие

управа

по

между

ресорно

определен

въпрос);

последващи действия след взети решения; правила за ангажимент
по отношение на взетите решения (“санкции” от известен вид, ако
решението не се съблюдава от някое ресорно министерство?);
отчети за взетите решения до ресорните министерства и дори до
Министерски съвет (в зависимост от решавания въпрос).
3.

Създаване

на

техническа

Служители:

Формира

дирекция

“Областно

стратегическо

планиране”:


деконцентрираните

се

преобладаващо

служители

на

МРРБ,

на

основа

съществуващите

технически служители на областната управа и някои от
техническите служители на някои ресорни министерства. (Ето
защо

МРРБ

е

единственото

деконцентрирано

ресорно

министерство, което няма да има самостоятелна “Регионална
министерска дирекция”.)


Функции: Всички функции, представени в основния текст на
доклада, плюс функциите и отговорностите на МРРБ особено по
отношение управлението на областно ниво на структурните и
кохезионния фонд на ЕС.



Административни правила на функциониране



Бюджет
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4. Бюджет на разширената структура на областните органи на управление.
(предложенията в текста на настоящия доклад)
5. Служители на разширената структура на областните органи на
управление. (предложенията в текста на настоящия доклад)

Глава трета: Участие за развитие
Член 6

Насърчаване на общинските партньорства за развитие
3. Признаване важността на създаването на партньорства сред общините
за:


Съвместна работа (обединяване на финансови и човешки
ресурси) по общи проблеми от различен характер



Съвместни проекти за развитие, които имат териториално
присъствие, надхвърлящо територията на една или повече
общини



Съвместни предприемачески начинания с частния сектор

4. Стимули

за

насърчаване

на

ориентираните

към

развитието

партньорства сред общините


Предимство при приоритизирането на проекти, които да бъдат
одобрени за получаване на финансиране



Държавни кореспондиращи фондове (идващи от държавния
бюджет или от структурните фондове на ЕС)

Член 7

Насърчаване на разширеното общинско участие в планирането,
програмирането и реализацията на развитието

63

(тука се включва моето предложение, залегнало имплицитно в
направените коментари на отделни членове от Закона за регионалното
развитие, в част Укрепване участието за развитие, буква Б)
Член 8

Насърчаване на разширено участие на областното и местното
гражданско

общество

в

планирането,

програмирането

и

осъществяването на развитието.
(тука се включват моите предложения, залегнали имплицитно в
направените коментари в доклада за отделни членове от Закона за
регионалното развитие, в частта Укрепване на участието за развитие,
буква Б)

София, април 2004 г.
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