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ЦИРКУЛЯРНО ПИСМО НА МИНИСТЪР-ПРЕДСЕДАТЕЛЯ
Циркулярно писмо от 7 юли 2008 г. относно организацията на държавната администрация на ниво департамент
Париж, 7 юли 2008 г.
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Министър-председателят
До Госпожа и Господа префектите на региони, Госпожи и Господа префектите на департамент.
Волята на Президента на Републиката, изразена в рамките на Генералния преглед на публичните политики, бе организацията на териториалната
държавна администрация да бъде по-добре адаптирана към очакванията на
гражданите, както и да улеснява провеждането на ефективен диалог с избраните местни власти.
Ако регионалното ниво, ниво с общи компетенции по отношение на направляването на изпълнението на публичните политики, се вписва в схема,
основаваща се на разпределението на ресорите между отделните министерства, то организацията на ниво департамент е подчинена на различна логика.
Целта е да се удовлетворят потребностите на гражданите на територията.
Наистина, държавната реформа има за цел да направи държавата способна да изпълнява своите мисии, да бъде възможно най-близо до грижите на
гражданите, по-достъпна, по-опростена при по-ниски разходи за издръжка.
Това е основата, върху която се гради тази реформа във всяко едно от министерствата. Но отвъд основните, понякога абстрактни функции с национално значение, които упражнява държавата, населението очаква от нея да
проявява отзивчивост и професионализъм възможно най-близо до неговата
месторабота и местоживеене, за да удовлетворява постоянно развиващи се
потребности в сферата на сигурността с нейните многобройни аспекти, на
социалната кохезия, на качеството на публичната инфраструктура и околната
среда, на равнопоставеността и правото.
Именно поради тези причини бе възприет принципът, по силата на който териториалната държавна администрация на ниво департамент трябва
да бъде организирана въз основа на приоритетните потребности на населението и да улеснява провеждането на ефективен диалог с избраните местни
власти, принцип, от който по време на състоялите се заседания на Съвета за
модернизиране на публичните политики бяха изведени опции за основна реорганизация.
Избраните начини за реорганизация отразяват сами по себе си един обновен подход към начините на администриране и функциониране на държавата. Ще откроя три основни момента в тях.
На първо място, възможността за адаптиране на утвърдения модел трябва да позволи без каквито и да е априорни представи да бъде намерена найцелесъобразната териториална организация за всеки един департамент.
Разбира се, това адаптиране трябва да бъде извършено в една обща рамка,
която гарантира осъществяването на мисиите на държавата на цялата територия, но към него трябва да се подходи и като към ново начинание, което ще
позволи след направен от Вас споделен анализ структурите и средствата да
бъдат приведени в съответствие с мисиите възможно най-близо до потребностите.

На второ място, тази реорганизация ще се основава на подход, който аз
бих искал да видя възможно най- деконцентриран: наистина, централните
администрации, ползващи се с пълна легитимност по отношение на организацията на регионалното ниво, на което е възложено ръководството на изпълнението на разработваните от тях публични политики, ще бъдат направени съпричастни към реформата на ниво департамент, но в по-голяма степен
на етапа установяване на потребностите, отколкото на етапа избор на организация. Именно на деконцентрираното ниво департамент, което по своята
същност е с междуведомствен характер, е отредена задачата да анализира
местните характеристики и да извлече от тях най-подходящите форми на организация. Тази деконцентрация дава между впрочем предварителна представа за онази, която бих искал да видя в по-голяма степен налице при изпълнението и внедряването на всички публични политики.
На трето място, подготовката на тази организация трябва да бъде повод за
интензивно съгласуване на намеренията и действията с всички партньори на
местно ниво, залог едновременно за качеството на анализите, целесъобразността на предложенията, разбирането на приоритетите и приемането на направените избори от гражданите, избраните местни власти и служителите на
държавната администрация.
Съвсем естествено е тогава на Вас – префектите на региони и префектите
на департаменти – да бъде поверена задачата да ръководите тази реорганизация, чиито приоритетни направления са изключително значими, когато
става дума за качество на предоставяните на населението услуги, за присъствие на държавата на териториално ниво, за човешки ресурси, за публични
финанси.
Префектите на региони ще координират разработването на предложението за нова организация на деконцетрираните държавни служби в департамента от префектите на департаменти, които ще работят в тясна връзка с
ръководителите на тези служби.
Настоящото циркулярно писмо с приложение уточнява за Вас рамката,
метода и съдържанието на очакваните предложения.
По-конкретно целта е да се осигури за гражданите по-качествено обслужване, насочено към териториалните приоритети, организирано по по-разбираем начин, на по-ниска цена, изградено на следните общи принципи:
• обединяване на държавните служби в много ограничен брой административни структури
• ясно и ефективно взаимодействие между регионалното ниво и това на
департамента
• намиране на форми за обединяване на функции и ресурси и на оптимална
организация на изградения сграден фонд.
Трябва силно да подчертая необходимостта от бързо и задълбочено информиране на държавните служители относно насоките на тази реформа,
както на ниво департамент, така и на регионално ниво. Обръщам се към Вас
с молба за мобилизиране на Вашите лични усилия за провеждане на комуникация и социален диалог, които трябва да бъдат образцови и качествени. Те
са гаранция за приобщаването на служителите към протичащите реформи.
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Необходимо е също така принципите на тази реформа да бъдат разяснени
пред депутатите от Парламента и представителите на избраните местни власти, като се подчертае ползата от прилагането на избрания подход – опростяване на процедурите по вземане на решения, изясняване на отговорностите
и съгласуваност на политиките.
Анекс:
I. ОБЩИ ПРИНЦИПИ НА ОРГАНИЗАЦИЯТА НА ТЕРИТОРИАЛНАТА ДЪРЖАВНА АДМИНИСТРАЦИЯ
Бяха утвърдени следните принципи:
• регионалното ниво е нивото с общи компетенции за направляване на изпълнението на публичните политики на държавата на териториално ниво;
• нивото департамент е натоварено с изпълнението на тези публични политики в непосредствена близост до администрираните лица и до територията;
• във връзка с направляването на изпълнението на публичните политики
префектът на региона има власт върху префектите на департаменти и разполага с „право на изземване на компетенции”;
• префектът на регион има правомощия по отношение на регионалните дирекции на цивилните държавни администрации, дирекции, реорганизирани
в съответствие с междуведомствените мисии, с изключение на организацията на образователната дейност, дейностите по инспекция на трудовото законодателство и определянето на данъчната основа и събирането на данъчните задължения, в съответствие с декрет n° 2004-374 от 29 април 2004 г.;
• освен при изключение, префектите са делегирани представители на националните агенции, когато последните упражняват териториални компетенции;
• деконцентрираните държавни служби на ниво департамент са организирани в зависимост от потребностите на гражданите на територията и от приоритетите, установени на това ниво;
• подобряването на резултатността на службите (по-добро обслужване на
по-ниска цена) трябва да бъде постигнато чрез внасяне на яснота в организацията, чрез по-прецизно, по-количествено съотношение между мисии и
средства и чрез развитието на подхода по обединяване на функции и ресурси на всички нива, по-специално за спомагателните функции.
Занапред тези принципи трябва да намерят отражение в организацията и
функционирането на държавните административни структури.
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• A. Организация на ниво регион
Стандартната регионална организация ще бъде изградена върху осем
структури
• Регионална дирекция, обединяваща централната финансова администрация и данъчните служби;
• Регионална дирекция „ Храни, земеделие и гори”;
• Регионална дирекция „Култура”, към която ще бъдат прикрепени настоящите служби към департамента за архитектура и културно-историческо на-

следство под формата на звена, функциониращи на ниво департамент;
• Регионална дирекция „Околна среда, устройство и жилищно настаняване”,
която ще включва подразделения за опазване на околната среда от промишлени рискове под формата на звена, функциониращи на ниво департамент
или между няколко департамента;
• Регионална дирекция „Предприятия, конкуренция и потребление, труд
и заетост”, която ще включва звената на ниво департамент за конкуренция,
потребление и противодействие на измамите, както и звената на ниво департамент за труд и заетост;
• Регионална дирекция „Младеж, спорт и социална кохезия”;
• Управление(я) на учебно-административен(вни) район(и);
• Регионална агенция по здравеопазване и нейните местни клонове в рамките на бъдещите законови и подзаконови разпоредби.
Тези дирекции ще заменят настоящата организация по регионални центрове. Ръководителите на тези структури ще бъдат членове на Комитета за
регионална администрация, като съставът и функционирането на последния
не се изменят. Префектите на региони ще имат власт върху префектите на
департаменти в рамките на тяхната мисия по направляване на изпълнението на публичните политики. Упражняването на прерогативите за публична
сила и мерките по силата на правото на чужденците ще бъдат от изключителната компетенция на префектите на департаменти. Ролята и компетенциите на Главния секретариат по регионалните въпроси ще бъдат засилени. Ще
бъдат определени нови условия за набиране на служители с мисии и по-добри условия, осигуряващи атрактивност за тези длъжности. Компетенциите
на Главния секретариат по регионалните въпроси ще бъдат разширени до
организирането на обединявания на спомагателните функции в сферата на
управлението на човешките ресурси и на средствата за издръжка (извън раздел II). Наистина е от значение това обединяване да се осъществява в организирана рамка, за да позволи на всяко ниво на отговорност да вложи своите
усилия в него и да извлече ползи.
Тази схема ще бъде адаптирана в специфични региони като Ил-дьо-Франс,
Корсика, отвъдморските региони, чиито институционални параметри са различни от действащите на останалата част от територията на държавата.
• B. Организация на ниво департамент
С изключение на специфичните адаптирания, предвидени за Ил-дьоФранс, Корсика и отвъдморските департаменти и територии, администрацията на департамента ще бъде структурирана по следния начин:
• префектура ;
• Дирекция „Население и социална кохезия” към департамента
• Дирекция „Територии” към департамента;
• Инспекторат към учебно-административния район;
• Дирекция „Публични финанси” към департамента;
• Служби, отговарящи за вътрешната сигурност.
В департаментите, чиято демографска значимост или потребности в сферата на социалната кохезия или политиката за града изискват това, ще бъде
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създадена Дирекция „Социална кохезия” към департамента.
Тези дирекции ще бъдат на пряко подчинение на префектите на департаменти, с изключение на мисиите, описани в член 33 на декрета от 29 април
2004 г. Личният състав на новите дирекции към департамента ще продължи
да бъде управляван от неговото министерство по произход съобразно правилата на професионалния корпус, към който принадлежат служителите.
Развиването на процеса по обединяване на спомагателни функции между
дирекции на ниво департамент ще позволи да се намалят средствата, отредени за тях, и да се развият на тяхно място оперативните функции.
Обединяването на някои функции по управление на човешките ресурси като обучение или трудови борси, осъществявани на регионални ниво с
компонент, насочен към нивото департамент, ще предостави на служителите
непознати до този момент възможности за гъвкаво кариерно развитие, позволяващи им да извървят богат професионален път.
Нивото, ситуирано под това на департамента, трябва да се впише в тази
динамика. В резултат от адаптирането на мрежата от подпрефектури подпрефектът, междинно звено в близост до населението при така изградената нова
териториална организация, ще осигурява по-ефективно пред избраните
местни власти и действащите лица на местно ниво присъствието и постоянството на държавата на ниво околии.
• C. Компетенции на префекта на регион и на префектите на департаменти
Укрепването на принципа, по силата на който префектът на регион има
власт върху префектите на департаменти при провеждането на публичните
политики, ще наложи необходимостта да бъдат внесени някои изменения в
декрета от 1ви юли 1992 г., съдържащ харта за деконцентрацията, и в декрета
от 29 април 2004 г., за да бъде отразена тази йерархична връзка. Префектът
на регион ще определя със своите директиви съгласувана и координирана
рамка за дейност. Проучва се също така и възможността за учредяване на
„право за изземване на компетенции” в негова полза, което би му позволило
в някои сфери да предприема действия, изискващи по-пряка координация
на регионално ниво.
Префектът на департамент ще продължи да упражнява обща компетенция, която ще остане изключителна в области като сигурността, обществения
ред и правото на чужденците без каквато и да е промяна (декрет от 29 април
204 г., чл. 11). Той ще продължи да бъде основен кореспондент на избраните
на териториално ниво власти.
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На разположение на префекта на департамент ще бъдат следните служби
• служби, намиращи се на негово пряко подчинение (префектура, дирекции към департамента)
• служби, които въпреки че са на подчинение на префекта на регион що се
отнася до тяхната организация и планирането на тяхната дейност, ще бъдат
на негово функционално подчинение за мисии, които са от негова компетентност, при необходимост с посредничеството на изградените на ниво департамент звена
• служби на агенции и оператори, чиито териториален делегиран представител ще бъде той в служебното си качество или чийто статут ще предвижда
те да оказват съдействие на префектите на департаменти, какъвто е случаят с

Регионалната агенция по здравеопазване.
Доброто функциониране на този механизъм предполага развита практика на колективно управление на регионално ниво. Той ще бъде предмет на
оценка.
II. НОВАТА ОРГАНИЗАЦИЯ НА НИВО ДЕПАРТАМЕНТ, КОЯТО СЛЕДВА ДА
БЪДЕ ИЗГРАДЕНА
• A. Префектура
Мисиите на префектурите към департаментите се запазват: представителство и постоянство на държавата, упражняване на изконни за държавата функции, свързани по-специално с административен контрол и спазване
на законите, ръководство и координация на деконцентрираните служби,
упражняване на прерогативи, свързани с публична сила (декларация за обществена полза, обществен ред...), вътрешна сигурност и цивилна сигурност,
обща нормативна уредба на публичните свободи, управление на имиграцията и функциониране на местната демокрация.
Префектурите продължават да упражняват функции по координация,
улеснени от намаления брой дирекции към департамента.
Главният секретар на префектурата, най-близък сътрудник на префекта
(подпомаган и от кабинет), оказва съдействие на последния при координирането на териториалните звена на държавната администрация и функционирането на префектурата. Неговите функции по координиране засягат
не само проблематики по същество, но и координацията на средствата на
дирекциите при обединяването на функции и ресурси. В най-значимите от
демографска гледна точка департаменти и в някои гранични департаменти в
префектурите ще може да бъде създавана специфична служба за имиграция
и произтичащи от нея дейности.
Служба за подкрепа ще може да управлява обединяването на някои спомагателни функции на държавните административни структури.
На последно място е възможно осъществяването на някои мисии, които
се запазват в рамките на префектурата, да изискват увеличаване на компетенции, намиращи се понастоящем в деконцентрираните държавни служби.
Ето защо, така както някои служби към префектурата ще могат да се присъединят към новите дирекции на департамента, служители или части от служби
на настоящите дирекции ще могат да се присъединят към префектурата, когато тези промени позволяват да се насърчи съгласувания характер на дейността на държавата или да се отстранят установени дублирания на дейност.
При една такава хипотеза служителите ще продължат да бъдат управлявани
от своя статут и министерство по произход.
• Б. Новите дирекции към департамента
Предвидената основна схема включва две дирекции към департамента.
Дирекциите към департамента са организирани според мисиите, които те
трябва да изпълняват на подчинение на префекта на департамента, каквато и
да е структурата на правителството.
1. Правна същност
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Новите дирекции към департамента са деконцентрирани държавни служби, чийто статут ще бъде определен с декрет.
2. Организация на дирекциите
Всеки департамент ще разполага с две дирекции към департамента: Дирекция „Територии” и Дирекция „Население и социална кохезия”. В департаментите, чиято демографска значимост или потребности в сферата на социалната кохезия или политиката за града изискват това, ще бъде създадена
трета дирекция, Дирекция „Социална кохезия”, като в тези случаи Дирекция
„Население и социална кохезия” става Дирекция „Защита на населението”.
a) Дирекция „Територии” към департамента
Тази дирекция ще работи по дейностите на държавата с териториално
въздействие; тя ще бъде сформирана въз основа на дирекция „Благоустройство и земеделие” към департамента, към която ще бъдат присъединени
службите или части от службите „Околна среда” на префектурите.
Териториалните звена на регионалните дирекции „Околна среда, устройство и жилищно настаняване” (бивши подразделения на регионалните дирекции „Промишленост, научноизследователска дейност и околна среда”) и
на регионална дирекция „Културни въпроси” (служба „Архитектура и културно-историческо наследство”към департамента) ще бъдат прикрепени към
тази дирекция, що се отнася до дейността, която те развиват в рамките на
компетенциите на префекта на департамента.
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б) Дирекция „Население и социална кохезия” към департамента
Тази дирекция ще изпълнява мисии по здравен мониторинг и сигурност в
областта на храните и защитата на потребителите, както и функции, свързани
със социална кохезия: социални функции на политиката за града, неотложни
социални проблеми и спешно жилищно настаняване, политики за социална
интеграция, дейност в полза на спорта, младежта и сдруженията, борба с различните форми на дискриминация, наркотиците и токсикоманиите, прием на
поискали убежище лица.
Мисиите, свързани със социалната кохезия, ще се изпълняват чрез обединяване в рамките на дирекцията на службите за социална кохезия към настоящата Дирекция „Здравни и социални дейности” на департамента, службите
на префектурата, отговарящи за социалните въпроси, службата за правата
на жените и равнопоставеност към департамента, настоящата дирекция за
младежта и спорта към департамента. Териториалното звено на Регионална
дирекция „Предприятия, конкуренция, потребление, труд и заетост” ще бъде
прикрепено към тази дирекция за дейността, която то развива в рамките на
компетенциите на префекта на департамент.
С оглед изпълнението на мисиите по здравен мониторинг и сигурност в
сферата на храните и защитата на потребителите дирекцията ще приеме в
своята структура настоящата Дирекция „Ветеринарни служби” към департамента и ще координира дейността на звеното за конкуренция, потребление и
противодействие на измамите към департамента за дейността, която то развива в рамките на компетенциите на префекта на департамента.
Тази дирекция ще осигурява и връзката с Регионалната агенция по здра-

веопазване или с нейният местен клон, що се отнася до компетенциите на
префекта на департамент в рамките на бъдещите законови и подзаконови
разпоредби във връзка със здравния мониторинг и сигурност.
в) Дирекция „Социална кохезия” към департамента
Създадена, когато демографската значимост или потребностите в сферата
на социалната кохезия или политиката за града изискват това, т.е. когато се
появи необходимост от отделно ръководство на съответната дейност, тази
дирекция ще бъде сформирана въз основа на службите и компонентите на
служби към Дирекция „Население и социална кохезия” на департамента, развиващи дейност в областта на социалната кохезия, освен ако към префектурата не е създадена служба за имиграция, към която ще бъдат прикрепени
служителите, отговарящи за социалната функция по жилищно настаняване в
настоящата Дирекция „Благоустройство” към департамента. Ако е създадена
такава дирекция, тя ще осигурява връзката с Регионалната агенция по здравеопазване в рамките на бъдещите законови и подзаконови разпоредби.
3. Статут и назначаване на временно изпълняващия длъжността директор, а след това и на директора
Новите дирекции към департамента ще се ръководят от директор, чието
назначаване и освобождаване от длъжност ще стават по решение на министър-председателя. Пряк сътрудник на префекта, директорът ще бъде част от
управленския екип на държавните административни служби в департамента.
Той ще може да получава делегирани правомощия за подписване от префекта и да ги делегира на свой ред на началниците на служби в дирекцията.
Префектът ще публикува обявление за конкурс за свободните директорски постове. Той ще приема кандидатите и ще изготвя преференциален списък, който ще предоставя на главния секретар на правителството. Директорът ще бъде назначаван с постановление на министър-председателя.
За периода между 1ви януари 2009 г. до действителното създаване на дирекцията за всяка дирекция ще бъде посочен по същия ред временно изпълняващ длъжността директор. При създаването на дирекцията ще бъде направено ново назначение.
4. Управление на личния състав
Личният състав на дирекциите към департамента ще продължи да се
ползва със своя статут, а трудовите му възнаграждения да бъдат изплащани
от бюджета на неговото министерство по произход. Той ще бъде в нормално
състояние на заетост.
5. Бюджетно осигуряване
Дирекциите към департамента ще бъдат финансирани с кредити за издръжка от съществуващите оперативни бюджети за програми. Ръководител
на различните оперативни звена, съответстващи на периметъра на новите
дирекции към департамента, ще бъде директорът на съответната дирекция
към департамента, получил делегирани правомощия за това от префекта на
департамента.
Директорът на дирекция към департамента ще може да прилага под ръко-
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водството на префекта механизмите за обединяване на функции и ресурси,
представени по-долу.
• В. Взаимоотношения между префекта на департамент и териториалните
звена на регионалните дирекции
1. Функции на ниво департамент, упражнявани от регионалните дирекции
и техните териториални звена
Някои регионални дирекции осъществяват мисии, намирайки се на функционално подчинение на префекта на департамент, или от тяхното регионално седалище, или посредством териториални представителства, представляващи „териториални звена” (на ниво департамент или между няколко
департамента).
Така тези регионални дирекции работят едновременно в услуга на префекта на региона, упражнявайки своите регионални компетенции (планиране на дейността на службите, разпределение на средствата...), и в услуга на
всеки един от префектите на департаменти за мисиите от компетенцията на
последните или в случай на извънредна ситуация.
Двойната власт, която бива упражнявана по отношение на териториалните звена на регионалните дирекции, съчетава следователно тази:
• на префекта на региона, чрез посредничеството на регионалния директор, що се отнася до организацията на службата, нейното управление, планирането на нейната дейност и осъществяването на мисии от компетенцията на
регионалното ниво;
• на префекта на департамента, евентуално чрез посредничеството на директора на дирекция към департамента, компетентен за съответния сектор,
що се отнася до мисии, чието изпълнение протича на местно ниво.
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Относно дейностите на тези дирекции, които могат да бъдат планирани,
всеки префект на департамент ще предложи на префекта на региона ниво на
работа (мисии, цели, показатели за резултатност) и, ако извършваните дейности изискват това, средствата, които той счита за необходими за успешната
реализация на мисиите, които са му поверени. На тази база, в светлината на
зададените от правителството насоки и на регионалните приоритети, префектът на региона, след становище на Комитета за регионална администрация, ще определи работните ангажименти, както и при необходимост такива
за предоставяне на средства на регионалните дирекции. Префектът на департамента ще се увери в доброто изпълнение на ангажиментите и в реализацията на целите в своя департамент.
Относно упражняването на тези компетенции на ниво департамент префектите на департаменти ще имат преки правомощия за разпореждане със
средствата, които са им предоставени. Следователно всяка правна или оперативна инструкция, всяка инструкция за планиране или насочване на дейността, дадена от регионалния директор – получил делегирани правомощия
за това от префекта на региона – на своите действащи в обхвата на департамента звена, ще бъде едновременно адресирана и до префекта на департамента. И обратното – префектът на департамента ще уведомява регионална-

та дирекция за инструкциите, които дава на нейното териториално звено в
рамките на мисии, които са от неговата компетенция.
За извънредни ситуации (извън случаите на управление на кризи) префектът на департамента и регионалният директор ще определят заедно
предварително реда за мониторинг, известяване и осигуряване на средства,
както и системите, позволяващи осигуряването на постоянното присъствие
на държавата на ниво департамент. Тези разпоредби ще обхванат и Регионалната агенция по здравеопазване в зависимост от бъдещите законови и
подзаконови разпоредби.
2. Взаимоотношения между директорите на дирекции към департамента
и териториалните звена на регионалните дирекции
Префектът на департамента ще може да делегира на директора на компетентната дирекция към департамента провеждането на дейността на териториалното звено на дадена регионална дирекция, когато то осъществява мисии от компетенцията на префекта на департамента. За тази цел директорът
ще може да получава делегирани правомощия за подписване.
В този случай той ще предложи на префекта начин на усвояване на средствата, отпуснати от регионалната дирекция в рамките на утвърдения работен ангажимент, координирано с другите дейности на дирекцията към департамента, ще проследи усвояването на тези средства, ще се увери, че то е в
съответствие с инструкциите на префекта, че се постигат предвидените цели
и че се работи в координация с дейността на другите дирекции към департамента.
• Г. Възможност за адаптиране на утвърдения модел
Префектите на департаменти ще подготвят новата организация на териториалните звена на държавната администрация в департамента въз основа
на териториална диагностика, отчитаща различните компоненти (география,
демография, социология, икономически дейности и институционален живот), които са характерни за департамента.
Тази диагностика ще позволи да бъдат определени очакваните характеристики на присъствието на държавата (привилегировани области на намеса, интензитет на последната...). Тя ще бъде изготвена по време на първата
фаза на работа в департамента с подкрепата на префектурата на региона.
Присъствието на специфични за някои департаменти служби като службите по морски въпроси по крайбрежието, положението на департаментите Ил-дьо-Франс (съществуване на полицейска префектура и много специфична типология на департаментите от градската зона), институционалната
организация, специфична за Корсика (компетенции на административно-териториална единица на местно самоуправление) и на отвъдморските административно-териториални единици (региони с един департамент, административно-териториални единици със специален статут) налагат адаптиране
на представената схема. Това адаптиране ще бъде подготвено със съдействието на префектите на региони и заинтересованите административно-териториални единици.
Префектите на департаменти ще могат да избират между организация с
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две или три дирекции към департамента. Те ще могат също така да добавят
други служби на префектурата към дирекциите на департамента или компоненти от настоящите дирекции на департамента към префектурата, да извършват необходимите в резултат адаптирания на организацията на префектурата, за да се избегнат дублирания на дейност, да реорганизират в този нов
контекст политиката за града, да организират или инициират обединявания
на функции и ресурси, да определят схема за организация на сградния фонд
с цел улесняване сътрудничеството между служби.
Експериментът Организация на държавните служби, стартиран в департамент Лот, ще претърпи корекции, за да бъде приведен в съответствие с новата организация.
III. ОБЕДИНЯВАНЕ НА ФУНКЦИИ И РЕСУРСИ
• A. Сфери, обхванати от обединяването на функции и ресурси
Обединяването на функции и ресурси може да засяга покупките, спомагателните функции и сградния фонд. То може да обхване всички териториални
звена на държавната администрация.
Обединяването на покупки трябва да се вписва в националните основни
насоки (агенция за държавни покупки и министерски инструкции) и в рамките на регионалната координация, осъществявана от префекта на региона
(Главен секретариат по регионалните въпроси).
Обединяването на спомагателни функции може да засяга издръжката
и инвестициите (прием на гражданите, телефонна централа, автомобилен
парк, размножаване на материали, поддръжка на помещенията и т.н.), общи
услуги, общи сделки, информационни и комуникационни системи.
В сферата на недвижимото имущество физическото групиране на служби
улеснява координацията в самите служби или между тях, увеличава административната производителност, подобрява достъпа на потребителите до
услугите, като същевременно позволява намаляване на заетата площ и разходите по нея (за активи и издръжка), както и на спомагателните функции,
осъществявани от самата администрация на департамента и свързани със
сградния фонд (охрана, подготовка на приема на гражданите, общ секретариат...). Този подход е залегнал в основата на изпълнението на политиката за
недвижимо имущество на държавата във всеки департамент и се прилага под
ръководството на префекта.
Префектите ще впишат евентуалните проекти за реорганизация на службите в многогодишната схема за стратегия за недвижимата собственост, чието разработване вече е започнало в 25 департамента. Инструментите за управление на недвижимата собственост (сметка със специално предназначение)
ще позволят по-лесно финансиране на тези операции.
• B Бюджетно осигуряване на обединяването на функции и ресурси между
службите
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Първото направление, по което ще се осъществява това обединяване, ще
бъде формирането на бюджетите за издръжка на новите дирекции към де-

партамента чрез обединяване на дотациите по линия на няколко оперативни бюджети на програми, както бе посочено по-горе, в рубриката „Бюджетно
осигуряване” на новата организация на департамента.
За целта в началото на периода на управление и под ръководството на
префекта ще бъде изготвян консолидиран прогнозен бюджет за разходите
за издръжка на дирекцията към департамента въз основа на размера на кредитите за издръжка, предоставяни на службите, влизащи в състава на тези
дирекции към департамента и участващи в редица министерски програми.
Кредитите на оперативните звена, съставляващи този бюджет, ще бъдат
усвоявани съчетано чрез прилагането на съществуващите процедури като
възстановявания на кредити, сделки с многократно вписване и – след въвеждането на информационната система Chorus – делегиране на управление.
Второ направление, по което ще се осъществява обединяването, ще бъде
хоризонталното групиране на някои разходи или операции между различните служби на департамента, по инициатива и в зависимост от съществуващия
на местно ниво потенциал, в обхват, определен от префекта на департамента, и в съответствие с националните и регионални инструкции. В този случай целта ще бъде да се обединят само част от кредитите, предоставени на
различните оперативни звена. Разходите ще се осъществяват координирано,
като ще се използват същите бюджетни и счетоводни инструменти, описани
по-горе.
Министерството на бюджета, публичната отчетност и публичната администрация проучва възможности за опростяване в кратки срокове и за постоянно на бюджетните и счетоводни инструменти, които ще бъдат в състояние
да улеснят това съчетано управление на оперативни звена по един глобален
и структуриращ начин, запазвайки известна гъвкавост, когато става дума за
новите дирекции към департамента, или частично и в олекотен вид, когато
става дума за обединяване между служби.
Също така се проучват възможности за въвеждане на нов начин за обединено усвояване на кредити.
За проверката на адаптирането на съществуващите инструменти и на тяхното развитие ще бъде създаден междуведомствен орган за мониторинг и
оценка под егидата на Министерството на бюджета, публичната отчетност и
публичната администрация, което оказва активно съдействие на териториално ниво със своята мрежа за счетоводство и бюджетен контрол.
• В. Управление на човешките ресурси
Обединяването на функции по управление на човешките ресурси ще се
извърши при зачитане на статута по произход на всеки държавен служител и
на неговата връзка с министерството, към което принадлежи.
Вероятното създаване на платформи за обединяване на управлението на
човешките ресурси, направлявани от Главните секретариати по регионалните въпроси, което се проучва в момента, ще даде на служителите несъществуващи или недобре познати днес възможности за обучение, кариерно консултиране, запознаване с предлаганите свободни длъжности, социална дейност.
Тези платформи ще бъдат от една страна призвани да упражняват самостоятелно компетенции в съответните области, а от друга да ръководят мрежи
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както в държавните служби, така и с центровете за управление на административно-териториалните единици на местно самоуправление и с основните болнични заведения в региона. Въпросните платформи ще могат да
сключват спогодби с мрежите на министерствата, отговарящи за мобилността, по-специално на междурегионално ниво.
IV. ПРОЦЕДУРА ЗА РЕОРГАНИЗАЦИЯ
Процедурата, която ще бъде в голяма степен деконцентрирана, ще протече в три фази. Заинтересованите министерства ще бъдат информирани и
привлечени за участие във всяка една от тях.
• A. Първа фаза
В тази първа фаза префектите на департаменти, под координацията на
префектите на региони, трябва да определят приоритетните направления за
работа в техния департамент, да направят преглед на състоянието на разполагаемите средства, на настоящото използване на сградния фонд и да определят желателната организация предвид така установените данни.
Тази първа фаза ще даде възможност за открито информиране и допитване до личния състав, представителите на избраните местни власти, потребителите. Тя ще протече по следния начин:
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• на първо място и във всеки случай преди края на юли префектите на департаменти ще свикат заседание на представителите на служителите, за да
им представят решенията на Съвета за модернизиране на публичните политики и да им разяснят предизвикателствата и перспективите, с които те са
свързани, поставяйки по този начин началото на приобщаването на служителите към процеса на реформа на териториалната администрация, което ще
трябва да бъде редовно осъществявано. Това приобщаване на представителите на служителите не изключва пряко информиране на служителите, което
би могло да бъде проведено във всяка деконцентрирана служба въз основа
на общи насоки, изготвени от Междуведомствената мисия за реформа на териториалната държавна администрация;
• паралелно префектите на региони свикват заседание на Комитета за регионална администрация през юли, за да стартират подготовката на реорганизацията в департаментите от региона и да определят начините на реализация
на проекта и на приобщаване на служителите към дискусията;
• префектите на департаменти извършват преглед на актуалното състояние
на мисиите, на групите население, бенефициенти на услугите, на приоритетните теми за работа, на сградния фонд, на различните елементи, които трябва
да бъдат обсъдени с представителите на служителите съобразно установени
на местно ниво процедури;
• те предлагат въз основа на тези елементи проект за организация на техния департамент по функции (макро-структурна схема), като описват предимствата и евентуалните трудности, които тя съдържа;
• подадените на ниво департамент предложения се обсъждат на заседание
на Комитета за регионална администрация през ноември;

• префектите на региони ги изпращат в Главния секретариат на правителството и до Министерството на вътрешните работи до 28 ноември.
В следващите дни префектите ще получат допълнителна информация от
методически характер, разработена под егидата на Междуведомствената мисия за реформа на териториалната държавна администрация.
Междуведомствената мисия за реформа на териториалната държавна
администрация и Министерството на вътрешните работи, отвъдморските
департаменти и територии и административно-териториалните единици на
местно самоуправление ще бъдат на разположение на префектите, за да обсъдят техните въпроси и предложения през този период.
Проектите ще бъдат разгледани, съпоставени и представени на националния управителен съвет (комитет на главните секретари), чийто председател е главният секретар на правителството, а докладчик – главният секретар
на Министерството на вътрешните работи. Този комитет ще може да отправи
препоръки, които ще бъдат утвърдени на междуведомствено заседание през
декември 2008 г. въз основа на допълнителната информация от технически
характер, събрана на централно ниво през този период.
• Б. Втора фаза
В края на декември префектите ще получат инструкция, възлагаща им да
установят този път официално структурната схема на службите в техния департамент под ръководството на префектите на региони и съобразно прецизен график (първоначален вариант и експериментиране през 2009 г., въвеждане през 2010 г.).
Необходимите уточнения по различните нерешени днес аспекти в правен
и бюджетен план, както и по отношение на управлението на човешките ресурси, ще бъдат внесени до тази дата.
• В. Трета фаза
Става дума за внедряването на новите дирекции и на новите структурни схеми, което ще протече през 2009 г., за да започнат те да работят от 1ви
януари 2010 г. Ще се наложат изменения на известен брои законови и подзаконови нормативни текстове, за да бъде отразено новото разпределение
на правомощията на префектите, създаването на Регионалната агенция по
здравеопазване, премахването на регионалните центрове, създаването на
новите дирекции, въвеждането на нов бюджетен инструмент за обединяване
на функции и ресурси.
Тези текстове са в процес на подготовка. Те ще бъдат приети до края на
2009 г.
През 2009 г. ще бъдат избрани департаментите от пилотен регион, в които ще бъде предварително въведена тази реорганизация с помощта на
централните администрации, координирана от Междуведомствената мисия
за реформа на териториалната държавна администрация, така че да бъдат
намерени отговори на въпросите, които ще възникнат в процеса на работа,
преди всички департаменти да се сблъскат с тях.
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V. ИНФОРМИРАНЕ И СЪГЛАСУВАНЕ
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Успехът на започнатите реформи зависи от приобщаването на всички
страни към проекта. В този дух инстанциите за социален диалог трябва да
могат да изиграят пълноценно своята роля. Представителните синдикални
организации трябва да бъдат приобщени към разработването на проекта, а
депутатите и представителите на избраните местни власти трябва да бъдат
информирани за реформите, които стартират. Отговорността и координирането на местно ниво на този подход по информиране и съгласуване са поверени на всеки един префект на регионално ниво и на ниво департамент.
За регионалното ниво, при настоящата конфигурация, Комитетът за регионална администрация се явява естествена рамка за обмен на идеи и информация за реформите като цяло. Приканвам Ви също така периодично да
свиквате заседания на ръководителите на регионалните служби, за да могат
те да се възползват от информацията и да осъществяват обмен с членовете
на Комитета за регионална администрация. Така ще им дадете възможност
на свой ред да осъществят това съгласуване със служители, които ръководят
пряко, както и с техни представители.
В рамките на настоящата реорганизация на департамента префектите на
департаменти ще обърнат особено внимание на дейността по информиране
и съгласуване на тяхното ниво.
Процесът на информиране и съгласуване, насочени към служителите, ще
трябва да започне още с подготвителната работа по реформите и във всеки
случай преди летните отпуски. Предмет на обсъждане ще бъдат констатациите относно настоящата ситуация и приоритетните за изпълнение мисии.
Представителите на служителите ще трябва също да бъдат информирани
за избрания подход още в началото, а след това тяхното становище ще трябва
да бъде поискано колкото пъти това е необходимо в рамките на компетентните паритетни технически комитети, провеждани в процеса на осъществяване
на реорганизацията, по-специално относно проектотекстовете за организация на службите. Ще бъде възможно едновременното свикване на паритетни
технически комитети от едно и също ниво с цел обсъждане на общи въпроси,
подобно на паритетните технически комитети към департамента на дирекциите по благоустройство към департамента и на дирекциите по земеделие
и горите към департамента, както позволява това занапред алинея втора на
член 17 на декрет № 82-452 от 28 май 1982 г. за паритетните технически комитети, изменен през 2007 г.
В допълнение и преди провеждането на паритетните технически комитети Ви приканвам да организирате, както на регионално ниво, така и на ниво
департамент, неформално съгласуване със социалните партньори от осемте
представителни синдикални организации, членове на Висшия съвет за държавна публична администрация (Обща конфедерация на труда, Френска демократична конфедерация на труда, Обща конфедерация на труда – Работническа сила, Френска конфедерация за ръководството – Обща конфедерация
на ръководните кадри, Френска конфедерация на трудещите се християни,
Национален съюз на автономните синдикати, Синдикална унитарна федерация и Солидарни), за да обсъдите оповестените принципи на реорганизация

и тяхното въздействие върху човешките ресурси и по-специално върху индивидуалното положение на заинтересованите служители.
Това допитване ще може да доведе до сформирането на „ад хок” работни
групи (междуведомствена консултативна комисия, „огледална” група). Каквито и да са избраните начини за реализация, ще трябва да бъде планирано редовно провеждане на подобни срещи със социалните партньори през целия
процес на реформа, за да могат те да изразяват своето становище относно
практическите параметри на новата организация на службите.
Също така е необходимо да се осигури достигане на информацията до
всички народни избраници: депутати, членове на Съвета на департамента,
членове на Съвета на региона и кметове. Ето защо се обръщам с молба към
Вас да им представите насоките, които Съветът за модернизиране на публичните политики утвърди за териториалната държавна организация.
Успехът на този проект се обуславя в голяма степен от качеството на
информацията и съгласуването със служителите, техните представители и
народните избраници, които желаят да разполагат с бързи отговори на въпросите, които вече си задават. Съдържанието на тези отговори ще Ви бъде
предоставено в скоро време и в процеса на реализация на проекта за изменение на законодателните текстове.
Подпис:
Министър-председател,
Франсоа Фийон
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