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Въведение. Общи бележки.
С организирането на територията на Република България на
области и предоставянето на ръководството им на областните
управители,

подпомагани

от

областна

администрация,

се

цели

реализирането на важни обществени приоритети – по-добри и
качествени

услуги

за

гражданите,

по-ефективно

използване

на

ресурсите, ясно разпределение на отговорносите, по-високо качество на
живота.
Включването в териториалния обхват на една област на няколко
общини,

в

които

се

осъществяват

принципите

на

местното

самоуправление и местната администрация, прави фигурата на
областния управител ключова в процеса на осигуряване на съответствие
между националните и местните интереси и на осъществяването на
координация

между

специализираните

териториални

звена

на

централното държавно управление по отношение прилагането на
секторните политики.
В условията на разнообразие в географските и екологичните
условия на територията на страната, различната степен на социалноикономическо развитие на отделните райони, специфичните традиции в
отделните части, зрелостта на гражданското общество и други
обективни и субективни фактори, формиращи специфичния облик на
всяка област и определящи насоките й на индивидуално развитие,
ролята на областния управител в качеството му на проводник на
държавната политика по места става все по-значима и изисква
оптимизиране на статута и функциите му чрез актуализиране на
действащата нормативна база в посока:
• разширяване на кръга правомощия;
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• по-голяма оперативна самостоятелност;
• пакет от мерки, включително финансови, гарантиращи
реално упражняване на предоставените правомощия;
• конкретни форми за участие в прилагането на секторните
политики на централната изпълнителна власт по места;
• разработване на механизми за засилване на координиращата
функция спрямо териториалните органи на изпълнителната
власт и между държавата и общините;
• укрепване на административния и програмен капацитет на
областно равнище за усвояване на средствата от фондовете
на Европейския съюз.
Във връзка с нивата на публично управление по оста – национално
(централно) – областно – общинско управление, от първостепенно
значение е осигуряването на законодателно равнище на правни
инструменти за постигане на следните цели:
• ясно

разграничаване

на

функции,

компетентност

и

отговорност между нивата;
•

осигуряване на по-тясно взаимодействие, сътрудничество,
координация и отношения на партньорство;

• модернизация на администрацията;
•

приближаване на процеса за вземане на решенията поблизо до гражданите;

• усъвършенстване на териториалното управление.
В така очертания спектър от насоки на актуализация на
отношенията между нивата на управление, освен специфичните
особености на отделните самоуправляващи се административноТЕРА ЛЕКС КОНСУЛТ
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териториални единици и техните местни интереси, следва да се отчитат
и

общодържавните

интереси

и

общата

национална

политика,

провеждана от централното държавно управление. В този смисъл
децентрализацията не бива да бъде самоцел и да води до създаване на
положение “държава в държавата”. При нормативното регулиране на
такива обществени отношения от публичноправен характер, следва да се
намери точният и оптимален баланс между управлението на общинско,
областно и национално ниво, с оглед постигане на стабилно и ефективно
управление както по места, така и в общ национален план.
Свързващо звено в горепосочената схема на управленски нива е
областният управител. Могат да бъдат идентифицирани следните видове
хоризонтална и вертикална релация между изпълнителната власт и
местното самоуправление, страна в които е областният управител:
1. Областен управител ↔ централна изпълнителна власт;
2. Областен управител ↔ териториални звена на централната
изпълнителна власт;
3. Областен управител ↔ общински съвет;
4. Областен управител ↔ кмет на община.

Отделно от очертаните горе правоотношения с останалите органи
и нива на управление, не бива да се забравя, че областният управител е
преди всичко административен орган, част от държавния апарат на
изпълнителната власт, поради което една от основните задачи на този
орган и неговата администрация е предоставянето на административни
услуги на гражданите и организациите, повишаване качеството и
ефективността на работата по административното обслужване на
физическите и юридическите лица, отваряне на администрацията за
ТЕРА ЛЕКС КОНСУЛТ
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мнението на гражданите, организациите с нестопанска цел и бизнеса с
цел подобряване на административното обслужване на потребителите на
административни услуги. В тази връзка следва да бъде посочена найсъществената линия правоотношения, характеризираща функциите и
дейността на областния управител и формираща цялостния облик на
областната администрация, израз на съвременната концепция за модерно
административно управление, основано на основните конституционни
начала и на поставянето на администрацията в услуга и служба

на

обществото, а именно:
Областен управител ↔ физически лица,
юридически лица,
неперсонифицирани организации

Предмет на настоящия доклад е изследване на статута и
функциите на областните управители според действащото българско
законодателство. Опорни акценти в доклада са представяне на
положението на областния управител, анализ на неговите основни
правомощия, регламентирани в общите закони и на специфичните
правомощия, предвидени в отделни специални закони.
Една от приоритетните задачи на настоящия доклад е да трасира
основните насоки за развитие на функциите и правомощията на
областния управител и отношенията му с останалите публични
институции, с което да се повишат ефективността на тяхното
функциониране и да се осигури предоставяне на по-качествени услуги
от администрацията.
Аналитичният преглед на нормативната уредба в доклада е
насочен към:

ТЕРА ЛЕКС КОНСУЛТ

8

• очертаване на релевантната правна рамка и на конкретни
разпоредби, отнасящи се до областните управители;
• систематизиране и изясняване на статута и функциите на
областните управители;
• Изясняване на съдържанието на очертаните горе отношения
с останалите управленски институции (централна и местна
власт);
• Идентифициране

на

евентуални

проблеми,

неясноти,

противоречия или слаби страни в сегашната нормативна
база;
• Създаване на отправна точка за предложения за изменения и
допълнения на действащи нормативни актове, включително
предложения кои правомощия и функции с надобщинско
значение

могат

да

бъдат

възложени

на

областните

управители;
• Създаване на основа за оптимизиране на функциите и
статута

на

областния

управител

и

областната

администрация;
• Улесняване постигането на целите и резултатите, заложени в
Стратегията за децентрализация за периода 2006 – 2015 г. и
Програмата

за

изпълнението

на

Стратегията

за

децентрализация 2006 – 2009 г., приети с решение на
Министерския съвет през м. юни 2006 г.
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Първа част
Статут на обласните управители и на областната администрация.
Нормативна рамка
I. Областта като административно-териториална единица
Създаването и статутъг на областите на територията на Република
България е регламентирано принципно в най-висшия вътрешен
нормативен акт – Конституцията на Република България (КРБ).
Съгласно чл. 135, ал. 1, изречение първо от КРБ, територията на
Република България се дели на общини и области.
В разпоредбата на чл. 142 от КРБ се посочват статута и значението
на областта, а именно - областта е административно-териториална
единица за провеждане на регионална политика, за осъществяване на
държавно управление по места и за осигуряване на съответствие между
националните и местните интереси.
По-конкретна нормативна уредба на областите се съдържа в Закона
за административно-териториалното устройство на Република България
(ЗАТУРБ), който е водещият закон в тази област на обществените
отношения.
Областта

като

административно-териториална

единица

има

територия, граници, население, наименование и административен
център.
В ЗАТУРБ са регламентирани основните правила, които важат за
всички области, както следва:
- При създаването на области се вземат предвид:
1. физико-географската обособеност на територията;
2. наличието на град – традиционен културен и стопански център с
изградена социална и техническа инфраструктура и транспортна
достъпност до него от населените места на областта;
ТЕРА ЛЕКС КОНСУЛТ
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- областта се състои от една или повече съседни общини, като
територия на областта се формира от територията на включените в нея
общини;
- наименование на областта е наименованието на населеното
място, което е неин административен център;
- границите и административните центрове на областите се
утвърждават с указ на президента по предложение на Министерския
съвет.
По силата на разпоредбата на чл. 6, ал. 1 от ЗАТУРБ, територията
на Република България се разделя на 28 области.
С Указ № 1 от 05.01.1999 г. на Президента на Република България
(обн., ДВ, бр. 2 от 08.01.1999 г.) се утвърждават границите,
административните центрове на областите и общините, включени в тях,
както следва:
1. Област с административен център град Благоевград, в която се

включват общините: Банско, Белица, Благоевград, Гоце Делчев, Гърмен,
Кресна, Петрич, Разлог, Сандански, Сатовча, Симитли, Струмяни,
Хаджидимово и Якоруда;
2. Област с административен център град Бургас, в която се
включват общините: Айтос, Бургас, Камено, Карнобат, Малко Търново,
Несебър, Поморие, Приморско, Руен, Созопол, Средец, Сунгурларе и
Царево;
3. Област с административен център град Варна, в която се
включват общините: Аврен, Аксаково, Белослав, Бяла, Варна, Ветрино,
Вълчидол, Девня, Долни чифлик, Дългопол, Провадия и Суворово;
4. Област с административен център град Велико Търново, в която
се включват общините: Велико Търново, Горна Оряховица, Елена,
Златарица, Лясковец, Павликени, Полски Тръмбеш, Свищов, Стражица
и Сухиндол;
ТЕРА ЛЕКС КОНСУЛТ
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5. Област с административен център град Видин, в която се
включват общините: Белоградчик, Бойница, Брегово, Видин, Грамада,
Димово, Кула, Макреш, Ново село, Ружинци и Чупрене;
6. Област с административен център град Враца, в която се
включват общините: Борован, Бяла Слатина, Враца, Кнежа, Козлодуй,
Криводол, Мездра, Мизия, Оряхово, Роман и Хайредин;
7. Област с административен център град Габрово, в която се
включват общините: Габрово, Дряново, Севлиево и Трявна;
8. Област с административен център град Добрич, в която се
включват общините: Балчик, Генерал Тошево, Добрич, Добрич-селска,
Каварна, Крушари, Тервел и Шабла;
9. Област с административен център град Кърджали, в която се
включват общините: Ардино, Джебел, Кирково, Крумовград, Кърджали,
Момчилград и Черноочене;
10. Област с административен център град Кюстендил, в която се
включват общините: Бобовдол, Бобошево, Дупница, Кочериново,
Кюстендил, Невестино, Рила, Сапарева баня и Трекляно;
11. Област с административен център град Ловеч, в която се
включват общините: Априлци, Летница, Ловеч, Луковит, Тетевен,
Троян, Угърчин и Ябланица;
12. Област с административен център град Монтана, в която се
включват общините: Берковица, Бойчиновци, Брусарци, Вълчедръм,
Вършец, Георги Дамяново, Лом, Медковец, Монтана, Чипровци и
Якимово;
13. Област с административен център град Пазарджик, в която се
включват общините: Батак, Белово, Брацигово, Велинград, Лесичево,
Пазарджик, Панагюрище, Пещера, Ракитово, Септември и Стрелча;
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14. Област с административен център град Перник, в която се
включват общините: Брезник, Земен, Ковачевци, Перник, Радомир и
Трън;
15. Област с административен център град Плевен, в която се
включват общините: Белене, Гулянци, Долна Митрополия, Долни
Дъбник, Искър, Левски, Никопол, Плевен, Пордим и Червен бряг;
16. Област с административен център град Пловдив, в която се
включват общините: Асеновград, Брезово, Калояново, Карлово, Кричим,
Лъки, Марица, Перущица, Пловдив, Първомай, Раковски, "Родопи",
Садово, Стамболийски, Съединение и Хисаря;
17. Област с административен център град Разград, в която се
включват общините: Завет, Исперих, Кубрат, Лозница, Разград, Самуил
и Цар Калоян;
18. Област с административен център град Русе, в която се
включват общините: Борово, Бяла, Ветово, Две могили, Иваново, Русе,
Сливо поле и Ценово;
19. Област с административен център град Силистра, в която се
включват

общините:

Алфатар,

Главиница,

Дулово,

Кайнарджа,

Силистра, Ситово и Тутракан;
20. Област с административен център град Сливен, в която се
включват общините: Котел, Нова Загора, Сливен и Твърдица;
21. Област с административен център град Смолян, в която се
включват общините: Баните, Борино, Девин, Доспат, Златоград, Мадан,
Неделино, Рудозем, Смолян и Чепеларе;
22. Област с административен център град София, в която се
включват Столичната община с районите, създадени по реда на Закона
за териториалното деление на Столичната община и големите градове ;
23. Област с административен център град София, в която се
включват общините: Антон, Божурище, Ботевград, Годеч, Горна
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Малина, Долна баня, Драгоман, Елин Пелин, Етрополе, Златица,
Ихтиман, Копривщица, Костенец, Костинброд, Мирково, Пирдоп,
Правец, Самоков, Своге, Сливница, Чавдар и Челопеч;
24. Област с административен център град Стара Загора, в която се
включват общините: Братя Даскалови, Гурково, Гълъбово, Казанлък,
Мъглиж, Николаево, Опан, Павел баня, Раднево, Стара Загора и Чирпан;
25. Област с административен център град Търговище, в която се
включват общините: Антоново, Омуртаг, Опака, Попово и Търговище;
26. Област с административен център град Хасково, в която се
включват

общините:

Димитровград,

Ивайловград,

Любимец,

Маджарово, Минерални бани, Свиленград, Симеоновград, Стамболово,
Тополовград, Харманли и Хасково.
27. Област с административен център град Шумен, в която се
включват общините: Велики Преслав, Венец, Върбица, Каолиново,
Каспичан, Никола Козлево, Нови пазар, Смядово, Хитрино и Шумен;
28. Област с административен център град Ямбол, в която се
включват общините: Болярово, Елхово, Стралджа, Тунджа и Ямбол.
От изчерпателно изброените 28 области интерес представлява
правното положение на област с административен център град София,
включваща Столичната община с районите, създадени по реда на Закона
за териториалното деление на Столичната община и големите градове (т.
22 от Списъка), която има едновременно статут на област и на община,
т.е.

съвместява

двете

категории

административно-териториални

единици, с всички произтичащи от този особен статут правни
последици. В тази специфична област се съчетава самоуправлението на
нейното население с провеждането на държавната политика за
развитието на столицата и това е записано в изричната правна норма на
чл. 8, ал. 1 от Закона за местното самоуправление и местната
администрация (ЗМСМА).
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Промени в утвърдените по надлежния ред области могат да бъдат
извършвани, както следва:
- промени, свързани с броя на областите – чрез съответна
законодателна промяна в текста на чл. 6, ал. 1 от ЗАТУРБ;
- промяна на границите на областта (чл. 26, ал. 1 от ЗАТУРБ) - с
указ на президента на Република България по предложение на
Министерския съвет, при спазване на задължителното условие такава
промяна да се извършва само по границите на съществуващи общини.
От 1999 г. до настоящия момент е извършена една такава промяна
– с Указ № 163 от 19.06.2001 г. на Президента на РБ за утвърждаване на
нови граници на област Враца и област Плевен (обн., ДВ, бр. 59 от
3.07.2001 г. ).
- промяна на административния център и на наименованието на
областта (чл. 26, ал. 2 от ЗАТУРБ) – с указ на президента на Република
България по предложение на Министерския съвет.
II. Областен управител и областна администрация – правно
положение
1. Областен управител
Фигурата на областния управител е въведена в основния закон на
Република България – чл. 143, ал. 1 от КРБ.
Съгласно цитираната конституционна разпоредба, управлението в
областта се осъществява от областен управител, подпомаган от областна
администрация.
Очертаното в Конституцията и разгледано по-горе предназначение
на областта като административно-териториална единица предопределя
до голяма степен статута и ролята на областния управител, а именно –
областният управител осигурява провеждането на държавната
политика, отговаря за защитата на националните интереси, на
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законността и на обществения ред и осъществява административен
контрол (чл. 143, ал. 3 от КРБ).
Статутът на областния управител и на неговата администрация са
предмет на подробна регламентация в Закона за администрацията (ЗА) и
в Устройствения правилник на областните администрации (УПОА),
които определят основната нормативна рамка на въпроса за правното
положение и същност на областните управители.
Статутът на областния управител се определя от следните
характеристики, на базата на съвкупност от различни критерии:
Критерий

Характеристика

според вида органи на власт (законодателна,

Орган

изпълнителна, съдебна):

изпълнителната власт

на

според принадлежността към държавните
органи/органи на местното самоуправление и

държавен орган

администрация:
според функционалната компетентност

орган с обща

(обща/специализирана):

компетентност

според териториалния обхват на компетентност

териториален орган

(централен/териториален):
според начина на вземане на решения

едноличен орган

(колективен/едноличен):
според степента администрация

второстепенен

(първостепенен/второстепенен разпоредител):

разпоредител с
бюджетни кредити
към министъра на
държавната
администрация и
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административната
реформа
според начина на конституиране

назначаем орган

(избираем/назначаем):

1.1. Назначаване и прекратяване на пълномощията на областния
управител – общи положения
Областните управители се назначават от Министерския съвет, като
назначаването става единствено по силата на неговия акт, т.е. с решение
на Министерския съвет. В този смисъл е Решение № 2 от 21.01.1999 г. на
КС по конституционно дело № 33 от 1998 г. С цитираното решение
Конституционният

съд

е

обявил

за

противоконституционни

разпоредбите на чл. 29, ал. 4, в частта й относно думите "Областният
управител и" и чл. 29, ал. 5 от Закона за администрацията (ДВ, бр. 130 от
1998 г.), поради следните мотиви:
Текстовете,

обявени

за

противоконституционни,

гласят,

че

областният управител и заместник областните управители се назначават
от министър-председателя и че той осъществява контрола върху
дейността на областния управител. В искането за обявяване на
противоконституционност се поддържа, че тези разпоредби са в
противоречие с чл. 143, ал. 2 от Конституцията, съгласно който
областният управител се назначава от Министерския съвет. Това
твърдение Конституционният съд е възприел за основателно.
Конституционният текст е изричен в смисъл, че областният
управител се назначава единствено от Министерския съвет. А това,
което следва от разпоредбите на ал. 3 и 4 на чл. 29 ЗА (преди
обявяването им за противоконституционни) е, че за назначението на
областния управител е необходимо издаването на два акта: решение на
ТЕРА ЛЕКС КОНСУЛТ
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Министерския съвет за определяне лицето, което да бъде назначено за
областен

управител,

и

заповед

на

министър-председателя

за

назначаване. Но по този начин на решението на Министерския съвет се
дава само значението на едно предложение; решаващият акт е заповедта
на министър-председателя, с която се назначава областният управител.
Такава заповед може и да не бъде издадена и решението на
Министерския съвет остава един неизпълним акт. А смисълът на чл. 143,
ал. 2 от Конституцията е, че Министерският съвет назначава (а не само
определя или предлага) областните управители и че назначението става
единствено по силата на неговия акт (решение).
По тези съображения думите "Областният управител и" в чл. 29, ал.
4 ЗА са обявени за противоконституционни.
Същите съображения важат и за ал. 5 на чл. 29 ЗА. Основно
правило е, че контролът върху дейността на определени органи се
упражнява от органа, който ги назначава. Така че след като областните
управители се назначават от Министерския съвет, последният ще ги
контролира, а не председателят на Министерския съвет. Всъщност тази
идея е залегнала и в самия Закон за администрацията, като в чл. 57, ал. 3
и чл. 59 е предвидено, че областният управител е отговорен пред
Министерския съвет, на който представя ежегоден доклад за дейността
на областната администрация. Член 29, ал. 5 ЗА е в противоречие с тази
разпоредба, а след като не е в съгласие с чл. 143, ал. 2 от Конституцията,
същият е обявен за противоконституционен.
Областният управител няма статут на държавен служител. Той е
едноличен териториален орган на изпълнителната власт в областта,
който осъществява държавното управление по места и осигурява
съответствие между националните и местните интереси при провеждане
на регионалната политика.
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Областните управители се назначават на политически принцип и
определянето им е израз на волята на управляващите политически сили.
Областните

управители

имат

всички

права

по

трудово

правоотношение освен тези, които противоречат или са несъвместими с
тяхното правно положение.
Упражняването на пълномощията на областен управител е
обусловено от законово определени ограничения – наличие на т.нар.
“отрицателни предпоставки” или “изисквания за съвместимост”, както
следва:
Областните управители (и заместник областните управители) не
могат:
- да извършват търговска дейност;
- да бъдат управители и да участват в надзорни, управителни и
контролни органи на търговски дружества и кооперации за времето на
заемане на съответната длъжност, с изключение на търговските
дружества с държавно или общинско участие в капитала.
Правоотношенията с областните управители могат да бъдат
прекратени

без

предизвестие

от

органа,

който

ги

назначава

(Министерския съвет), по негова преценка.
Това изменение на чл. 19а от ЗА през 2001 г. имплицитно
потвърждава концепцията за политическия характер на фигурата на
областния управител и неговото политическо назначение. Въвеждането
на подобна възможност в закона е легална форма за прекратяване на
трудовото правоотношение на областния управител без процедура,
единствено по субективната преценка на органа по назначаване от
гледна точка на политическата целесъобразност и личното политическо
доверие към него. В този смисъл положението на областният управител
не се ползва със стабилността, сигурността и преференциите на едно
служебно правоотношение, например.
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1.2. Организация на дейността на областния управител – общи
положения
При осъществяване на своята дейност областният управител се
подпомага

от

заместник

областни

управители

и

от

областна

администрация.
Заместник областните управители се назначават от министърпредседателя.
Областният управител определя със заповед правомощията и ресора
на заместник областните управители.
В отсъствие на областния управител той се замества от определен от
него с писмена заповед заместник областен управител.
Областният управител може да възложи с писмена заповед
изпълнението на отделни функции на заместник областните управители
съобразно определените им ресори.
За осъществяване на функциите си по финансово управление и
контрол в администрацията областният управител може да делегира
правомощията си на лице от състава на администрацията. Тази
делегация обаче не освобождава областния управител от отговорност за
изпълнението на делегираните правомощия. И това е така, защото
областният управител е административен орган и като такъв притежава
определени властнически правомощия и компетентност и независимо
дали осъществява функциите си лично или чрез упълномощено (изрично
натоварено за това) лице, той при всички случаи носи отговорността за
изпълнение на вменените му по закон или следващи от заеманото
положение задължения.
Дейността на областния управител не е безконтролна. От гледна
точка на йерархическото му място в скалата на държавните органи,
областният управител следва да се отчита пред Министерския съвет и
пред министъра на държавната администрация и административната
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реформа.

В

тази

връзка,

областният

управител

представя

в

Министерския съвет ежегоден доклад за дейността на областната
администрация, а на министъра на държавната администрация и
административната реформа - ежегоден доклад за състоянието на
областната администрация.
Предвид горното, въпросът, който се поставя в контекста на
отговорността на областния управител, е носи ли той друга отговорност,
освен политическа, израз на която е разгледаната по-горе разпоредба на
чл. 19а, ал. 2 от ЗА.
1.3. Правомощия на областния управител, пряко произтичащи от
неговия статут на административен орган в областта
В Закона за администрацията и Устройствения правилник на
областните администрации са очертани по най-общ начин основните
функции на областния управител като орган на изпълнителната власт и
орган по назначаване, чието конкретно съдържание и форми на
проявление са регламентирани в общи и специални закони и
подзаконови нормативни актове към тях под формата на предоставени
конкретни правомощия в различни области на обществения живот.
Част от тези функции са детайлно и ясно регулирани от
законодателството, имат реално приложение в действителността,
съществува добра практика в съответните областни администрации
(напр. актуването на имотите – държавна собственост; продажба чрез
търг на имоти – частна държавна собственост; настаняване под наем в
държавно жилище; изземването на имоти по чл. 80 от Закона за
държавната собственост, контрол върху актовете и действията на
общинските органи и др.).
Други функции (основно тези, отнасящи се до координацията и
взаимодействието) имат по-скоро декларативен и пожелателен характер,
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тъй като не са подплатени от конкретни, ясно посочени правомощия и
ред за упражняването им в съответните закони, нито има регламент за
последиците от неосъществяването им (Закон за насърчаване на
инвестициите, Закон за насърчаване на заетостта, Закон за енергийната
ефективност и др.). За да се превърнат в работещи функции и да водят
до постигане на целените резултати, е необходимо да се предвидят
начинът и формата на взаимодействие, предоставяне на по-големи
възможности на областния управител за действие, с разписването на
конкретни и ясно разграничени правомощия и отговорности по
отношение на координацията.
Съгласно рамковата нормативна уредба в ЗА и УПОА, областният
управител изпълнява следните функции:
1. представлява и ръководи областната администрация;
2. провежда държавната политика в областта, координира работата
на органите на изпълнителната власт и на техните администрации на
територията на областта и взаимодействието им с местната власт;
3. осигурява съответствие между националните и местните
интереси, организира разработването и изпълнението на областни
планове, стратегии и програми за регионално развитие, осъществява
взаимодействие с органите на местното самоуправление и местната
администрация;
4. отговаря за опазването и защитата на държавната собственост на
територията на областта;
5. упражнява контрол по законосъобразността на актовете и
действията на органите на местното самоуправление и местната
администрация, като:
а) упражнява контрол за законосъобразност на актовете на
общинските съвети, освен ако в закон е предвидено друго; той може да
върне незаконосъобразните актове за ново обсъждане в общинския съвет
ТЕРА ЛЕКС КОНСУЛТ
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или да ги оспори пред съответния административен съд;
б) може да отменя незаконосъобразни актове на кметовете на
общини, освен ако в закон е предвидено друго, в 14-дневен срок от
получаването им или от сезирането му;
6. осигурява спазването на законността на територията на областта и
осъществява

административен

контрол

по

изпълнението

на

административните актове;
7. осъществява връзка с териториалните звена на централната
администрация на изпълнителната власт на територията на областта;
8. координира и контролира изпълнението на актовете и действията
на

ръководителите

на

териториални

звена

на

централната

администрация на изпълнителната власт на територията на областта;
9. координира и контролира дейността на териториалните звена на
министерствата и на другите административни структури, които
осъществяват административно обслужване на територията на областта,
независимо от тяхната йерархическа подчиненост;
10. провежда информационната стратегия и политика, които при
спазване разпоредбите на Конституцията и законите гарантират
откритост и достъпност на дейността на ръководената от него
администрация;
11. организира разработването на областната стратегия за развитие;
12. внася проекта на областна стратегия за развитие за обсъждане и
съгласуване в регионалния съвет за развитие и за приемане от областния
съвет за развитие;
13. ръководи планирането и подготовката на административнотериториалната единица за отбрана и организира отбранителномобилизационната подготовка на населението;
14. организира и ръководи управлението при кризи в областта и
отговаря за опазването на обществения ред;
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15. организира и ръководи дейностите по защита на населението,
културните и материалните ценности и околната среда при бедствия;
16. изпълнява правомощията по чл. 7а от Наредбата за граничните
контролно-пропускателни пунктове (ДВ, бр. 54 от 2002 г.);
17. утвърждава областните транспортни схеми;
18.

осъществява

международните

контакти

на

областта

на

регионално ниво;
19. прави предложения за включване на отделни въпроси в
оперативната работна програма на Министерския съвет чрез заместник
министър-председател или министър;
20.

утвърждава

длъжностното

разписание

и

длъжностната

характеристика на главния секретар;
21. отговаря за осъществяване на финансовото управление и контрол
във всички ръководени от него програми, дейности и процеси при
спазване на принципите за законосъобразност, добро финансово
управление и прозрачност;
22.

издава

наказателни

постановления

за

налагане

на

административни наказания в предвидените от закон или друг
нормативен акт случаи;
23. осъществява правомощия на орган по назначаване на държавните
служители по Закона за държавния служител и правомощия на
работодател по трудовите правоотношения по Кодекса на труда;
24. командирова със заповед служителите и работещите по трудово
правоотношение в областната администрация в страната и в чужбина;
25. утвърждава образец на печат на областния управител, който е с
кръгла форма, както и щемпели за служебни цели;
26. взаимодейства с органите на местното самоуправление на
територията на областта, с органите на изпълнителната власт и с други
институции, невключени в системата на изпълнителната власт;
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27. осъществява сътрудничество с ръководствата на териториалните
структури на синдикатите, на организациите на работодателите, на
организациите

за

социална

защита

и

на

неправителствените

организации;
28. изпълнява и други правомощия, възложени със закон или с акт
на Министерския съвет.
Териториалната компетентност на областния управител е в
границите на съответната област.
За улесняване осъществяването на функциите на областния
управител ЗА предвижда ръководителите на териториални звена на
централната администрация на изпълнителната власт на територията на
областта, кметовете и председателите на общинските съвети да
предоставят исканите от областния управител информация и документи
във връзка с изпълнение на правомощията му, освен когато те
съставляват държавна или служебна тайна.
1.4. Актове, издавани от областния управител
Областният управител издава заповеди (административни актове) в
границите на предоставените му правомощия.
Заповедите на областния управител могат да се обжалват пред
съответния

административен

съд

по

реда

на

Административнопроцесуалния кодекс.
Областният управител може да издава и решения по смисъла на
АПК.
2. Областна администрация
2.1. Принципи на действие
Областната администрация е териториална администрация на
изпълнителната власт с обща компетентност.
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Областната администрация е юридическо лице на бюджетна
издръжка със седалище – населеното място, административен център на
областта.
Областната администрация подпомага областния управител при
осъществяване на правомощията му, осигурява технически дейността му
и извършва дейности по административното обслужване на гражданите
и юридическите лица.
За областната администрация важат всички общи и принципни
положения, отнасящи се до държавната администрация като цяло,
регламентирани в ЗА и в Наредбата за общите правила за организацията
на административното обслужване.
Областната администрация планира и изпълнява дейността си по
начин, който води до постигане на висок обществен резултат при
възможно най-икономично използване на ресурсите.
Дейността на областната администрация се подчинява на следните
принципи:
1. законност;
2. откритост и достъпност;
3. отговорност и отчетност;
4. ефективност;
5. субординация и координация;
6. предвидимост.
Приожимостта на тези принципи се отчита от следните
показатели:
1. Наличие на специфична законова и етична рамка, регулираща
държавната администрация и отговаряща на принципите на
законност, откритост, достъпност, отговорност и координация..
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2. Подобряване на вътрешните и външни механизми за отчетност на
административните

структури

и

повишаване

на

тяхната

ефективност.
3. Наличие на единна система за управление на човешките ресурси,
която да обхваща:
∗ Наличие на конкурентно възнаграждение и на финансово
обезпечена

и

прозрачна

система

за

допълнително

материално стимулиране, базираща се на заслугите (би
могло да се следи чрез съотношението на заплащането на
някои длъжности в държавния сектор спрямо заплащането в
частния сектор (годишно));
∗ Наличие на задължителни за всички длъжности в
държавната служба, открити и прозрачни процедури за
подбор основаващи се на заслуги и посредством конкурс (би
могло да се следи чрез броя (и процента от общия брой
назначения) на назначенията чрез конкурс);
∗ Наличие на капацитет за преглед и прогноза на текущите и
бъдещите нужди от човешки ресурси (би могло да се следи
чрез числеността на звената по човешки ресурси);
∗ Наличие на информационна система за персонала,
интегрирана

с

управленски

системи

на

бюджетните,

счетоводните и свързаните с трудовото възнаграждение
въпроси;
∗ Наличие на система за оценка на изпълнението, с ясни и
прозрачни процедури;
∗

Наличие

на

потребностите

от

гъвкава

система

обучение
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обвързани с трудовото изпълнение и израстването в
кариерата
∗ Наличие на постоянни механизми за финансиране на
обучението на служителите.
4. Степен на децентрализация на административното обслужване:
∗ Вземането на решения да се извършва на най-ниското
възможно ниво;
∗ Наличие на достъпни за гражданите и известни на
законодателната власт стандарти при предоставяне на
услуги;
∗ Регламентиране на възможности за предоставяне на
административни услуги от търговски субекти по определен
ред;
∗ Въвеждане на интегрирано административно обслужване
на гражданите и принципа “едно гише” за цялата
администрация.
За постигане на резултатите и целите, очертани в ЗА, областната
администрацията е длъжна да:
- осъществява своята дейност в интерес на обществото и в
съответствие с Конституцията и с другите нормативни актове;
- предоставя при осъществяване на дейността си информация на
гражданите, юридическите лица и органите на държавната власт по ред,
определен със закон;
- дава отговор на гражданите и юридическите лица на отправени от
тях запитвания, молби, жалби, предложения и сигнали по въпроси, които
представляват техен законен интерес, по ред, определен със закон.
Служителите в администрацията носят отговорност за своите
действия по ред, определен със закон.
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От общия преглед на нормативната уредба може да се заключи, че
тя

урежда

преди

всичко

задълженията

и

отговорностите

на

администрацията и служителите. За да изпълнява надлежно обаче
вменените й задължения, изисквания и отговорности, е необходимо
администрацията да получава адекватно отношение и съдействие както
от потребителите на административни услуги, така и от останалите
органи и организации.
2.2.

Ресурсна

обезпеченост

на

дейността

на

областните

администрации (увеличена численост и финансиране) в периода
1999 г. – 2006 г.
2.2.1. Численост и структура на човешките ресурси в областните
администрации
С ПМС № 4/13.01.1999 г. за изменение и допълнение на ПМС №
431 от 1997 г. за определяне на основните функции, структурата и
числеността на областната администрация (обн. ДВ, бр. 102 от 1997 г.) е
определена

общата

численост

на

персонала

на

областните

администрации, които по брой на щатните длъжности се разпределят в
няколко групи, както следва:
• Областни администрации с обща численост на персонала – 30
щатни бройки – Габрово, Добрич, Кърджали, Кюстендил, Ловеч,
Перник, Разград, Русе, Силистра, Сливен, Търговище, Ямбол;
• Областни администрации с обща численост на персонала – 35
щатни бройки – Благоевград, Бургас, Велико Търново, Видин,
Враца, Монтана, Пазарджик, Плевен, Смолян, Стара Загора,
Хасково, Шумен;
• Областни администрации с обща численост на персонала – 38
щатни бройки – Софийска област;
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• Областни администрации с обща численост на персонала – 40
щатни бройки – Варна, Пловдив;
• Областни администрации с обща численост на персонала – 47
щатни бройки – Област София.
Съгласно § 2 от ПЗР на ПМС № 4/13.01.1999 г. в едномесечен срок
от назначаването на всеки един от областните управители се подписват
разделителни протоколи с областните управители на съществуващите до
влизането в сила на Закона за административно-териториалното
устройство на Република България и издаването на Указ № 1 от
05.01.1999 г. на Президента на Република България (обн., ДВ, бр. 2 от
08.01.1999 г.) области по ред, съгласуван с министъра на финансите.
Разделителните протоколи уреждат няколко групи въпроси, свързани с
бюджета и имуществото на областните администрации:
1. преразпределението на бюджетните средства, което да се
извърши на основата на показателите "брой общини" и "територия" в
съотношение 75:25, с изключение на област София с административен
център София, в която се включва Столичната община, за функциите по
здравеопазване и други дейности по икономиката;
2. преразпределението на извънбюджетните средства, което да се
извърши в зависимост от териториалното разположение на държавното
имущество и постъпилите приходи и извършените разходи по неговото
стопанисване;
3. преразпределението на движимото и недвижимото имущество.
На основата на подписаните протоколи министърът на финансите
извършва промени по съответните бюджети. До извършването на
преразпределението на бюджетните и извънбюджетните средства и
окончателното определяне на бюджетите на областните администрации
министърът на финансите предоставя временни безлихвени заеми на
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новосъздадените областни администрации по реда на чл. 33, ал. 1 от
Закона за устройството на държавния бюджет за сметка на целевите
средства за издръжка на областните администрации, предвидени в
"Общодържавни разходи" в държавния бюджет на Република България
за 1999 г.
От 1999 г. до момента общата численост на персонала във всяка една
областна администрация е претърпяла няколко промени, направени с
измененията на Устройствения правилник на областните администрации
(ДВ, бр. 88 от 2001 г., бр. 72 от 2004 г., бр. 94 от 2005 г., бр. 52 от 2007
г.)
ОБЩА ЧИСЛЕНОСТ НА ПЕРСОНАЛА
1999г

2000г

2001г

2004г

2005г

.

.

.

.

.

Благоевград

35

40

36

39

41

41

Бургас

35

48

43

47

59

60

Варна

40

52

47

48

63

63

Велико Търново

35

40

36

39

39

39

Видин

35

41

37

38

51

51

Враца

35

41

37

38

38

38

Габрово

30

35

32

33

33

33

Добрич

30

32

32

33

34

34

Кърджали

30

35

31

33

33

33

Кюстендил

30

34

31

33

34

34

Ловеч

30

35

31

33

33

33

Монтана

35

41

37

39

39

39

Пазарджик

35

39

35

36

36

36

Перник

30

34

31

33

33

33

Плевен

35

39

35

36

36

36

ОБЛАСТ
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Пловдив

40

54

49

52

67

67

Разград

30

37

33

35

35

35

Русе

30

39

35

39

55

55

Силистра

30

37

33

35

35

36

Сливен

30

36

32

33

33

33

Смолян

35

42

37

38

38

38

Област София

47

76

68

72

72

72

Софийска област

38

50

48

52

70

69

Стара Загора

35

40

36

39

39

39

Търговище

30

36

33

34

34

34

Хасково

35

40

36

37

40

38

Шумен

35

37

33

34

34

34

Ямбол

30

34

31

33

33

34

Общо

945

1144

1035

1091

1187

1187

През 2000 г. е увеличена общата численост на персонала в
областните администрации, като от общо 945 служители през 1999 г.
броят им е увеличен на 1144 през 2000 г. Ръстът на увеличение е
различен

за

различните

областни

администрации.

Най-висок

е

процентът на увеличение на броя на щатните длъжности в Област София
– 62%, Област Пловдив – 35%, Софийска област – 31% и Област Варна –
30%. Най-нисък е процентът на увеличение на числеността на персонала
в Област Шумен – 5%, Област Добрич – 6%, Област Бургас – 8% и
област Пазарджик – 10%.
През 2001 г. са съкратени 10% от щатните бройки във всички
областни администрации с изключение на Област Добрич, където е
запазена числеността на персонала от 32 щатни длъжности, и Софийска
област, където щатните длъжности са намалени от 50 на 48. Общият
брой на служителите в областните администрации през 2001 г. е 1035.
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Тенденция на увеличаване на числеността на персонала в областните
администрации се наблюдава през 2004 г. и през 2005 г., като
достигнатият през 2005 г. брой на служителите се запазва с малки
изключения и през 2006 г. и 2007 г.
През 2006 г. числеността на областните администрации не е
променяна (общата численост е 1 187 щатни бройки, от които 66.0% по
служебно правоотношение). През 2005 г. щатната численост е 1 187
бройки, като 66.8% са по служебно правоотношение. В края на 2004 г. в
областните администрации щатните бройки са 1091, в това число 752
(68.9%) са държавни служители. Въпреки липсата на промяна в щатната
численост на областните администрации през периода 2005 г. – 2006 г.,
се наблюдава разместване на съотношението между щатните бройки по
служебно и по трудово правоотношение за сметка на намаляване на
относителния дял на щатовете по служебно правоотношение.
Щатна численост на областните администрации
2007
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При анализ на съотношението на служителите в областните
адмнистрации по възраст през периода 2003 г. – 2006 г. се установява
най-голям дял на служителите, попадащи във възрастовия диапазон от
30 г. до 50 г., като през целия период те запазват дял от около 60% от
всички служители. Две противоположни тенденции се наблюдават във
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възрастовите групи до 30 години и над 50 години. Докато при първата
има трайна, макар и слаба тенденция към намаляване на дела на тези
служители, който от 22.7% през 2003 г. достига 18.4% – през 2006 г., при
служителите над 50 години е налице увеличаване на относителния дял,
който от 17.0% през 2003 г. достига до 22.5% – през 2006 г.
В рамките на ръководния състав на областните администрации
възрастовото

съотношение

на

служителите

показва

следното

разпределение:
Най-голям е броят на ръководители на възраст от 41 до 50 години
– 38.0%, като се запазва тенденцията към свиване на техния дял.
Относителният дял на ръководителите на възраст от 31 до 40 г. – 26.8%.
Най-нисък е относителният дял на ръководителите на възраст от 51 до
60 г. – 26.1% от ръководните длъжности.
По отношение на експертните длъжности данните от годишния
доклад за състоянието на администрацията за 2006 г. показват, че през
последните три години се наблюдава устойчива тенденция към
нарастване на относителния дял на реално заетите експерти на възраст
от 31 до 40 години – от 34.7% за 2005 г. на 33.0% за 2004 г., като за 2006
г. този процент е вече 36.9%. По отношение на възрастовата група от 21
до 30 години се отчита спад с 2.2 пункта на броя на заетите лица през
2006 г. (23.9%) спрямо 2005 г. В документа се констатира, че в рамките
на държавната администрация най-висок процент на млади хора,
назначени на експертни длъжности, се отчита именно в областните
администрации.
Експертните длъжности, заети от лица на възраст от 41 до 50
години, представляват 20.4%, за 2006 г. Тук се отчита намаление с около
4% спрямо 2005 г.
Лицата от възрастовата група от 51 до 60 години, заемащи
експертни длъжности в областните администрации, представляват 16.3%
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от експертните щатни бройки за 2006 г. Този относителен дял е с 2.5%
по-висок спрямо дела им през 2005 г.
Лицата над 60 години логично заемат най-малък дял от
експертните длъжности в областните администрации – 2.3% през 2006
г., увеличен почти с 1% спрямо дела им през 2005 г. – 1.4%.
Областна
администрация 2006

18.4%

59.0%

22.5%

Областна
администрация 2005

20.1%

59.3%

20.5%

до 30 г.
от 30 до 50 г.

Областна
администрация2004

23.0%

Областна
администрация 2003

22.7%
0%

17.0%

60.3%
20%

40%

над 50 г.

19.0%

58.0%

60%

80%

100%

Структурата и съставът на човешките ресурси в областните
администрации,

разгледани

в

зависимост

от

образованието

на

служителите показва изключително висок дял на служителите с висше
образование – 89.0%, леко увеличен спрямо дела им през 2005 г. –
87.5%. При служителите със средно образование се наблюдава
обратната тенденция – от 15.2% през 2005 г. техният дял е редуциран до
10.9% през 2006 г.
Данните показват, че в рамките на областните администрации през
2006 г. най-висок е делът на служителите с икономическо образование –
28.7%, следвани от служителите с технически специалности – 23.5%,
юристите – 18.0%, служители с хуманитарно образование – 7.2%,
служители с педагогически специалности – 6.1%, служители с
образование в областта на социалните науки, служители с аграрно и
ветеринарно образование – 2.5%, служители с друго образование –
10.3%.
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10.30%
2.50%

Стопански науки, икономика 28.7 %

28.70%

3.70%
6.10%

Технически науки 23.5 %
Правни науки 18.0 %
Хуманитарни науки 7.2 %

7.20%

Педагогически науки 6.1 %
Социални науки 3.7 %
Аграрни науки и ветеринарна
медицина 2.5%
Други 10.3 %

18%обезпеченост на областните администрации.
2.2.2. Финансова
23.50%

Възнаграждения на служителите в областните администрации
2.2.2. Финансова обезпеченост на областните администрации.
Същността

и

смисълът

на

работната

заплата

(трудовото

възнаграждение) се проявяват в два различни аспекта - икономически и
юридически. От една страна от икономическа гледна точка тя
представлява паричен израз на цената на работната сила на служителя.
Тази цена се определя на пазара на труда в зависимост от стойността на
средствата за възстановяване на работната сила, за съществуване и
поддържане на живота на служителя и на неговото семейство. В
юридически смисъл работната заплата е насрещната престация,
дължима от работодателя срещу предоставената от служителя работна
сила.
Размерът на работната заплата се формира от индивидуалната
основна заплата, към която се прибавят дължимите допълнителни
възнаграждения, като такива за продължителна работа (трудов стаж), за
работа при вредни и специфични условия на труд, за по-висока лична
квалификация, използвана в работата, за време на разположение, за
извънреден и нощен труд, за работа през официалните празници и
други.
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С ПМС № 29/16.02.1999 г. за работната заплата в бюджетните
организации и дейности през 1999 г. е определена средна месечна
брутна работна заплата за едно лице от персонала на областните
администрации в размер на 209.97 лв. През 2000 г. е утвърден размер
от 318.17 лв., като през 2004 г. той е увеличен на 499.49 лв.
През 2006 г. в областните администрации се отчита най-висока
средна месечна брутна работна заплата в сравнение с останалите
структури на държавната администрация – 563.53 лв. За министерствата
този размер е 560.14 лв., а за общините – 434.51 лв. Високият размер на
средната месечна брутна работна заплата се дължи на високия размер на
средната месечна брутна работна заплата по трудово и приравнените на
него правоотношения през 2006 г. – 638.88 лв., което представлява найвисоката средна заплата за служители по трудово правоотношение през
2006 г. в рамките на държавната администрация.
Средна работна заплата на служителите по трудово
правоотношение в областните администрации, 2006 г. в лв.
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Средна

515

638,88
Най-ниска
Най-висока

За разлика от служителите по трудово правоотношение, през 2006 г.
средната месечна брутна работна заплата на служителите, които са
назначени в областните администрации на служебно правоотношение, е
с най-нисък размер в сравнение с възнагражденията, получавани в
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другите

структури

служители

в

на

държавната

областните

администрация.

администрации

Държавните

получават

средно

възнаграждение в размер на 521.71 лв. през 2006 г., което е по-ниско от
средното възнаграждение на държавните служители в общинските
администрации – 526.75 лв.
Средна

работна

правоотношение

заплата
в

на

областните

служителите
администрации,

по

служебно

2006г.

в

лв.
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Съгласно чл. 8, ал. 1 от Закона за държавния бюджет на Република
България за 1999 г. се определят приходите на сума 74 109 лв. и
разходите на сума 11 339 709 лв. на областните администрации и
субсидиите им от централния бюджет за 1999 г. на обща сума 11 265 600
лв. Текстът на ал. 2 от същия член утвърждава субсидиите на областните
администрации в размер 90 на сто от определените им суми по ал. 1 от
същия закон, като останалите 10 на сто се предоставят само в случай, че
не се превиши утвърденият с чл. 1, ал. 3 бюджетен дефицит.
С влизането в сила на Устройствения правилник на областните
администрации (Обн. - ДВ, бр. 57 от 14.07.2000 г.) настъпи промяна в
статута

на

областните

управители,

които

от

първостепенни

разпоредители с бюджетни кредити през 1999 г. станаха второстепенни
разпоредители по бюджета на Министерския съвет.
С ПМС № 215/12.10.2005 г. (Обн. - ДВ, бр. 83 от 18.10.2005 г.)
областните

управители

са

определени
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разпоредители с бюджетни кредити към министъра на държавната
администрация

и

административната

реформа,

като

средствата,

необходими за издръжката им през 2005 г.се осигуряват чрез
прехвърляне на кредити от бюджета за 2005 г. на Министерския съвет по
бюджета

на

Министерството

на

държавната

администрация

и

административната реформа.
За периода 01.12.2005 г. – 31.12.2005 г. от бюджета на
Министерството на държавната администрация и административната
реформа за финансовото обезпечаване на областните администрации са
изразходвани бюджетни средства в размер на 7 156 572 лева, от които:
• 991 373 лева – за заплати и възнаграждения на персонала,
нает по трудови и служебни правоотношения.
• 800 079 лева – за други възнаграждения и плащания за
персонала;
• 399 697 лева – за осигурителни вноски от работодателя за
ДОО;
• 73 876

лева

–

за

здравно-осигурителни

вноски

от

работодателя;
• 19 771 лева – вноски за допълнително задължително
осигуряване;
• 2 729 216 лева – за издръжка;
• 2 142 560 лева – за капиталови разходи.
За 2006 г. размерът на разходите за издръжка на областните
администрации от централния бюджет са в размер на 35 575 988 лева,
разпределени, както следва:
• 7 694 592 лева – за заплати и възнаграждения на персонала, нает
по трудови и служебни правоотношения;
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• 5 524 657 лева – за други възнаграждения и плащания за
персонала;
• 3 518 751

лева

–

задължителни

осигурителни

вноски

от

работодателя;
• 11 244 718 лева – за издръжка;
• 961 149 лева – за текущи трансфери и помощи за домакинствата;
• 5 393 лева – разходи за членски внос и участие в нетърговски
организации;
• 6 626 728 лева – за капиталови разходи.
В рамките на общия бюджет разпределението на паричните средства
показва следното съотношение по дейности:
Най-голям е делът на средствата, изразходвани за издръжка и заплати
на персонала в областните администрации – 24 915 425 лева. По
програми за временна заетост през 2006 г. са похарчени 4 614 134 лева.
За ликвидиране на последици от стихийни бедствия и производствени
аварии са изразходвани бюджетни средства в размер на 2 203 106 лева,
докато средствата, отделени за превантивни дейности за намаляване на
вредните последствия от кризи, бедствия и аварии, са били в размер на
925 143 лева. В рамките на бюджета за 2006 г. за отбранителномобилизационна подготовка, поддържане на запаси и мощности са били
отделени средства в размер на 1 236 019 лева. За държавни и общински
служби и дейности по изборите са били изразходвани 685 982 лева.
Относително малък е делът на бюджетните средства, изразходвани по
дейността “Международни програми и споразумения, дарения и помощи
от чужбина” – 35 030 лева. Остатъкът от 961 149 лева е бил изразходван
за текущи трансфери, обезщетения и помощи за домакинствата.
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961 149
35 030
685 982
1 236 019
925 143
2 203 106
4 614 134

За текущи трансф ери, обезщетения и помощи
За дейността по "Междунардни програми и споразумения"
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За издръжка и заплати на персонала
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При сравняване на данните, получени за изразходваните за финансовото
обезпечаване на дейността на областните администрации от края на 2005
г. до 30.09.2007 г., се наблюдават следните тенденции:
Запазва се относително най-големият дял на бюджетни средства,
изразходвани за издръжка на областните администрации, като в
процентно съотношение той е около 70%. Същата тенденция се
наблюдава по отношение на дела на средствата, отделени за програми за
временна заетост, които представляват около 12-13% от общия бюджет
на областните администрации. Констатира се значително намаляване на
средствата, предвидени и похарчени за превантивна дейност на вредните
последствия от кризи, бедствия и аварии, както и за ликвидиране на
последици от стихийни бедствия и прозводствени аварии в бюджета за
2007 г. в сравнение с размера на средствата, предвидени за тези
дейности през 2006 г.
Дейност
Превантивна

дейност

2006 г.
на

вредните

925 143

2007 г.
9 213 лв.

последствия от кризи, бедствия и аварии

лв.

Ликвидиране на последици от стихийни

2 203 106

287 500

бедствия и прозводствени аварии

лв.

лв.

Забележка:

посочените

средства

са

осигурени

чрез

ПКЗНБАК/МВКВП, въз основа на искания на областните управители
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Обратната тенденция се наблюдава по отношение на средствата,
отделени за дейности по международни програми и споразумения,
дарения и помощи: от 35 030 лева – през 2006 г. до 411 170 лева – през
2007 г.

ОБЩО РАЗХОДИ РЕКАПИТУЛАЦИЯ (в лева)
ОБЛАСТ

01.12.2005 г. –

01.01.2006 г.

01.01.2007 г. –

31.12.2005 г.

– 31.12.2006

30.09.2007 г.

г.
Благоевград

163 434

1 514 436

584 993

Бургас

327 336

1 404 249

726 365

Варна

343 235

1 357 125

771 136

Велико Търново

214 041

852 961

547 786

Видин

229 480

1 604 618

1 079 211

Враца

483 482

1 030 879

878 625

Габрово

338 501

890 389

457 129

Добрич

145 583

792 641

428 369

Кърджали

106 687

805 719

543 576

Кюстендил

200 820

1 453 666

552 460

Ловеч

183 088

734 107

507 499

Монтана

139 170

1 069 118

684 978

Пазарджик

190 551

786 977

654 217

Перник

166 440

1 163 551

608 708

Плевен

369 525

1 252 500

874 343

Пловдив

400 997

1 940 916

1 051 111

Разград

101 215

726 051

498 021
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Русе

198 970

1 328 791

829 210

Силистра

285 633

763 072

490 618

Сливен

100 492

754 750

482 655

Смолян

118 769

951 235

672 581

Област София

177 709

1 480 008

1 184 079

Софийска област

202 105

2 491 695

1 197 142

Стара Загора

108 395

1 159 775

515 210

Търговище

94 678

708 059

483 738

Хасково

126 187

1 184 813

654 023

Шумен

1 506 966

4 283 398

463 155

Ямбол

133 083

1 090 489

620 776

Общо

7 156 572

35 575 988

19 041 714

Подробна разбивка на разходите по области и дейности се съдържа в
Приложение № 1 към доклада.
С най-ниски бюджети през 2006 г. са били Област Търговище –
708 059 лв., Област Разград – 726 051 лв. и Област Ловеч – 734 107 лв.
Най-много бюджетни средства са били отделени за финансовото
обезпечаване на дейността на Област Шумен – 4 283 398 лв., Софийска
област – 2 491 695 лв. и Област Плодив - 1 940 916 лв. (в случая се касае
и за средства, предоставени по линия на ПКЗНБАК, „Красива
България” и др. програми) Това съотношение не се запазва като
тенденция през 2007 г., тъй като съгласно предоставените от МДААР
данни областните администрации с най-нисък размер на финансиране са
различни – Добрич, Габрово и Шумен. За този период издръжка в
размер над 1 млн. лева са получили само областите Видин, Пловдив,
Област София и Софийска област
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Сравнителният анализ показва, че за период от 7 години бюджетът на
областните администрации е нарастнал повече от три пъти, докато
общият брой на числеността на персонала е нарастнал за същия период с
26%. От друга страна правомощията на областната администрация през
1999 г. са определени в 15 нормативни акта, като след засилване на
процеса

на

децентрализация

и

деконцентрация

след

2001

г.

взаимодействията между централната и местна власт са регламентирани
в над 80 отделни закона. Следователно се налага изводът, че наред с
увеличението на средната работна заплата в областната администрация
са нарастнали значително отговорностите и е разширен кръгът от
компетентности на областния управител, поради което би следвало
занапред финансовото обезпечаване чрез отпускане на бюджетни
средства да бъде съпроводено и с диверсифициране на професионалната
квалификация на служителите в областната администрация.
2.3.

Структура на областната администрация
Обща схема на структурата на областната администрация*
ОБЛАСТЕН УПРАВИТЕЛ

Заместник областни управители
Служител за връзки с
обществеността

Главен секретар

Политически кабинет
-

Обща администрация
Дирекция "Административноправно обслужване, финанси и
управление на собствеността"

заместник областни
управители
служител ВО

Специализирана администрация
Дирекция "Административен
контрол, регионално развитие и
държавна собственост"

Дирекция "Техническо
съдействие, координация и
управление на регионални
програми и планове".
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*Забележка: освен горепосочените административни звена и
длъжности,

подредени

администрация

може

в
да

субординационен
има

финансов

ред,

в

контрольор,

областна
лице

по

сигурността и др., пряко подчинени на областния управител
Административното ръководство на областната администрация се
осъществява от главен секретар, който се назначава от областния
управител. Кръгът от правомощия на главния секретар са посочени в
УПОА и имат основно административно-организационно-контролен
характер в рамките на съответната администрация.
Според

характера

на

дейността,

която

извършват,

административните звена в областната администрация са обособени в
обща и специализирана администрация. Всяка областна администрация
е изградена от обща и специализирана администрация.
Компетентността на общата и на специализираната администрация,
техните функции и задачи са изброени в УПОА.
Общата

администрация

е

организирана

в

дирекция

"Административно-правно обслужване, финанси и управление на
собствеността".
Според функционалното й предназначение общата администрация
осигурява

технически

дейността

на

областния

управител

(като

ръководител на администрацията), на специализираната администрация
и дейности по административното обслужване на гражданите и
юридическите лица.
Специализираната администрация е организирана в дирекция
"Административен

контрол,

регионално

развитие

и

държавна

собственост".
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Според

функционалното

администрация
правомощията

подпомага
на

й

предназначение

и

осигурява

областния

управител,

специализираната

осъществяването
свързани

с

на

неговата

компетентност.
Освен горепосочените дирекции, в областните администрации в
центровете

на

районите

за

планиране

функционират

дирекции

"Техническо съдействие, координация и управление на регионални
програми и планове".
Устройството и дейността на тези дирекции със специализирана
насоченост, както и изискванията за заемане на длъжностите в тях се
уреждат с правилник, издаден от министъра на регионалното развитие и
благоустройството след съгласуване с министъра на финансите,
министъра на икономиката и енергетиката, министъра на труда и
социалната политика, министъра на земеделието и продоволствието,
министъра на околната среда и водите, министъра на транспорта и с
министъра на държавната администрация и административната реформа.
Структурата на основните звена в областната администрация –
дирекциите, е стандартна (по ЗА), а именно: дирекции-отдели-сектори.
Областният управител може да създава към дирекциите от общата и
специализираната администрация отдели, а при необходимост и към
отделите - сектори.
Във връзка със структурата на областните администрации, интерес
представлява нормата на чл. 44 от ЗА. Същността и правните последици
от действието на този текст реферират към един от главните въпроси,
свързани с оптимизирането на функциите и статута на областния
управител, а именно вътрешните отношения с териториалните органи на
централната изпълнителна власт и функциите на областния управител
по координация и контрол в секторните политики по места. В
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разглежданата разпоредба може да бъде съзряно едно далечно и непълно
отражение на идеята за децентрализация и деконцентрация, от една
страна, а от друга – на идеята за насочване на специализираните
териториални администрации към администрацията на областния
управител, с оглед подобряване на координацията между тях и
улесняване прилагането на административния контрол.
Според цитираната законова разпоредба, за изпълнение на своите
правомощия съответният министър, като централен едноличен орган на
изпълнителната власт със специална компетентност, може да създава
териториални административни звена на свое подчинение, които са
организирани като дирекции в състава на областната администрация.
От гледна точка на правното положение на тези административни
звена, правният им статус като дирекции в областна администрация се
различава от този на останалите дирекции от общата и специализираната
администрация

към

областния

управител,

тъй

като

те

са

на

функционално подчинение на съответния министър от една страна, а от
друга

–

структурно

са

обособени

в

състава

на

областната

администрация, ръководена от областния управител.
2.4.

Дейност на областните администрации – общи положения
Освен ЗА и УПОА, други общи нормативи актове, касаещи

дейността на областните администрации като част от държавната
администрация, са:
- Административнопроцесуалния кодекс;
- Закона за административните нарушения и наказания;
- Закона за достъп до обществената информация;
-

Кодекс

за

поведението

на

служителите

в

държавната

администрация;
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- Закона за държавния служител;
-

Закона за ограничаване на административното регулиране и

административния контрол върху стопанската дейност;
-

Наредба

за

общите

правила

за

организацията

на

административното обслужване и др.
Административните

услуги,

предоставяни

от

областните

администрации могат да се групират най-общо в следните направления:
1. услуги, свързани с държавната собственост;
2. услуги, свързани с регионалното развитие;
3. услуги,

свързани

с

координацията

и

административния

контрол;
4. други услуги.
Във

връзка

с

процеса

на

модернизация

на

държавната

администрация следва да бъдат отчетени следните положителни стъпки
в оптимизирането на управлението на областно равнище и в
подобряване

качеството

на

административното

обслужване

на

гражданите и юридическите лица, потребители на административни
услуги в областните администрации:
- приемане на харта на клиента на административни услуги от
всички областни администрации;
- обслужване на принципа “едно гише”;
- изпълнение на заложените в нормативната уредба стандарти на
административно обслужване;
- развитие на достъпна информационна система, включително
предоставяне на информация за видовете административни услуги,
сроковете

за

извършването

тяхното
им,

извършване,

формуляри

и

необходими

др.

документи

информация,

свързана

за
с

административното обслужване;
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- създаване и поддържане на актуални електронни (Интернет)
страници на областните администрации, с неограничен 24 часов достъп;
- възможност за подаване на заявления/молби и др. искания по
електронен път и за предоставяне на някои административни услуги по
електронен път (в това отношение отделните областни администрации
са на различен етап на развитие, което се вижда от годишните доклади
на областните управители за дейността на администрацията им).
Цялостният облик на дейността на областните администрации се
допълва

и

от

функциониращите

към

областния

управител

специализирани съвети и комисии, сформирани по отделни въпроси от
висока обществена значимост и интерес във връзка с изпълнение на
предоставени от специалните закони правомощия на областния
управител и на неговата администрация:
Постоянна областна комисия за защита на населението при
бедствия, аварии и катастрофи;
Областен консултативен съвет по туризъм;
Областна комисия за обсъждане на промени в областната
транспортна схема;
Областен съвет за развитие;
Областен съвет по етнически и демографски въпроси;
Консултативен съвет по охрана на горите;
Областен експертен съвет по устройство на територията;
Областен експертен съвет по земеделие;
Областен съвет по сигурност и управление при кризи;
Областна

комисия

за

борба

срещу

епизоотичните

и

епидемиологични ситуации;
Областен съвет по условия на труд;
Областен съвет по енергийна ефективност;
Постоянна комисия по заетостта към Съвета за областно развитие;
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Областен обществен съвет за противодействие на корупцията.
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Втора част
І. Функции и компетентности на областната администрация.
При разглеждане на функциите и правомощията на областната
администрация следва да се направи ясно разграничение между
процесите на децнтрализация и деконцентрация, които намират
едновременно проявление в нормативните актове на централната власт.
При децентрализацията централната власт предоставя на местните
власти определени правомощия и не носи отговорност пред гражданите
за качеството и ефективността на предоставяните от местните власти
услуги, като си запазва единствено контролните функции върху актовете
на местната власт. От друга страна процесът на деконцентрация включва
прехвърляне на правомощия в рамките на самата изпълнителна власт от
централната администрация към териториалните структури. В този
процес на деконцентрация областните управители имат двойнствена
функция: чрез областните управители се координират действията на
териториалните поделения на различните министерства и ведомства на
централната изпълнителна власт, като заедно с това те притежават и
самостоятелни правомощия за осъществяване на държавната политика в
различни сфери на обществения живот.
Докато за реализиране на своите координиращи функции
областният управител се нуждае преди всичко от човешки ресурси с
необходимия административен капацитет, то при осъществяване на
самостоятелните си правомощия следва да се спазва стриктно правилото
за

взаимообвързаност

между

прехвърлените

правомощия

и

необходимите финансови ресурси за тяхното изпълнение.
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1. Общи функции и правомощия.
Разделянето на функциите и правомощията на областния
управител и неговата администрация на общи и специални в настоящия
доклад е условно и има за цел по-скоро да систематизира неговата
компетентност по области от системата обществени правоотношения.
Не са обект на анализ в доклада функциите и правомощията на
областния управител в качеството му на ръководител на администрация
и орган по назначаване, тъй като тези правомощия имат преди всичко
вътрешноведомствен характер и не са свързани с проявление на
компетентността на областния управител “по същество”, така, както е
очертана в КРБ и в ЗА.
За целите на настоящото изследване, под общи функции и
правомощия на областния управител и областната администрация са
разгледани тези правомощия по определени закони, в които дейността
на областната администрация е от съществено значение за регулираните
обществените отношения. Тук влиза кръгът правомощия на областния
управител в следните направления:
-

управление и защита на държавната собственост
на територията на областта;

-

функции по регионално развитие и териториално
устройство;

-

административнонаказателна компетентност;

-

предоставяне на достъп до информация;

-

функции при провеждането на избори;

-

правомощия по реституционните закони;

-

правомощия спрямо актовете и действията на
органите на местното самоуправление и местната
администрация;

-

процесуално представителство по съдебни дела.
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1.1. Управление на държавната собственост на територията на
областта
Правната рамка на функциите и правомощията на областния
управител в сферата на управлението и защитата на държавната
собственост е очертана в Закона за държавната собственост (ЗДС) и в
правилника за прилагането му (ППЗДС).
Областният управител има управленски функции по отношение на:
- движимите и недвижимите вещи – собственост на държавата;
- имотите – публична и частна държавна собственост.
Придобиването, управлението и разпореждането с имоти държавна собственост, както и актуването и отписването им от актовите
книги на имотите – държавна собственост, се извършват от областния
управител по местонахождението на имота под надзора на министъра на
регионалното развитие и благоустройството.
Управлението и разпореждането с движими вещи – държавна
собственост, когато не са предоставени на съответните ведомства, се
извършва от областните управители под общото ръководство и контрол
на министъра на финансите.
Службите "Държавна собственост" към областния управител са
длъжни до 31 март на текущата година да представят в Министерството
на

регионалното

развитие

и

благоустройството

информация

за

промените в състава на държавните имоти на територията на областта за
предходната година.
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С

оглед

правилното

и

законосъобразно

изпълнение

на

предоставените му функции на орган по управление и опазване на
държавната собственост в общия случай (когато имотите – държавна
собственост не са предоставени на други държавни органи или
ведомства, както и в зависимост от вида и характера на имотите – виж
чл. 42, ал. 1 от ППЗДС, например) и във връзка със сериозния обем
преписки, касаещи искания за разпореждане с имоти – държавна
собственост, по които областният управител се произнася, разпоредбата
на чл. 74 от ППЗДС предоставя възможност на областния управител да
назначи постоянна комисия от длъжностни лица в областната
администрация, която да разглежда преписките по продажба и замяна на
имотите – държавна собственост, и да дава становище по тяхната
законосъобразност и целесъобразност.
От действащата нормативна уредба може да се заключи, че по
въпросите на управлението и защитата на държавната собственост
областният управител на практика е водещият административен орган с
предоставени от закона най-много правомощия, свързани със цялостно
стопанисване, поддържане и ремонт на имотите – държавна собственост,
тяхната продажба, замяна, учредяване на ограничени вещни права
(право на ползване, право на строеж, право на пристрояване или
надстрояване), отдаване и настаняване под наем, включително в
държавни ведомствени жилища, ателиета и гаражи, безвъзмездно или
възмездно предоставяне и отнемане на правото на управление на
ведомства и общини за изпълнение на техните функции, приемане на
дарение, завещание или завет на имот или ограничено вещно право,
възможност за закупуване или придобиване на ограничено вещно право
в полза на държавата, доброволна делба на съсобствен между държавата
и физически или юридически лица имот, съставяне и съхраняване на
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актове за държавна собственост, действия по вписване и отписване,
деактуване, разпределяне на свободни от наематели държавни жилища,
ателиета

и

гаражи,

които

не

са

предоставени

на

ведомства,

принудително отчуждаване на имоти – частна собственост, за държавни
нужди, изземване на имоти – държавна собственост и др. Все пак, за
обективност, пълнота и комплексност на разглеждания въпрос и на
направеното по-горе заключение, трябва да се обърне внимание на
обстоятелството, че разглежданите функции и правомощия на областния
управител по стопанисване и опазване на държавната собственост не са
безгранични и безусловни, не се разпростират върху цялата собственост
на държавата, а имат за обект определена категория или категории
недвижими имоти – държавна собственост, чиито характеристики могат
да бъдат извлечени от ЗДС и ППЗДС.
Разпореждането с имоти – частна държавна собственост, се
характеризира

като

сложен

фактически

едновременно

административни

и

състав,

който

гражданскоправни

съчетава
елементи.

Разпореждането с имоти – частна държавна собственост, чиято данъчна
оценка е до 500 000 лв., се извършва със заповед на областния
управител, въз основа на която се сключва договор, след провеждане на
търг, чийто ред за извършване е строго регламентиран в ППЗДС.
По изключение, само в изрично предвидените в ЗДС и ППЗДС
случаи разпореждането (с частна държавна собственост) може да стане
без търг: продажбата на земя – частна държавна собственост, на лица,
притежаващи собственост върху законно построена сграда, изградена
върху нея; отдаване под наем на имоти или части от тях – частна
държавна собственост, на юридически лица с нестопанска цел,
определени за осъществяване на общественополезна дейност; отдаване
под наем на имоти или части от тях – частна държавна собственост, за
здравни,

образователни

и

хуманитарни
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задоволяване на съответните нужди на населението; отдаване под наем
на имоти или части от тях – частна държавна собственост, за нуждите на
дипломатически и консулски представителства на чужди държави и
представителства на междуправителствени организации в Република
България, замяната на държавни ведомствени жилища, ателиета и
гаражи с жилища, ателиета и гаражи – собственост на работниците или
служителите на ведомството и др.
При определени условия областният управител може да предоставя
безвъзмездно за ползване или управление имоти или части от тях –
държавна собственост (напр. учредяване право на ползване върху имот частна

държавна

собственост, на

регионалните

ръководства

на

синдикатите за изпълнение на функциите им при наличие на свободни
помещения и др. )
Дори в случаите по ЗДС и ППЗДС, когато областният управител не
е решаващият орган, законът му е предоставил съществена роля в
процедурите било като орган, който следва да направи предложение
пред решаващия орган, било като орган, чието становище или
мотивиран доклад е задължителен елемент на процедурата, било като
орган, финализиращ процедурата, чрез сключване на договор. В тази
връзка, интересен е въпросът, когато разпореждането с определена
категория държавни имоти е предоставено в компетентността на друг
орган – Министерския съвет, например, който се произнася с решение, а
законът предвижда областният управител да сключи договора, какви са
последиците и как би се решил казус, при който областният управител
не сключи или отказва да сключи договора (чл. 54 от ЗДС).
Освен в общите ЗДС и ППЗДС, отделни правомощия на областния
управител, явяващи се еманация на принципната и безспорна функция
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на областния управител по управление на държавната собственост, се
съдържат и в някои специални закони.
Като пример в тази насока може да бъде посочен Закона за горите
(ЗГ).
Съгласно чл. 14г, ал. 1 от ЗГ, председателят на Държавната агенция
по горите издава заповед за изключване на горите и земите от горския
фонд или предлага на Министерския съвет да вземе решение за
изключване (съобразно изрично очертаната в ЗГ компетентност на
посочените държавни органи).
Във втората алинея на разглежданата разпоредба законодателят е
постановил, че по предложение на председателя на Държавната агенция
по горите областният управител продава, заменя или учредява
ограничени вещни права върху горите и земите по ал. 1 по реда на
Закона за държавната собственост на лицето, по чието искане е станало
изключването.
Друг израз на разглежданата функция на областния управител
може да бъде открит в Закона за животновъдството (ЗЖ).
С включването в този закон на една изцяло нова разпоредба - чл.
10а. (нов - ДВ, бр. 51 от 2007 г.), се предвижда, че Министерският съвет,
областните управители и общинските съвети могат да предоставят на
животновъдните организации по чл. 5 от същия закон и на продуктовите
бордове за безвъзмездно ползване помещения – частна държавна или
частна общинска собственост, необходими за осъществяване на
дейността им, по реда на Закона за държавната собственост и на Закона
за общинската собственост.
Разпоредби, утвърждаващи функциите на областния управител по
управление и стопанисване на държавното имущество, се съдържат в §
26 от ПЗР на Закона за малките и средните предприятия, § 9 от ПЗР на
Закона за здравното осигуряване, чл. 75 от Закона за подземните
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богатства, § 3, ал. 5 от ПЗР на Закона за сдруженията за напояване, § 35
от ПЗР на Закона за социалното подпомагане и т.н.
Прегледът на законодателството показва, че на областния
управител е предоставен широк набор от инструменти, форми и
механизми за управление и защита на държавната собственост, когато тя
не е предоставена за управление по установения ред (на ведомства,
организации на бюджетна издръжка, общини; на концесия) или изрично
е предоставена на областния управител за управление.
Израз на тази основна функция на областния управител се съдържа
и

в

новия

Административнопроцесуален

кодекс,

регламентиращ

цялостно и изчерпателно материята по административните производства
и

издаването

на

административни

актове

от

изпълнително-

разпоредителните органи. В разпоредбата на чл. 23 от АПК,
наименувана “Обща компетентност”, в две алинеи законодателят е
постановил следното:
Алинея 1: Когато нормативен акт не определя органа, който трябва
да издаде административен акт по въпроси от компетентността на
органи на общината, административният акт се издава от кмета на
общината, а в случаите по чл. 46 от Закона за местното самоуправление
и местната администрация - от кмета на кметството или на района
съобразно правомощията им.
Алинея 2: В случаите по ал. 1 актовете, свързани с управление на
държавна собственост, се издават от областните управители.
Доразвитие и категоричен израз на правомощията на областния
управител в сферата на държавното имущество се съдържа и в
разпоредбата на § 3, ал. 5 от АПК, съгласно която Министерският съвет
и областните управители осигуряват помещения за дейността на
административните съдилища.
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Следва да се обърне внимание и на обстоятелството, че по
отношение на управлението на държавната собственост, в релевантната
нормативна

уредба

на

областния

управител

са

предоставени

правомощия от негова изключителна компетентност, което означава,
че той е единственият овластен по силата на закона административен
орган, който има правото да упражнява тези функции:
- съставяне на актове за държавна собственост (публична и частна);
- отмяна на акт за общинска собственост, когато имот –държавна
собственост незаконосъобразно е актуван като общински;
- отписване от актовите книги и предаване на собственика на
имоти, неправилно актувани като държавна собственост, както и имоти,
основанието за актуване на които е отпаднало;
- изземване на имот – държавна собственост, който се владее или
държи без основание, който се ползва не по предназначение или
нуждата от който е отпаднала;
- административнонаказващ орган по ЗДС;
- други.
Съгласно

административнонаказателните

разпоредби

в

ЗДС,

областният управител е единственият административнонаказващ орган,
който издава наказателни постановления за извършени административни
нарушения спрямо установения в закона императивен режим на
държавната собственост.
Във връзка със състоянието на държавната собственост и дейността
на държавата в лицето на нейните компетентни органи, в това число и
областните управители, по идентифициране, актуване, отписване и
регистриране на държавната собственост, следва да бъдат маркирани
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няколко основни бележки, съобразно представен в МРРБ на 17.03.2005
г. Доклад на Сметната палата за резултатите от извършените одити в
Министерството на регионалното развитие и благоустройството,
Министерството на финансите, областите и общините по актуване и
изграждане на регистри на държавната и общинската собственост.
Цитираният Доклад на Сметната палата обхваща анализ на
горепосочените дейности за периода от влизане в сила на ЗДС (1996 г.)
до 30.06.2004 г. Правят впечатление следните изводи на одиторите в
Доклада досежно изпълнението и прилагането на режима на държавната
собственост от страна на областните управители:
- в МРРБ за разглеждания период няма представена информация от
областните администрации за промените в състава на държавните имоти
на територията на отделните области;
- за одитирания период не са анализирани състоянието и
развитието на държавната собственост;
- не са изпълнени законовите изисквания относно изграждането и
поддържането на задължителните видове регистри;
- съществуващите във всички областни администрации и в МРРБ
регистри за държавните имоти не съдържат надеждна база данни за
недвижимите имоти на държавата;
- на областните администрации не са изпратени всички екземпляри
от съставените в МРРБ актове за изключителна държавна собственост, в
резултат на което на областно ново информацията за държавните имоти
е непълна;
- не е създадена единна база данни за държавната собственост;
- дейността по актуване на всички заварени от закона и налични
имоти – публична и частна държавна собственост, на територията на
отделните области, не е приключила, не са обхванати всички имоти;
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- не е изпълнено от всички кметове на общини законовото
изискване за предаване на областните управители на документацията за
държавните имоти;
- дейността по актуването не предоставя обобщена актуална
информация за състоянието на държавната собственост на териториите
на съответните области, поради следните обстоятелства:
* данните, съдържащи се в регистрите не отговарят на законовите
изисквания, липсва информация за стойността на имотите – държавна
собственост,

предмет

администрации

са

на

отразени

актуване.
във

В

одитираните

финансовите

отчети

областни
имотите,

предоставени за непосредствено управление от областните управители,
докато за останалите държавни имоти няма стойностно изражение в
актовете и регистрите за тях;
*

актовете

на

съответните

министерства

и

ведомства

за

недвижимите имоти на държавата, свързани с класифицираната
информация, представляващи държавна тайна, или със сигурността и
отбраната на страната, не са намерили отражение в актовите книги при
областните упрвители.
- в разглеждания период 1996 г. – 2004 г. процесът на отделяне на
държавната от общинската собственост не е приключил, като от
наличната информация за отписаните имоти при областните управители
в полза на общините не може да се установи в каква степен процесът е
осъществен. Този факт е съществен, тъй като крие риск за неправомерно
разпореждане от страна на общинските органи с имоти – собственост на
държавата, каквито случаи в последните години зачестиха, включително
спрямо имоти със статут на изключителна държавна собственост.
За успешното провеждане и финализиране на разглеждания процес,
в Доклада на Сметната палата се обръща внимание на необходимостта
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от координиране на действията на местните органи на власт и на
областните управители, инвентаризиране на съставените актове по ЗДС
и съпоставянето им с тези по отменената Наредба за държавните имоти.
В резултат на изложените обстоятелства, изводът на одиторите е,
че на териториите на съответните области липсва пълна, всеобхватна и
изчерпателна информация по въпроса какво е актуалното състояние на
държавната собственост, колко и кои са имотите на държавата и каква е
тяхната стойност. Сочи се изрично, че пряко влияние за това е оказало
неизпълнението от съответните министри на регионалното развитие и
благоустройството на регламентираните в ЗДС методологически и
надзорни функции по отношение на държавната собственост, както и
неосъществяването на координация, мониторинг и контрол върху
дейността на областните администрации, общините, министерствата и
другите ведомства по изпълнение изискванията на ЗДС и ППЗДС.
Отбелязва се още, че въведената през 1997 г. незаконосъобразна
практика за актуване и регистриране на имотите без информация за
тяхната цена е довела до прилагането на неясни и непрозрачни критерии
в различните областни администрации в страната при разпореждането с
недвижимите имоти – собственост на държавата. Установява се, че през
одитирания период областните управители са възлагали “ad hoc” на
назначени за случая комисии определянето на стойността на имота при
предстояща разпоредителна сделка с него. Към момента на извършване
на одита в МРРБ липсва информация с колко, с кои имоти и на каква
стойност са били извършвани разпоредителни сделки от областните
управители.
В заключението към Доклада на Сметната палата се правят
конкретни препоръки към МРРБ за предприемане в разумен срок на
съответни мерки по управление на собствеността на държавата, с оглед
преодоляване на констатираните проблеми и нередовности.
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Във връзка с формите на управление на държавната собственост
референция следва да се направи и към Закона за концесиите (ЗК) и
Правилника за прилагането му (ППЗК). В тази материя и процедури
областният управител не е водещ административен орган, а има само
функции по съдействие на компетентните органи и контрол в
предвидените от закона случаи, които по същество произтичат от
правомощията му по ЗДС.
Съгласно ЗК и ППЗК могат да бъдат маркирани следните посъществени форми на участие на областния управител във фазите на
предоставяне, осъществяване и прекратяване на концесиите, а именно:
- проектите на решения за откриване на процедура за предоставяне
на концесия (държавна или общинска), както и проектите за техни
изменения и/или допълнения се изпращат за становище преди внасянето
им за разглеждане от концедента на областния управител;
- в комисията за държавни концесии по преценка на министърпредседателя може да бъде включен като член и областния управител;
- след сключването на концесионен договор, когато обектът на
концесията се управлява от областен управител, предаването се
извършва с негово съдействие;
- в случаите, когато концесионерът откаже да предаде обекта на
държавна концесия при прекратяване на концесионния договор, както и
когато

към

датата

на

прекратяване

на

концесионния

договор

концесионерът е прекратен без правоприемник, обектът се изземва от
областния управител по реда на Закона за държавната собственост, като
от датата на изземването обектът – държавна собственост, преминава в
управление на съответния областен управител или на друго лице,
определено с нормативен акт, с акт на Министерския съвет или в акта за
държавна собственост;
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- областният управител упражнява контрол на решенията на
общинския съвет за откриване на процедура за предоставяне на
концесия, както и на решенията за техните изменения и/или допълнения.
1.2. Функции по регионално развитие и териториално устройство
В този комплексен и много важен отрасъл обществени отношения
областният управител разполага със съществени правомощия и
функции, делегирани му от релевантната нормативна уредба.
Общият аналитичен преглед на Закона за регионалното развитие,
Закона за устройство на територията и Закона за устройство на
Черноморското крайбрежие (в сила от 01.01.2008 г.), разкрива
същностните белези на ролята на областния управител в сферата на
регионалното стратегическо планиране и развитие и в отделни ключови
аспекти при устройството на територията.
Законът за регионалното развитие (ЗРР) отрежда на областния
управител сериозни и значими функции в разглеждания сектор,
включително такива от координационен характер, които в този закон са
добре развити от гледна точка посочване на начина на упражняването
им

и

предвиждане

на

конкретни

форми

за

координация

и

взаимодействие на различните управленски нива по отношение на
регионалното планиране и развитие.
Най-общо провеждането на държавната политика в областта на
регионалното

развитие

се

изразява

в

система

от

нормативно

регламентирани документи и инструменти, насочени към реализиране на
целите на регионалното развитие в административно-териториалните
единици и в национален план, а именно: стратегическото планиране за
постигане целите на регионалното развитие чрез разработване на
Национална стратегия за регионално развитие и областни стратегии за
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развитие, разработването в съответствие с тях на регионални планове за
развитие на районите за планиране за съответния програмен период,
както и на Национална оперативна програма за регионално развитие.
В глава пета “Управление на регионалното развитие” от ЗРР са
посочени

функциите

на

областния

управител

и

на

неговата

администрация в процеса на осъществяване на държавната политика по
отношение на регионалното развитие у нас.
От анализа на разпоредбите, регламентиращи правомощията на
областния управител в тази сфера, прави впечатление, че областният
управител разполага със значителна оперативна самостоятелност и
многопластови функции и се явява ключова координираща фигура
между

управленските

нива

(държавно

–

местно;

централно

–

териториално), от една страна, и от друга – между секторните звена на
централната изпълнителна власт.
Съгласно очертаните в ЗРР органи на управление, функциите на
областния управител се изразяват в:
1. организиране разработването на областната стратегия за
развитие;
2. внасяне на проекта на областната стратегия за развитие за
обсъждане и съгласуване в регионалния съвет за развитие и за приемане
в областния съвет за развитие;
3. подпомагане на общините на територията на областта при
разработването на общинските планове за развитие;
4. оказване на съдействие при разработването, изпълнението,
контрола и оценката на съответния регионален план за развитие;
5. координиране на подготовката на проекти в съответствие с
областната стратегия за развитие и с предвижданията на регионалния
план за развитие;
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6. осигуряване на публичност и прозрачност на планирането и
програмирането на регионалното развитие на територията на областта;
7. сключване на споразумения за сътрудничество със съседни
области за осъществяване на съвместни дейности по изпълнение на
мерките за регионално развитие.
За осъществяване на предвидените в ЗРР функции на областния
управител по управление на регионалното развитие, както и на
компетентните

органи

на

централно

държавно

управление,

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, чиято компетентност е
подробно определена в ЗРР.
Освен

областният

управител

еднолично

и

подпомаган

от

съответната специализирана администрация, функции във връзка с
управлението на регионалното развитие имат регионалните съвети за
развитие и областните съвети за развитие, които са колективни
междуведомствени органи, председателствани от областния управител.
Регионалният съвет за развитие е орган за провеждане на
държавната политика за регионално развитие на ниво район за
планиране, който има следните функции:
1. обсъжда и съгласува проектите на областните стратегии за
развитие за съответния район за планиране;
2. обсъжда и одобрява проекта на регионалния план за развитие на
съответния район за планиране при спазване на принципа за
партньорство;
3. обсъжда и съгласува мерките, които следва да се включат в
Националната оперативна програма за регионално развитие;
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4. приема предварителната оценка за проектите, предложени в
изпълнение на мерките, включени в Националната оперативна програма
за регионално развитие;
5. дава становище по годишните доклади и по заключителния
доклад;
6. осъществява взаимодействие с областните съвети за развитие и с
централните органи на изпълнителната власт;
7. изпълнява и други функции, възложени с акт на Министерския
съвет или на министъра на регионалното развитие и благоустройството.
Областният съвет за развитие изпълнява следните функции:
1. обсъжда и приема областната стратегия за развитие;
2. оценява инициативите на общините и на юридически лица с
нестопанска цел, свързани с областната стратегия за развитие;
3.

прави

предложения

за

сключване

на

споразумения

за

сътрудничество с други съседни области за осъществяване на съвместни
дейности по регионалното развитие;
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.
Средствата, необходими за дейността на регионалните съвети за
развитие, се предвиждат по бюджетите на областните администрации в
центровете на районите за планиране, които осигуряват и условията за
дейността им.
Във връзка с принципа на организация, състава и ротационния
подход при председателстването на регионалния съвет за развитие от
областните управители на областите, включени в съответния регион за
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планиране, следва да се отбележи, че законът предлага един рационален
и целесъобразен модел на управление, базиран на равноправно участие
и взаимодействие на различните управленски нива и звена под общото
ръководство и координация на областния управител, който модел е израз
на конституционно определената функция на областният управител да
провежда държавната политика по места и да осигурява съответствие на
националните и местните интереси. Едновременно с това ротационният
принцип на председателстване води до засилване на вътрешните връзки
и взаимодействие между отделните областни управители в съответния
регион за планиране, до прилагане на единен подход на управление в
областите, включени в региона, с което се създават предпоставки за
успешно изпълнение на поставените в закона цели.
От изложеното може да се направи извод, че по отношение на
управлението на регионалното развитие областният управител има ясно
определени отговорности и правомощия, които упражнява еднолично,
чрез областната администрация или като председател на регионалния и
на областния съвет за развитие.
1.3. Областни планове за регионално развитие
В проектите на областните планове за развитие значителна част от
проектите имат само общинско (местно) значение. Независимо че имат
само местен ефект, те решават важни за областта и общините проблеми,
основно свързани с доизграждане на местната инфраструктура.
Различният подход, възприет от областните администрации при
формулиране и представяне на предложенията за проекти, които да
бъдат включени в плановете им (от областни планове, в които
преобладават проекти с национално и регионално значение, до областни
планове, в които преобладават или които дори включват само проекти с
местно значение), определя и различния относителен дял на проектите с
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местно значение по области и различната приоритетност на решаваните
проблеми.

В

значителна

част

от

случаите

предложенията

за

финансиране на проектите с местно значение не са обвързани с
проектобюджетите на общините или се предлага финансиране изцяло от
държавния бюджет и от други източници извън местните бюджетни и
извънбюджетни средства.
Необходимите и възможните промени в областта на планирането и
финансирането на местното развитие и свързването му с регионалното
развитие включват:
- строго спазване на законовите изисквания за изготвяне на общинските
бюджети въз основа на одобрени от общинския съвет стратегии и
програми;
- изрично посочване финансирането на проекти от областните планове
като приоритет при изразходването на целевите субсидии за капиталови
разходи;
- повишаване на прозрачността и предвидимостта на процедурата по
отпускане на целеви субсидии за капиталови разходи, в т. ч.
възприемане на относително устойчиви и изрично декларирани
критерии;
- ограничаване на възможността за трансформиране на целеви субсидии
в общи, напр. чрез изричен списък в Закона за държавния бюджет или в
постановлението на Министерския съвет за неговото изпълнение на
значими обекти, субсидиите за които да не подлежат на трансформиране
(аналогично на екологичните), или чрез включване на всички обекти, за
които се предоставят целеви субсидии в областните планове (след
приемането на бюджета за съответната година);
- по-тясно свързване на предоставянето на целеви субсидии с районите
за целенасочено въздействие и определените за тях приоритети, в т. ч.
използването им за финансиране на целеви програми;
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- по-точно регламентиране на обхвата на областните планове за развитие
и на Националния план за регионално развитие при неговата
актуализация, съответно възприемането на единни критерии за оценка
на значението на проектите (национално, регионално, местно), каквито
могат да бъдат: териториалният обхват на въздействието, обемът
(изразен например чрез паричната стойност) или способността за
осъществяването на проекта.
С тези промени биха се създали условия за стабилизиране на
"пирамидата" на планирането на регионалното развитие, за повишаване
на възможността за концентриране на средствата и за по-добър контрол
върху използването им (по-специално на целевите субсидии).
Общият размер на предлаганите в Националния план за
регионално развитие финансови средства за целия планов период 2000 2006 г. възлиза на 13,417 млрд. лв.
Проекти на областните администрации съгласно Националния
план за регионално развитие 2000 г. – 2006 г. (хил. лева)
Финансови

2000г.

2001г.

2002г.

2003г.

2004г.

2005г.

2006г.

източници
Субсидии от републ.

14720,00

420,00

420,00

420,00

420,00

420,00

420,00

15,00

5,00

420,00

420,00

420,00

420,00

420,00

420,00

420,00

6020,00

2500,00

2500,00

Собствени средства

200,00

100,00

100,00

100,00

100,00

100,00

100,00

Външни безвъзмездни

17075,00

435,00

420,00

420,00

420,00

420,00

480,00

38450,00

3880,00

3860,00

1360,00

1360,00

1360,00

1540,00

бюджет
Местни бюджетни и
извънбюджетни
средства
Собствени

бюджетни

средства
Извънбюджетни
фондове

помощи
Кредити с държавни
гаранции
Банкови заеми
Обща стойност
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1.4.

Функции

и правомощия

по

Закона

за устройство

на

територията.
Наред с регионалното развитие, обект на изследване е и мястото
на областния управител в териториалното устройство и планиране по
смисъла на Закона за устройство на територията (ЗУТ) и Закона за
устройство на Черноморското крайбрежие (ЗУЧК, в сила от 01.01.2008
г.).
Съгласно общите положения на ЗУТ, областният управител
провежда държавната политика за устройство на територията в
съответната

област.

Законът

предвижда

още

в

зависимост

от

устройствените цели и задачи от областно и междуобщинско значение
областният управител да назначава областен експертен съвет по
устройство на територията и да организира неговата дейност за
изпълнение на функциите, предоставени му със ЗУТ.
Съобразно предоставените на областния управител конкретни
правомощия в сферата на устройство на територията на областно ниво,
той е длъжен да организира поддържането на архив на издадените от
него актове по силата на този закон.
Систематизирането на функциите на областния управител по ЗУТ
и анализът на тяхната същност, водят до извода, че те следват
естествено и са доразвитие в конкретно направление от функцията му по
ЗДС

като

орган

по

управление

на

държавната

собственост.

Предоставените в ЗУТ правомощия на областния управител произтичат
от засягането на имоти – собственост на държавата, от една страна, а от
друга – от надобщинското значение на определени проекти, схеми,
планове и програми за устройство на територията, предмет на уредба в
ЗУТ и подзаконовите нормативни актове към него.
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Във връзка с устройството на територията на областно ниво и
мястото на областния управител в регулирането на тези обществени
отношения, могат да бъдат посочени следните сфери на компетентност
на областния управител и областната администрация:
- възлага или разрешава изработването на устройствени планове,
които обхващат територии, попадащи в повече от една община, или
предвиждат изграждане на обекти с регионално значение;
- одобрява със заповед подробния устройствен план с обхват
повече от една община;
- съгласува след приемане на проекта от областния експертен
съвет идейния инвестиционен проект за обекти на техническата
инфраструктура с обхват и значение за повече от една община;
- одобрява технически и работни инвестиционни проекти за обекти
на техническата инфраструктура с обхват и значение за повече от една
община;
- издава разрешение за строеж на обекти на техническата
инфраструктура с обхват и значение за повече от една община;
- По мотивирано искане на възложителя областният управител, по
компетентност, може да разреши изработването на комплексен проект за
инвестиционна инициатива;
- проекти за общи/подробни устройствени планове на териториите
с особена териториалноустройствена защита и за други общи/подробни
устройствени планове по решение на общинския съвет могат да се
внасят за приемане и от областния експертен съвет или от Националния
експертен съвет;
-

разрешава

изработване

на

план-извадка,

съобразно

компетентността си по закона;
- отчуждава със заповед по реда на ЗУТ части от поземлени имоти
за разширяване елементите на транспортната инфраструктура ТЕРА ЛЕКС КОНСУЛТ
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автомагистрали

и

пътища

от

републиканската

пътна

мрежа,

железопътни линии и гари, летища, пристанища, улици, булеварди и
площади, при което имотите могат да се ползват по предназначението
си, което са имали преди отчуждаването;
- сключва договор в писмена форма по пазарни цени, когато с план
за регулация се променят граници на урегулирани поземлени имоти държавна собственост;
- съгласува схемата за поставяне на преместваеми обекти по чл. 56
от ЗУТ в държавните имоти, които не са предоставени на съответна
централна администрация за стопанисване;
- одобрява със заповед районните устройствени схеми, които
засягат територията на една област, като заповедта на областния
управител се обнародва в “Държавен вестник”, окончателна е и не
подлежи на обжалване;
- учредява със заповед право на преминаване през държавни
поземлени

имоти,

когато

друго

техническо

решение

е

явно

икономически нецелесъобразно;
- учредява със заповед право да се прокарат отклонения от общи
мрежи и съоръжения на техническата инфраструктура през държавни
поземлени

имоти,

когато

друго

техническо

решение

е

явно

икономически нецелесъобразно;
- предлага на Министерския съвет да разреши промяна на
предназначението на територии и поземлени имоти – държавна
собственост, в хипотезата на чл. 62а, ал. 2 и 3;
- други конкретни правомощия.
Предвижданията на одобрените устройствени схеми са основания
за областните и общинските администрации да кандидатстват за
субсидии от бюджета за устройствени дейности.
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1.5. Функции и правомощия при произвеждането на избори.
Правомощията

на

областния

управител

във

връзка

с

произвеждането на избори в страната е предмет на уредба в Закона за
избиране на народни представители, Закона за местните избори, Закона
за избиране на президент и вицепрезидент на републиката, Закона за
избиране на членове на Европейския парламент от Република България,
Закона за местното самоуправление и местната администрация.
При произвеждане на избори за народни представители, президент
и

вицепрезидент

и

на

членове

на

Европейския

парламент,

законодателството предвижда идентичен регламент на функциите и
правомощията на областния управител, които се свеждат най-общо до
следното:
Областните управители, не по-късно от 50 дни преди изборния
ден, правят предложение до Централната избирателна комисия за
назначаване на районните избирателни комисии, въз основа на
проведени консултации с посочените в съответните закони лица.
Заповедта на кмета на общината за образуване на избирателните
секции на територията на общината може да бъде обжалвана пред
областния управител в тридневен срок, който се произнася окончателно
в тридневен срок.
Наказателните постановления за нарушения на разпоредбите на
цитираните избирателни закони се издават от областните управители по
местоизвършване на нарушението в тридневен срок от получаване на
преписката, освен, ако актът за установяване на административно
нарушение е срещу областния управител, като в тези случаи
наказателното постановление се издава от министъра на държавната
администрация и административната реформа.
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Съгласно чл.8, ал.1 от Закона за местните избори /ЗМИ/,
организационно-техническата

подготовка

се

осъществява

от

Министерския съвет, от областните и общинските администрации във
взаимодействие с избирателните комисии. Във връзка с организационнотехническата подготовка на изборите областните управители изпълняват
следните функции:
1.

Създават

необходимата

организация

за

получаване

на

избирателните списъци- Част І на избирателния списък за работа в
общинските администрации по чл.11, ал.2 от ЗМИ и Част І от
избирателния списък за обявяване, по чл.16, ал.1 от ЗМИ и
упълномощават лице от областната администрация, което да получи
срещу подпис и протокол избирателните списъци от Главна дирекция
”ГРАО” и да ги транспортира до областта.
2. Организират и осигуряват транспортирането, предаването и
охраната

на

избирателните

списъци

да

съответните

общински

или

временният

кмет

администрации.
Когато

кметът

на

общината

на

новосъздадена община не е направил в определения в закона срок
предложение

за

състав

на

общинска

избирателна

комисия,

предложението се прави от областния управител най-късно 47 дни преди
изборния ден. Към него се прилагат писмените предложения на
политическите партии и коалиции.
Решенията на Централната избирателна комисия за местни избори
се предоставят на областните управители незабавно след получаването
им в Министерство на държавната администрация и административната
реформа. Областните управители следва да създадат необходимата
организация за своевременно изпращане на решенията на ЦИК за
местни избори до ОИК и до кметовете на общини.
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Областните управители организират и заплащат отпечатването и
доставянето на бюлетините за гласуване по общини при спазване на
изискванията на Закона за обществените поръчки, респ. На наредбата за
възлагане на малки обществени поръчки.
Областните администрации, съвместно с ОИК и кметовете на
общини,

организират

разпределянето

и

транспортирането

на

формулярите на протоколи, на извлечения и чернови от протоколиПриложения №№ 49-70 от изборните книжа, пликовете за гласуванеПриложение № 71 от изборните книжа и печатите на СИК.
Областните управители, съгласувано с кметовете на общини и
ОИК осигуряват изборните книжа, необходими за работата на
общинските администрации, ОИК и СИК- Приложения №№3-7, 9, 17-48.
Областните администрации, съвместно с ОИК и кметовете на
общини, организират разпределянето и транспортирането на брошурите
с методическите указания на ЦИКМИ до общините и СИК.
Областните управители, съгласувано с ОИК и кметовете на
общините, уточняват с областните дирекции ”Полиция” и с РПУ
организацията на необходимите дейности по охрана на изборните
книжа,

маршрутите

на

транспортиране,

помещенията

на

ОИК,

избирателните секции и др.
Наказателните постановления за нарушения на ЗМИ се издават от
областните управители по местоизвършване на нарушението.
Съгласно чл.2а, ал.1 от Закона за избиране на президент и
вицепрезидент

на

републиката

организационно-

техническата

подготовка на изборите за президент и вицепрезидент на републиката се
осъществява от Министерския съвет, от областните и отобщинските
администрации във взаимодействие с избирателните комисии.
Областните управители създават необходимата организация за
получаване на избирателните списъци – избирателен списък за
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обявяване, по чл.29, ал.1 от ЗИНП и избирателен списък за работа в
общинските администрации по чл.27, ал.3 от ЗИНП.
Областните управители упълномощават лице от областната
администрация,

което

да

получи

срещу

подпис

и

протокол

избирателните списъци от Главна дирекция ”ГРАО” и да ги
транспортира до областта. Областните управители организират и
осигуряват транспортирането и охраната на избирателните списъци до
съответните общински администрации.
Областните управители упражняват контрол за своевременното
обявяване на избирателните списъци.
Областните управители са задължени да изпратят предложения до
ЦИК за ИПВР за назначаване на районните избирателни комисии след
провеждане на консултации с представените в Народното събрание
партии и коалиции.
Областните управители съвместно с кметовете на общини
осигуряват подходящи помещения за работа на РИК, както и
необходимите им технически средства, материали и др.
В изпълнение на разпоредбата на чл.16 от ЗИНП областните
управители осигуряват печат на РИК.
Областните управители създават необходимата организация за
своевременно изпращане на решенията на ЦИК до РИК и до кметовете
на общини. Областните администрации съвместно с РИК и кметовете на
общини разпределят бюлетините по общини и СИК. Разпределянето и
транспортирането им до общините се организира от областните
администрации като заплащането на разходите е от средствата за
организационно- техническата подготовка на изборите. Областните
администрации съвместно с РИК и кметовете на общини разпределят
кутиите

за

гласуване

по

общини

и

СИК.

Разпределянето

и

транспортирането им до общините се организира от областните
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администрации като заплащането на разходите е от средствата за
организационно- техническата подготовка на изборите. Разпределянето
и транспортирането на методическите указания на ЦИК до общините и
СИК се организира от областните администрации съвместно с РИК и
кметовете на общини като заплащането на разходите е от средствата за
организационно- техническата подготовка на изборите.
Областните управители съгласувано с РИК и кметовете на
общините уточняват с областните дирекции ”Полиция” и с РПУ
организирането на необходимите охранителни дейност по отношение
охрана на изборни книжа, помещения на избирателни комисии,
маршрути и др.
1.6. Правомощия по “реституционните” закони
Правомощията

на

областния

управител

в

сферата

на

възстановяване на собствеността върху земи и гори. Отделни негови
функции намират фрагментарна уредба в Закона за собствеността и
ползването на земеделските земи (ЗСПЗЗ), Закон за възстановяване на
собствеността върху горите и земите от горския фонд (ЗВСГЗГФ).
Тъй като по ЗВСГЗГФ почти липсват форми на реално участие на
областния управител или негов представител в процедурите по
възстановяване на имоти от горския фонд, освен като член на
предвидените в закона комисии, този закон не е предмет на обсъждане в
настоящото изложение.
Във връзка с реституцията на земеделски земи, регламентирана в
ЗСПЗЗ, следва да се отбележи, че цялостният прочит на този закон в
контекста на предмета на настоящия доклад, буди редица въпроси
относно подхода на законодателя при определянето на функциите на
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областния управител. Може да се заключи, че по същество областният
управител няма правомощия в реституционния процес. Участието му в
процедурите по възстановяване на земеделски имоти по ЗСПЗЗ се
изчерпва в следните хипотези:
>Съгласно
притежавали

закона

собствениците

земеделски

земи

или
преди

техните

наследници,

образуването

на

трудовокооперативни земеделски стопанства или държавни земеделски
стопанства, независимо от това, дали са били включени в тях или в
други, образувани въз основа на тях, селскостопански организации,
намиращи се в границите на урбанизираните територии (населени места)
или извън тях и са застроени или върху тях са проведени мероприятия,
които не позволяват възстановяване на собствеността, имат право на
обезщетение по тяхно искане с равностойни земи от общинския
поземлен фонд и/или с поименни компенсационни бонове, като
общинският съвет определя вида, размера и местонахождението на
земите от общинския поземлен фонд за обезщетяване на собствениците,
но не по-малко от 50 на сто от наличния общински поземлен фонд. В
случай, че общинският съвет не се произнесе в срок или откаже
искането за предоставяне до 50 на сто от наличния общински поземлен
фонд, земите за обезщетяване се определят със заповед на областния
управител по искане на общинската служба по земеделие и гори и на
всяко заинтересовано лице.
Другата хипотеза, в която ЗСПЗЗ предоставя на областния
управител определени правомощия, е нова и е въведена с допълнение на
закона (обн., ДВ, бр. 13 от 2007 г.). Разгледана по същество и във връзка
с останалите разпоредби и духа на закона, следва да се отбележи, че
новата уредба създава вътрешно противоречие и е твърде дискусионна.
Съгласно чл. 24, ал. 3 от ЗСПЗЗ, правото на собственост на
държавата върху земеделските земи, предоставени на Министерството
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на отбраната, на Министерството на вътрешните работи и на други
ведомства за цели, свързани непосредствено с отбраната и сигурността
на страната, се запазва в места и размери, определени от Министерския
съвет по предложение на министъра на отбраната, съответно министъра
на вътрешните работи или ръководителя на ведомството. В тези случаи
собствеността не се възстановява, а собствениците се обезщетяват по
предвидения в закона ред. При отпадане на необходимостта, свързана с
отбраната и сигурността на страната, тези земеделски земи се включват
в Държавния поземлен фонд с решение на Министерския съвет.
Според допълнението на закона, в гореописания случай, при
отпадане на необходимостта, свързана с отбраната и сигурността на
страната, по искане на бившия собственик или неговите наследници в
посочения в закона срок областният управител отменя отчуждаването,
ако лицата не са били обезщетени. Областният управител изпраща
искането на министъра на земеделието и горите за становище.
Въпросът, който се поставя в тази връзка, е защо след като се касае
за имоти от държавния поземлен фонд, включени в него с решение на
Министерския съвет, компетентността е предоставена на областния
управител, който по принцип не е орган по прилагане на този специален
закон. От друга страна не е ясна процедурата по отмяна на
отчуждаването, както и какви са преките правни последици за
собствениците,

респективно

–

наследниците,

от

отмяната

на

отчуждаването. По-логично е в разглежданата хипотеза правомощия да
имат компетентните по възстановяване на земеделските земи органи,
специално създадени в ЗСПЗЗ за това.
В Преходните и заключителни разпоредби на ЗСПЗЗ също е
регламентирана конкретна функция на областния управител във връзка с
изискването на закона за земите, предоставени за ползване на граждани
въз основа на актове по § 4 от ПЗР на ЗСПЗЗ, да се изработват помощен
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план и план на новообразуваните имоти. Областният управител възлага
изработването на визирания в закона помощен план и план на
новообразуваните имоти до 30 септември на предходната година, като
финансирането на плановете се осъществява от държавния бюджет по
годишна програма, съставена от областния управител и съгласувана с
кмета на общината.
Планът на новообразуваните имоти се одобрява от областния
управител.
Отделно от разгледаните горе правомощия, ЗСПЗЗ предвижда
нарушенията по закона да се установяват с актове на длъжностно лице,
определено от областния управител по местонахождението на имота, а
наказателните постановления да се издават от областния управител по
местонахождението на имота или от упълномощено от него длъжностно
лице.
В същото време законът постановява глобите да се внасят в
бюджета на Министерството на земеделието и горите.
Това законодателно решение е също дискусионно, тъй като е
налице

разминаване

между

компетентен

орган

и

административнонаказващ орган, от една страна, а от друга – не е ясно
защо глобите постъпват в бюджета на МЗГ, при положение, че
контролните функции и административнонаказателната компетентност
са предоставени на областните управители.
1.7. Правомощия спрямо действията и актовете на органите на
местната

изпълнителна

власт

и

местното

самоуправление.

Взаимоотношения.
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Правомощията на областния управител спрямо органите на
местното самоуправление и на местната изпълнителна власт и
взаимодействието между тези управленски нива очертават една от найсъщностните и най-важните характеристики, определящи статута и
дейността на областния управител като държавен административен
орган, провеждащ държавната политика по места и осъществяващ
координация и съответствие между националния и местните интереси.
Отчитайки мястото на областния управител в системата на държавния
управленски апарат не може да не бъде обърнато специално внимание в
настоящия

Доклад

на

функцията

на

областния

управител

по

административен контрол върху актовете и действията на общинския
съвет и на кмета на общината, които са основните органи на управление
и самоуправление на общинско ниво. В тази връзка, анализирайки
общата уредба на обжалването по административен ред съгласно АПК и
особеностите по някои специални закони, възникват въпроси, чието
подробно разглеждане ще бъде обект на изложението по-долу.
Въпросът за взаимоотношенията между общинските органи и
областния управител и правомощията на последния в сферата на
общинското управление, са предмет преди всичко на Закона за местното
самоуправление и местната администрация (ЗМСМА), като този въпрос
намира отражение и в множество други закони, като Закона за
допитване до народа, Закона за държавната собственост, Закон за
устройство

на

територията,

Закона

за

ограничаване

на

административното регулиране и административния контрол върху
стопанската дейност и т.н.
Първата линия обществени отношения, които се очертават в
контекста на разглеждания въпрос, са тези, свързани с възможността на

ТЕРА ЛЕКС КОНСУЛТ

82

областния управител за временно назначаване на органи на общинско
управление.
В ЗМСМА се предвижда във връзка със създаването на нова
община по реда на ЗАТУРБ с указ на Президента на Република
България, в 7-дневен срок от обнародване на указа областният управител
да назначава временен кмет на общината, чиито правомощия се
прекратяват след провеждането на местни избори с полагането на клетва
от новоизбрания кмет на общината.
Друго правомощие на областния управител е да свиква първото
заседание на новоизбрания общински съвет, което се провежда в 14дневен срок от обявяването на резултатите от изборите.
Наред с горното, видно от разпоредбата на чл. 23, ал. 4 от ЗМСМА,
освен лицата посочени в разглежданата правна норма, единственият
държавен орган (орган, извън системата на общинските органи), който
законът овластява с правото да сезира председателя на общинския съвет
да свика заседание на съвета е именно областният управител.
По същия начин, съгласно Закона за допитване до народа, освен
не по-малко от една четвърт от гласоподавателите, не по-малко от една
четвърт от общинските съветници и кметът на общината, право на
инициатива за произвеждане на местен референдум в общината има и
областният управител. В случаите на проведен местен референдум,
протоколът на общинската избирателна комисия се съставя в два
екземпляра, от които единият заедно с всички материали по
референдума се предава в общинския съвет, а вторият се изпраща на
областния управител.
Проявление на разглеждания аспект на правомощията на областния
управител са и следните хипотези, уредени в ЗМСМА:
> Ако в срок не по-късно от един месец след влизането в сила на
решението на общинската избирателна комисия, председателят на
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общинския съвет не свика заседание на съвета или заседанието не бъде
проведено, то се свиква от областния управител и се провежда в 7дневен срок от изтичане на горепосочения едномесечен срок. При липса
на кворум за провеждане на заседанието новоизбраният общински
съветник полага клетвата пред областния управител в присъствието на
представител на общинската избирателна комисия, общински съветници
и граждани.
> При произвеждане на частични избори за кмет на община, за
кмет на район или за кмет на кметство новоизбраният кмет полага
клетвата по чл. 32, ал. 1 от ЗМСМА преди началото на първото
заседание на общинския съвет след избора, което се свиква от
председателя на съвета и се провежда в 14-дневен срок от обявяването
на изборните резултати. Ако в законоустановения срок председателят на
общинския съвет не свика заседание на съвета или заседанието не бъде
проведено, то се свиква от областния управител и се провежда в 7дневен срок от изтичане на горепосочения срок. При липса на кворум за
провеждане на заседанието новоизбраният кмет полага клетва пред
областния управител в присъствието на представител на общинската
избирателна комисия, общински съветници и граждани.
> Когато кмет на община, кмет на район или кмет на кметство са
регистрирани като кандидати за местните избори, в 7-дневен срок преди
края на мандата общинският съвет избира временно изпълняващ
длъжността кмет на общината, кмет на района или кмет на кметството за
срок до полагане на клетва от новоизбрания кмет. В случай, че
общинският съвет не е приел решение в законоустановения за това срок,
временно изпълняващ длъжността кмет на община, кмет на район или
кмет на кметство се назначава от областния управител.
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Във връзка с въпроса за местните избори (избори за общински
съветници и за кметове), следва да се отбележи също, че статутът на
общински съветник и на кмет на община (респективно кмет на район и
кмет на кметство) е несъвместим със заемането на поста областен
управител или заместник областен управител.
Наред с посочените правомощия, следва да бъде представен найсъщностният белег на функциите и ролята на областния управител
спрямо дейността на общинския съвет и на кмета на общината, а именно
– възможността областният управител да упражнява контрол върху
актовете

на

органите

на

местното

самоуправление,

местната

изпълнителна власт и местната администрация.
Една конкретна форма на такъв контрол е предвидена в
разпоредбата на чл. 44 от ЗМСМА. Съгласно чл. 44, ал. 1, т. 4 от
ЗМСМА кметът на общината отговаря за опазването на обществения
ред, като за осигуряването му издава писмени заповеди, задължителни
за началниците на съответните полицейски служби. Видно от текста на
ал. 3 на същата законова разпоредба, тези заповеди могат да се обжалват
от началниците на съответните полицейски служби пред областния
управител в тридневен срок, като обжалването не спира изпълнението.
Заповедите на областния управител се съгласуват с министъра на
вътрешните работи и не подлежат на обжалване.
Общите правила и принципи на осъществявания от областния
управител административен контрол върху дейността и актовете на
общинските органи са регламентирани в ЗМСМА, ЗА и в АПК.
Според релевантната норматвна уредба, актовете на общинския
съвет се изпращат на кмета на общината и на областния управител в 7дневен срок от приемането им. Целта на това задължително изпращане
до тези органи е очевидна, предвид вменените им по ЗМСМА
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правомощия, а именно – да се запознаят с взетите решения на
общинския съвет и да предприемат предвидените в закона мерки, ако са
налице основания за това.
Съгласно изричната правна норма на чл. 45, ал. 4 от ЗМСМА,
областният управител упражнява контрол за законосъобразност на
актовете на общинските съвети, освен ако в закон е предвидено друго.
Той може да върне незаконосъобразните актове за ново обсъждане в
общинския съвет или да ги оспорва пред съответния административен
съд (във връзка с чл. 45, ал. 3 от ЗМСМА). В случаите на обжалване
пред съда, оспорването спира изпълнението на индивидуалните и на
общите административни актове и действието на подзаконовите
нормативни актове, освен ако съдът постанови друго.
От анализа на разглеждания законов регламент прави впечатление,
че осъществяваният от областния управител контрол върху актовете на
общинския съвет е само контрол за законосъобразност, но не и за
целесъобразност на тези актове, за разлика от контрола, упражняван от
кмета на общината, който включва и контрол за целесъобразност. Това
означава, че приложение досежно контрола за законосъобразност
намират установените в чл. 146 от АПК основания за оспорване и
отмяна на административни актове, както следва:
- липса на компетентност – материална, териториална и по степен;
- неспазване на установената форма;
- съществено нарушение на административнопроизводствните
правила – тук, предвид обстоятелството, че общинският съвет е
колективен орган, освен специалните разпоредби и изисквания за
провеждане на процедурата по приемане на съответния акт, проверката
за законосъобразност следва да включва и проверка за наличие на
кворум и необходимото мнозинство при приемане на акта;
- противоречие с материалноправни разпоредби;
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- несъответствие с целта на закона.
Друго обстоятелство, което прави впечатление при изследването на
въпроса

за

упражнявания

от

областния

управител

контрол

за

законосъобразност на актовете на общинските съвети, е фактът, че това
правомощие на областния управител не е неограничено, всеобхватно и
безусловно. ЗМСМА допуска възможност то да бъде ограничавано от
други специални закони, които изрично да изключват такъв контрол от
страна на областния управител. В тази връзка се поставя въпросът може
ли областният управител да спира и да връща на общинския съвет
негово незаконосъобразно решение за одобряване на общ или подробен
устройствен план за ново произнасяне, както и дали може да отменя
заповед на кмета за одобряване на подробен устройствен план. В част
пета на ЗУТ “Контрол върху устройството на територията”, в глави 19 и
20 последователно е уреден съдебният контрол на индивидуалните
административни
административният

актове
контрол

по

устройство
по

устройство

на
на

територията

и

територията

и

строителството, т.е. ЗУТ като специален спрямо ЗМСМА закон въвежда
свои правила досежно контрола върху общинските органи по отношение
на правомощията им по териториалното устройство и строителството.
Приетите с решение на общинския съвет ОУП са окончателни и не
подлежат на оспорване от заинтересованите лица. ПУП, които в
зависимост от обхвата им се одобряват с акт на общинския съвет или с
акт на кмета на общината, по принцип подлежат на оспорване по
съдебен ред пред съответния административен съд, като съдебното
производство е едноинстанционно. Законът в специална норма определя
изрично кръга от лицата, които се явяват заинтересовани по смисъла на
ЗУТ (включително за които е налице правен интерес от обжалване).
Такива са собствениците и носителите на ограничени вещни права
според данните от имотния регистър, чиито недвижими имоти са
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непосредствено засегнати от предвижданията на подробния устройствен
план, като непосредствено засегнати от предвижданията на подробния
устройствен план недвижими имоти са: имотите - предмет на самия
план; съседните имоти, когато са включени в свързано застрояване;
съседните имоти, включително имотите през улица, когато се допускат
намалени

разстояния;

съседните

имоти,

когато

се

променя

предназначението на имота - предмет на плана; имотите, които попадат
в определените с нормативен акт хигиенно - защитни зони, изискващи се
за предвиденото по плана застрояване.
Що се отнася до административния контрол върху актовете на
общинските органи по устройство на територията и строителството, в
ЗУТ са посочени компетентните да осъществяват такъв държавни
органи, а именно – МРРБ, ДНСК и РДНСК.
В тази връзка възниква въпросът за съотношението между ЗА,
ЗМСМА и ЗУТ относно функциите на областния управител спрямо
актовете на общинския съвет и кмета на общината в разглежданата
област обществени отношения. Тълкуването на действащата нормативна
уредба по този въпрос не е категорично и еднозначно, в областните
администрации има различна практика по този казус, не е съвсем
унифицирана и съдебната практика. Все пак надделява разбирането, че
ЗУТ е специален закон, поради което следва да се прилагат неговите
разпоредби относно контрола върху актовете на общинските органи в
сферата на устройството на територията и строителството. По този
начин обаче една сериозна и много важна част от издаваните от
общинските органи актове остава извън обхвата на контролните
правомощия на областния управител.
Друго ограничение по дейността на областния управител за
контрол на актовете на общинския съвет е свързано с предмета на
решенията на общинския съвет. В случаите, когато общинският съвет с
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решение се произнася по управлението и разпореждането с вещи и
ограничени права върху вещи, собственост на общината или включени в
капитала

на

търговски

дружества,

това

волеизявление

е

от

гражданскоправно естество на собственик и не съдържа белезите на
административен акт по смисъла на чл. 21 от АПК, поради което не
подлежи на съдебен контрол за законосъобразност.
В тази връзка интерес представлява въпросът за характера и
същността на контрола, който областният управител извършва спрямо
актовете на общинския съвет.
Видно от правомощията му, областният управител може да оспорва
по съдебен ред актовете на общинския съвет, като сезира компетентния
административен

съд

чрез

надлежна

жалба

срещу

конкретния

незаконосъобразен акт на общинския съвет. Следователно законът
приема,

че

за

областния

управител

априори

е

налице

административнопроцесуална правосубектност, т.е. наличие на активна
процесуална легитимация и правен интерес от оспорване на актовете на
общинския съвет. Особеност на действието на оспорването в тези случаи
е, че жалбата на областния управител освен деволутивен ефект, спрямо
общите

ненормативни

и

подзаконовите

нормативни

актове

на

общинските съвети има и т.нар. суспензивен ефект. Това е отклонение
от заложения в АПК общ принцип, че оспорването на общите и на
нормативните актове не спира изпълнението им, освен ако съдът
постанови друго. В разпоредбата на чл. 45, ал. 4, изр. последно от
ЗМСМА е възприета точно обратната концепция – оспорването от
областния управител на всички видове и категории актове на общинския
съвет пред административния съд спира изпълнението, респективно –
действието, на оспорените актове, освен ако съдът разпореди друго.
Другата възможност или по-скоро форма на контрол върху
актовете на общинския съвет, с която разполага областният управител, е
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да върне незаконосъобразните актове за ново обсъждане в общинския
съвет. Това правомощие представлява интерес от гледна точка на
правната му характеристика и същност. Изследването на текста на чл.
45, ал. 4 от ЗМСМА и систематичното му тълкуване с останалите
разпоредби на закона показва, че в случая областният управител
осъществява задължителен служебен контрол спрямо изпратените му
актове на общинския съвет, т.е. законът въвежда служебното начало и
действие на областния управител по негов почин, без да е необходимо
сезирането му от други органи и лица. Административният контрол,
който областният управител упражнява върху актовете на общинските
съвети се изразява единствено в правомощието му при констатиране на
незаконосъобразност на акта да върне същия за ново разглеждане от
общинския съвет, т.е. областният управител не може да обяви акта на
общинския съвет за нищожен, нито може да го отмени изцяло или
отчасти

като

незаконосъобразен

или

нецелесъобразен

(целесъобразността, както бе отбелязано по-горе, въобще не стои на
вниманието на областния управител и е изключена от обхвата на
осъществявания от него контрол), нито може да реши въпроса по
същество.

По

аналогия

с

други

правни

институти,

които

законодателството познава, правомощието на областния управител да
върне за ново разглеждане акт на общинския съвет може да бъде
отъждествено или уподобено на правото на вето на президента върху
приеманите от Народното събрание закони.
ЗМСМА регламентира основните положения при връщането на
актовете на общинския съвет за ново обсъждане, както следва:
> Върнатият за ново обсъждане акт заедно с мотивите за
връщането му се изпраща на председателя на общинския съвет в 7дневен срок от получаването му.
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> Върнатият за ново обсъждане акт не влиза в сила и се разглежда
от общинския съвет в 14-дневен срок от получаването му.
> Върнатият за ново обсъждане акт може да бъде оспорен пред
съответния административен съд от кмета на общината, съответно от
областния управител, в 7-дневен срок от изтичане на горепосочения 14дневен срок, ако в този срок общинският съвет не се произнесе по него.
> Общинският съвет може да отмени, да измени или да приеме
повторно върнатия за ново обсъждане акт.
> Актът, върнат за ново обсъждане, се приема повторно с
мнозинството, определено в закон, но с не по-малко от повече от
половината от общия брой на общинските съветници.
> Измененият или повторно приетият акт на общинския съвет може
да бъде оспорван пред съответния административен съд по реда на
Административнопроцесуалния кодекс.
> За неуредените въпроси по издаването, оспорването и
изпълнението на актовете на общинските съвети и кметовете се прилагат
правилата за административното производство, установени със закон.
По по-различен начин законът е уредил правният характер на
контрола, упражняван от областния управител върху актовете на кмета
на общината. Въпреки, че областният управител не се явява “същински”
по-горестоящ административен орган, комуто кметът на общината е
непосредствено

подчинен,

т.е.

въпреки

отсъствието

на

пряко

субординационно административно правоотношение между посочените
териториални

органи

на

изпълнителната

власт

и

въпреки

принадлежността им към различни управленски нива и структури,
правомощията, които ЗМСМА и АПК изрично предоставят на областния
управител спрямо актовете на кмета на общината, носят като
съдържание всички белези на оспорването на административните актове
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по административен ред по смисъла на АПК. Следователно, по силата на
чл. 45, ал. 1 от ЗМСМА и чл. 93, ал. 4 от АПК, областният управител се
явява единственият компетентен административен орган да разгледа
жалбата или протеста против акт на кмета на общината по реда на
оспорването по административен ред.
В сравнение с разгледаните по – горе контролни правомощия на
областния управител върху актовете на общинския съвет, контролът
спрямо актовете на кмета на общината се характеризира със следните
белези:
>

Административният

контрол,

упражняван

от

областния

управител върху актовете на кмета на общината е контрол както за
законосъобразност, така и контрол за целесъобразност на акта.
> Осъществяваният от областния управител контрол върху
актовете на кмета на общината почива на принципа на диспозитивното
начало, т.е. за да се произнесе областният управител по издаден от кмета
на общината акт е необходимо да бъде надлежно сезиран с жалба на
заинтересованите лица и организации или с протест на прокурора.
Следователно оспорването не може да стане по почин на областния
управител, тъй като в случая той действа като по-горестоящ
административен орган и има контролно-отменителни функции.
> Производството по оспорването на актовете на кмета на
общината пред областния управител се развива по реда на глава шеста
от АПК.
Съгласно чл. 97, ал. 1 от АПК, в двуседмичен срок от получаване
на преписката, областният управител, като компетентен да разгледа
жалбата или протеста орган, се произнася с мотивирано решение, с
което обявява оспорения акт за нищожен, отменя го изцяло или отчасти
като незаконосъобразен или нецелесъобразен или отхвърля жалбата или
протеста.
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Във връзка с възможността по чл. 97, ал. 2 от АПК за решаване на
въпроса по същество от компетентния да разгледа жалбата или протеста
орган, в случая – областния управител, следва да се отбележи че в
конкретната специфична хипотеза тази възможност няма да е
приложима на практика, тъй като исканият акт всякога ще бъде от
изричната компетентност на кмета на общината, която областният
управител няма право да изземва.
По отношение на възможността, регламентирана в ал. 3 на чл. 97 от
АПК, може да се заключи, че същата би могла да намери приложение в
производството по оспорване на актовете на кмета на общината пред
областния управител, а именно: когато административният орган
(кметът на общината) противозаконно е отказал да издаде документ,
компетентният да разгледа жалбата или протеста орган (областният
управител) го задължава да извърши това, като му определя и срок за
издаване на документа.
Преобразуващият акт на областния управител в производството по
оспорване по административен ред може да бъде обжалван/протестиран
пред съответния административен съд. Следователно, актовете на
областния управител, с които той отменя или обявява за нищожен акт,
издаден от кмета на общината, не са окончателни, тъй като подлежат на
съдебен контрол.
> Както бе отбелязано и по-горе по повод контролните функции на
областния

управител

спрямо

актовете

на

общинския

съвет,

правомощията на областния управител не са безусловни и неограничени,
тъй като актовете на кмета на общината могат да се оспорват по
административен ред пред областния управител, освен ако в закон е
предвидено друго, т.е. допуска се определена категория актове, издавани
от кмета на общината, да бъдат изрично изключени от обхвата на
административния контрол чрез специална законова разпоредба.
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Във връзка с разглежданите правомощия на областния управител
се поставя въпросът за съотношението между разпоредбите на чл. 32, ал.
2, изр. 2 от Закона за администрацията, чл. 93, ал. 4 и чл. 97 от АПК, чл.
45, ал. 1 от ЗМСМА и чл. 45, ал. 2 от ЗМСМА. Сякаш има известно
припокриване в правомощията на общинския съвет и тези на областния
управител по отношение на контрола върху актовете на кмета на
общината. В същото време обаче е видно, че общинският съвет действа
само служебно, по свой почин, при отмяната на актовете на кмета на
общината, като законодателят е стеснил кръгът административни актове,
издадени от кмета на общината, които общинският съвет може да
отменя, а именно – тези, които противоречат на актове, приети от
съвета, т.е. излиза, че основание за отмяна в тези случаи е само
несъответствието на акт на кмета на общината с акт на общинския съвет.
Предвид предоставената от закона възможност за оспорване на
актовете на кмета на общината пред областния управител и
приравняването

на

областния

управител

на

“по-горестоящия

административен орган”, който осъществява контрол за законо- и
целесъобразност на акта на “по-долустоящия орган” (кмета на
общината), интерес представлява и следва да бъда разгледан въпросът за
възобновяване на производствата по издаване на администартивни
актове, регламентиран в глава седма от АПК. Съгласно разпоредбата на
чл. 99 от АПК, влязъл в сила индивидуален или общ административен
акт, който не е бил оспорен пред съда, може да бъде отменен или
изменен от непосредствено по-горестоящия административен орган, а
ако актът не е подлежал на оспорване по административен ред - от
органа, който го е издал, в изчерпателно изброените в разглежданата
разпоредба хипотези. В тази връзка и с оглед препращането в чл. 103, ал.
2 към глава шеста от АПК, регламентираща оспорването на
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административните актове по административен ред, възниква въпросът
може ли областният управител да бъде компетентен орган по
възобновяването по смисъла на АПК, може ли да разгледа искане за
възобновяване и може ли да отмени влязъл в сила административен акт
на кмета на общината при условията на глава седма от АПК, като се има
предвид, че производството по възобновяване е един извънреден способ
за защита.
Аргументи могат да бъдат изложени и в двете посоки, поради
което еднозначен отговор трудно може да бъде даден, особено на този
етап, предвид краткия период на прилагане на АПК и липсата на
съдебна практика по въпроса. При всички случаи изходна база при
анализирането на този въпрос ще бъдат духът и целите на закона, при
това не само на АПК, но на останалите релевантни нормативни актове,
както

и

систематичното,

историческото

и

сравнителноправното

тълкуване на разпоредбите на ЗА и ЗМСМА.
Довод в покрепа на тезата, че областният управител може да
отменя влезли в сила актове на кмета на общината при условията на
производството по възобновяване съгласно АПК, може да бъда извлечен
от общата формулировка на чл. 32, ал. 2, изр. 2 от ЗА, съгласно който
областният управител може да отменя актовете на кмета на общината,
без законът да визира дали тази отмяна става чрез редовните средства на
оспорване по административен ред или по реда на извънредния способ
за възобновяване. Друг аргумент в полза на горното разбиране е
прилагането по аналогия. След като в АПК изрично е посочено, че
актовете на кмета на общината се обжалват по административен ред
пред областния управител и последният действа като контролноотменителната инстанция, т.е. приравнен е, вменени са му функции на
“по-горестоящ орган” по смисъла на АПК, то би следвало да се приеме,
че волята на законодателя в чл. 99 от АПК е била областният управител
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да може да отменя и влезли в сила актове на кмета на общината,
съобразно условията и предпоставките, посочени в кодекса.
Обратното тълкуване почива на съображенията, че производството
по глава седма от АПК е един извънреден способ за отмяна, поради
което не следва да се тълкува и прилага разширително. След като на
това систематично място от кодекса не е указано изрично, подобно на
чл. 93, ал. 4 от АПК, че по отношение на влезлите в сила актове на кмета
на общината, компетентен орган по възобновяването е областният
управител, може да се направи извод, че последният няма такова
правомощие, тъй като формалноправно не попада в хипотезата на чл. 93,
ал. 1 от АПК.
При съпоставката на очертаните противоположни тълкования на
разпоредбата на чл. 99 от АПК, приоритет следва да бъде даден на
първото, тъй като в крайна сметка важна е целта на закона и духът на
правната норма, а именно – осигуряване на законност в действията на
местната администрация и ръководните й органи (кметът на общината)
чрез предоставената на областния управител функция по контрол и
отмяна на незаконосъобразните актове.
Аналогично на разгледания по-горе въпрос, се поставя и
проблематиката на глава осма от АПК с предмет на регулиране
“Предложения и сигнали”. Предложенията и сигналите са средство за
усъвършенстване и демократизиране на работата на администрацията.
При

реализацията

на

обществения

контрол

задължението

на

администрацията е да осигури условията за упражняване правата на
гражданите и организациите като субекти на административния процес в
неговата цялост. Видно от доклада за състоянието на администрацията
за 2006 г. на Министерството на държавната администрация и
административната реформа по отменения Закон за предложенията,
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сигналите, жалбите и молбите (ЗПСЖМ) от общо 547 администрации,
публикували отчет за 2006 г., 344 администрации заявяват, че нямат
постъпили

сигнали,

а

459

администрации

нямат

постъпили

предложения. Общият брой на постъпили сигнали според информацията
от докладите е 32 979 (72% – за централната и специализираните
териториални администрации, 4% – за областната администрация, 24% –
за общинската администрация и по-малко от 1% – за районите на
общини с районно деление). Като извод от тези данни е посочено, че в
голяма част от администрациите, включително и за областната
администрация, се запазва тенденцията от предходни години за
непознаване на процедурите за подаване и разглеждане на сигнали и
предложения поради това, че администрациите не ги регламентират и
оповестяват. В тази връзка положителен факт представлява включването
в Устройствения правилник на областните администрации (чл. 7, ал. 1, т.
4 и т. 7 и чл. 17, т. 9 и т. 10) на изрични правомощия на областния
управител

и

специализираната

администрация

към

него

по

упражняването на контрол, както по законосъобразността на актовете на
органите на местно самоуправление, така и по законосъобразността на
техните действия, като по този начин е дадена възможност от една
страна да се упражнява административен контрол върху цялостната
дейност на местната администрация, и от друга страна се дава
възможност чрез сигналите на граждани и юридически лица пряко да се
ангажира

областната

администрация

да

осъществява

своите

правомощия, а не както е преобладаващата практика досега – само да ги
препраща по компетентност.
Досежно предложенията, дефинирани общо в чл. 107, ал. 3 от
АПК, е безспорно, че тази материя се прилага и за областния управител,
като административен орган и част от управленския апарат на
държавата, както и за областната администрация.
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Що се отнася до сигналите за злоупотреба с власт и корупция,
лошо управление на държавното или общинско имущество или за други
незаконосъобразни и нецелесъобразни действия или бездействия на
административни

органи

и

длъжностни

лица

в

съответните

администрации, с които се засягат държавни или обществени интереси,
права или законни интереси на други лица, същите се подават до
органите, които непосредствено ръководят и контролират органите и
длъжностите

лица,

за

чиито

незаконосъобразни

действия

или

бездействия се съобщава. В тази връзка, безспорно е, че областният
управител може да решава сигнали срещу длъжностни лица от
областната администрация. Възниква обаче и следва да бъде анализиран
въпросът може ли областният управител да разглежда и да решава
сигнали по чл. 107, ал. 4 от АПК срещу кмета на общината и
длъжностни лица от общинската администрация по реда на глава осма
от кодекса. Ключовият момент в тълкуването на компетентността на
областния управител по отношение на горепосочената категория
сигнали е употребеният от законодателя израз “органите, които
непосредствено ръководят и контролират органите и длъжностите лица,
за чиито незаконосъобразни действия или бездействия се съобщава”.
Няма спор, че областният управител няма функция на непосредствено
ръководство върху дейността на кмета на общината, а разполага само с
контролни

правомощия.

Ако

се

приеме,

че

законът

изисква

кумулативното наличие на двата елемента – ръководство и контрол, то
следва, че областният управител не разполага с компетентност да
решава по същество подадени до него сигнали срещу незаконосъобразни
действия и бездействия на кмета на общината. Доколко обаче такава теза
съответства на целта на закона (в широк смисъл), предвид функциите на
областния управител по ЗА, ЗМСМА и АПК, е отделен въпрос, при
решаването на който следва да бъде отчетено, че областният управител е
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коректив на дейността на общинските органи и ако той не разполага с
целия предвиден в АПК правен инструментариум за административен
контрол, включително във връзка със сигналите от граждани и
организации срещу неоснователни действия или бездействия на кмета на
общината, то ефективността на безспорните му контролни правомощия
би била значително намалена, а кметът на общината би се превърнал в
един безконтролен орган на местната власт.
Освен контролни функции спрямо актовете на общинския съвет и
на кмета на общината, взаимоотношенията между областния управител
и органите на местното самоуправление се развиват и на друга плоскост,
а именно – координация, сътрудничество и взаимодействие.
Израз на тези взаимоотношения е разпоредбата на чл. 60 от
ЗМСМА, съгласно която общините могат да си сътрудничат помежду си,
с областите, с юридически или физически лица и да създават сдружения,
чрез които да постигат цели от взаимен интерес и на които да възлагат
изпълнението на дейности, произтичащи от техните правомощия.
Визираното в закона общинско сътрудничество се осъществява на
основата на подписано споразумение за сътрудничество, което се
одобрява от общинския съвет, като съдържанието на споразумението е
определено в чл. 61, ал. 2 от ЗМСМА.
Друго общо контролно правомощие на областния управител се
съдържа в административнонаказателните разпоредби на Закона за
ограничаване на административното регулиране и на административния
контрол върху стопанската дейност (ЗОАРАКВСД).
В разпоредбата на чл. 30 от цитирания закон са очертани няколко
състава на административни нарушения, както следва:
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- който наруши или не изпълни в срок служебните си задължения,
свързани

с

подготовката

по

издаването

на

разрешение

или

удостоверение, в резултат на което се е стигнало до изтичането на срока
за произнасяне по направеното искане за издаване на разрешение или
удостоверение, се наказва с глоба от 1000 до 5000 лв., а когато
нарушението е извършено повторно, глобата е от 5000 до 10 000 лв.
- длъжностно лице, което наруши изискванията на чл. 5 , 6 , чл. 7,
ал. 1 , чл. 17, ал. 1 , чл. 21, 22 и чл. 29, ал. 2 от ЗОАРАКСД , се наказва с
глоба в размер от 500 до 2000 лв., ако деянието не съставлява
престъпление, а ако нарушението е извършено повторно, глобата е в
размер от 1500 до 5000 лв.
Когато нарушенията по чл. 30 от ЗОАРАКСД са извършени от
кметове на общини, актовете за установяване на административните
нарушения се съставят от съответния областен управител или от
оправомощени от него лица, а наказателните постановления се издават
от министъра на държавната администрация и административната
реформа.
1.8. Административнонаказателна компетентност. Предоставяне на
достъп до информация. Процесуално представителство.
1.8.1. Административнонаказателна компетентност
В Закона за административните нарушения и наказания (ЗАНН),
глава трета, раздел трети, чл. 47, ал. 1, б. “а” е посочено изрично, че
административни наказания могат да налагат и областните управители,
на които е възложено да прилагат съответните нормативни актове или да
контролират
определените

тяхното
в

изпълнение,

законите

т.е.

случаи

областният
изпълнява

управител
функцията

в
на

административнонаказващ орган. Отделни закони, по които областният
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управител е компетентен да налага административни наказания за
извършени административни нарушения, бяха разгледани по-горе на
съответните места в доклада. Освен в тях, административнонаказателна
компетентност

на областния управител е предвидена и други

нормативни актове, като Закона за биологичното разнообразие, Закона
за лечебните растения и др.
Въпреки,

че

няма

пряка

връзка

с

разглежданата

тук

администартивнонаказателна компетентност, с оглед пълнота на
изложението в настоящия доклад следва да бъде маркирана и
компетентността на областния управител в определените от специалните
закони хипотези на търсене и реализиране на гражданска (деликтна)
отговорност на виновните лица, когато са причинени вреди на
имущество – държавна собственост. В тази връзка следва да бъдат
представени някои конкретни примери от действащото законодателство:
Съгласно чл. 170 от Закона за опазване на околната среда, който
виновно причини другиму вреди от замърсяване или увреждане на
околната среда, е длъжен да ги обезщети. В тези случаи, когато е
увредено имущество - държавна собственост, ако вредите са настъпили
на територията на повече от една община, оправомощен да заведе иска
е областният управител.
Съгласно чл. 202 от Закона за водите, всеки е длъжен да поправи
вредите, които виновно е причинил на други лица в нарушение на
действащите разпоредби по ползването и опазването на водите и на
условията на издадените разрешителни. В случаите, когато са увредени
растителността и животинският свят във водните обекти - публична
държавна собственост, оправомощен да заведе исковете за поправяне на
вредите, ако вредите са настъпили на територията на повече от една
община, е областният управител.
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1.8.2. Предоставяне на достъп до обществена информация
Като държавен орган областният управител е задължен по Закона
за достъп до обществена информация публичноправен субект и следва
да прилага, в рамките на своята компетентност, условията и реда за
достъп до видовете обществена информация (официална и служебна).
1.8.3. Процесуално представителство.
Областният управител е едноличен административен орган.
Представителството на административните органи е регламентирано
общо и принципно в чл. 17 от АПК. Съгласно чл. 17, ал. 2 от АПК,
едноличните

административни

органи

действат

лично

или

се

представляват от овластени от тях заместници. Според ал. 3 на същата
разпоредба от кодекса административните органи могат да се
представляват пред съда по пълномощие по реда на Гражданския
процесуален кодекс. В тази връзка и видно от разпоредбата на чл. 20 от
ГПК представители на областния управител по пълномощие могат да
бъдат: адвокатите, юрисконсултите или други служители с юридическо
образование в областната администрация и други лица, ако такива са
предвидени в законите.
Във връзка с процесуалното представителство на държавата в
съдебните производства по действащия ГПК, следва да се отбележат
следните обстоятелства:
Съгласно чл. 18, ал. 3 и ал. 4 от ГПК, държавата се представлява от
министъра на финансите, а по дела, които се отнасят до имоти държавна собственост, намиращи се на територията на страната,
държавата се представлява от министъра на регионалното развитие и
благоустройството.
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В тази връзка, в случаите по чл. 18, ал. 3 и ал. 4 от ГПК, по
изричната повеля на чл. 20, ал. 1, буква “д” от кодекса, областните
управители, упълномощени от министъра на финансите или от
министъра на регионалното развитие и благоустройството, могат
представляват държавата по пълномощие пред съда. Практиката по
съдебни дела, в които като страна в съдебните производства е
конституирана държавата в лицето на министъра на финансите или
министъра на регионалното развитие и благоустройството, показва, че
цитираната разпоредба на чл. 20, ал. 1, б. “д” от ГПК намира широко
практическо приложение.

2. Функции и правомощия по специалните закони.
Административното право и процес във всичките му проявления
навлизат все по-широко в обществения живот. Административното
регулиране и контрол намират приложение във всички сфери и области
на позитивните обществени отношения, включително през последните
години се наблюдава административно регулиране в изключително
тесни и специфични материи, както и в съвсем нови области, в които
няма практика, опит и традиции у нас и които тепърва ще се
утвърждават в правния мир.
Административната дейност придобива все по-голяма роля и
значение в обществения живот, което води съответно до развитие и
разширяване на функциите и правомощията на административните
органи в управлението на съответните сфери обществени отношения.
В

тази

връзка

областният

управител,

като

едноличен

административен орган с обща компетентност на територията на
областта,

разполага

с

определени

компетенции

в

различни,

специализирани и многообразни сфери на обществения живот и с
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координиращи функции при осъществяването на секторните политики,
като околна среда и рационално ползване на природните ресурси,
управление при кризи и защита при бедствия, насърчаване на
инвестициите и заетостта, енергийна ефективност, възобновяеми и
алтернативни източници на енергия и т.н.
Целта на изложението в настоящата част на доклада е да бъдат
представени някои от функциите и правомощията на областния
управител

в

гореизброените

специфични

категории

обществени

отношения, които не са толкова популярни или са сравнително нови
като нормативна уредба и показват една положителна тенденция на
повишаване ролята на областния управител във всички сфери на
обществения живот и разширяването на кръга от правомощията му.
Докладът няма за предмет да разгледа и анализира абсолютно всички
специални закони и подзаконови нормативни актове от действащото
българско законодателство, в които са предвидени отделни компетенции
на областния управител, а да представи една сравнително пълна и
обобщена картина за статута и функциите на този важен орган на
държавно управление, който по силата на конституционните разпоредби
осъществява държавната политика по места и следва да осигури
хармонизация и съответствие между общодържавните и местните
интереси.
С оглед горното, предмет на разглеждане в част трета от Доклада,
ще бъдат следните сектори обществени отношения, в които областният
управител разполага с определена компетентност:
- управление при кризи и защита при бедствия;
- енергийна ефективност екологични енергийни източници;
- заетост и инвестиции;
- околна среда.
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Общият преглед на правомощията на областния управител в
съответните специални закони и сравнителноправният анализ на
разгледаните по-долу нормативни актове показва, че функциите на
областния управител в отделните специализирани сектори не са
еднозначни,

имат

различна

насоченост,

съдържание

и

правен

интензитет. По същността си (съдържание) и от гледна точка на
правните последици (правния интензитет), функциите на областния
управител в посочените горе сектори обществени отношения, обект на
изследване в настоящата част на Доклада, могат да се групират условно
в следните категории :
- координиращи функции без конкретни преки управленски
правомощия;
- наблюдаващи и контролни функции спрямо органите на местно
самоуправление и местна администрация;
- функции по същество, изразяващи се в конкретни правомощия на
управление.
Не на последно място, изследването на посочените по-долу
специални закони сочи, че освен административнонаказващ орган, който
може да издава наказателни постановления, с които да налага санкции
на извършителите на административни нарушения по тези специални
закони, областният управител, като пряк адресат на определени
задължения в специалните закони, може да бъде носител на
административнонаказателна отговорност при неизпълнението им, т.е.
може да бъде субект на административни нарушения, чиито състави са
очертани в административнонаказателните разпоредби на разглежданите
закони. Следователно, в определените в закона хипотези, на областния
може да бъде наложено административно наказание (обикновено глоба
в определен размер) за неизпълнение на
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(правомощия). Очевидно законодателят е отчел високата обществена
значимост на отношенията, регламентирани с разглежданите специални
закони, поради което е предвидил изрично административнонаказателна
отговорност за областния управител.
2.1.

Управление при кризи и защита при бедствия
Нормативната уредба в тази област е съсредоточена в Закона за

управление при кризи (ЗУК) и в Закона за защита при бедствия (ЗЗБ).
Криза е промяна на установеното състояние на живот, обхванала
територии, обекти, сектори и сфери на икономиката и обществения
живот или околната среда, предизвикана от човешка дейност или
природни явления, в резултат на която условията на съществуване и за
осъществяване на дейност в променената среда са силно нарушени.
Националната система за управление при кризи осигурява
действия по предотвратяване възникването и развитието на кризи и
тяхното овладяване. Изгражда се на централно и на териториално ниво.
Включва

органи

на

управление,

центрове

на

управление,

комуникационно-информационна система и сили за реагиране при
кризи.
При кризи в дадена област е необходимо изграждането на план за
управление в кризисния период. Изготвянето и утвърждаването на плана
се ръководи от Областния управител. Той трябва да предостави данни за
ситуацията на централните органи на изпълнителната власт, за да бъде
осъществено изготвяне на Национален план за управление при кризи.
Също

така

Областният

управител

организира

и

утвърждава

разработването на Програма за защита на критичната инфраструктура за
дадената област; осъществява прилагането на мерките от Годишния
национален план за защита на критичната инфраструктура. При
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кризисни ситуации Областният управител координира силите за
реагиране при криза и средствата за овладяването и предотвратяването й
в територията на дадената област. Областният управител е организатор и
отговорник за провеждане обучението на областната администрация за
действия при кризи. Областният управител трябва да прецени нуждите
на областта и при липса на необходимите провизии да предложи на МС
мобилизация на гражданските ресурси, за да се осигури максимално
бързо получаването на нужните помощи. Необходимо е и създаването
на областен център на силите за реагиране при кризи и областен център
на обектите и

системите от критичната инфраструктура, които се

ръководят и поддържат от Областния управител. Той планира
финансовите средства за дейностите по управление , упражнявани при
кризи, предоставя на МС ежегоден доклад за готовността на областта за
реагиране при кризи.
Областният управител приема ежегоден доклад за готовността на
общините на територията на областта за действия при кризи, както и
приема данни от кметовете на общините за областният регистър на
силите за реагиране при кризи и на обектите и системите от критичната
инфраструктура.
Участва в изграждането на комуникационно-информационната
система за управление при кризи. С цел ранно предупреждение изгражда
системи за наблюдение, анализ и оценка на риска. Организира
провеждане на тренировки и учебния по план. Като органът на
управление, който осъществява общото ръководство при криза,
предоставя на населението информация за предприетите мерки,
разработва годишен план, който включва задачи и мероприятия за
подготовка на органите за управление, силите за реагиране и средствата
за поддържането им в готовност за реагиране при кризи,

план за

управление при криза, който съдържа прогноза за възможните рискове,
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характеристика на възможностите последици, необходимите сили за
реагиране при кризи и начините и средствата за предотвратяване и
овладяване им, организацията на действията на органите за управление
при кризи, реда и начина за оповестяване, както и други въпроси,
свързани с управлението при кризи.
При повишаване на риска от възникване на криза или заплаха от
развитие на криза областният управител като орган за управление при
кризи обявява степени на опасност и свързаните с тях мерки.
При обявяване на кризисно положение като защитна мярка може
да се извърши евакуация на населението, която се осъществява от
териториалния орган на изпълнителната власт, както и разсредоточаване
на застрашени културни или материални ценности. Като крайна мярка
може да се обяви и мобилизация на гражданските ресурси. Като
териториален орган на изпълнителната власт областният управител
предоставя неотложна помощ на всички пострадали физически лица при
възникнала криза.
В рамките на своята компетентност осъществява постоянен
контрол върху обектите на юридическите лица и едноличните търговци,
извършване на проверки след писмено уведомяване на ръководителя на
съответния обект.
Може да налага принудителни административни мерки, а именно :
задължителни предписания за предотвратяване нарушенията по закона
за управление при кризи, спиране изпълнението на актовете или
конкретни действия, с които се създава опасност от възникване на криза,
запечатване на обекти или съоръжения, които могат да създадат
опасност или са довели до възникване на криза и които са създадени и
използвани в нарушение на закона.
Налага имуществени санкции на физически лица, еднолични
търговци или юридически лица, които нарушат разпоредбите на закона
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за управление при кризи и издадените въз основа на него подзаконови
нормативни актове по прилагането му.
При упражняване на своите правомощия за управление при кризи
областният управител се подпомага от областен съвет по сигурност и
управление при кризи. Областният управител е председател на съвета по
сигурност и управление при кризи.

Поименният състав и редът за

работа на съвета се определя със заповед на областния управител.
Членове на съвета са заместник областните управители, директорите на
дирекции в областната администрация, директора на областната
дирекция “Гражданска защита”, директора на спешна медицинска
помощ и представители на териториалните звена на централната
администрация на изпълнителната власт.
Целесъобразно е

областният управител да свиква областният

съвет по сигурност и управление при кризи периодично с цел анализ и
оценка на риска от възникване на кризи, поддържане на готовност за
действия при кризи и ефективно използване на наличните ресурси. Като
членове на съвета по сигурност и управление при кризи е добре да се
включат кметовете на общини на територията на областта и външни
експерти при необходимост.
Част от правомощията на областния управител и тези на кметове
на общини се дублират. По-целесъобразно би било да се съсредоточат
правомощията в ръцете на областният управител при настъпване на
криза по отношение на организирането и ръководството при кризи,
разработването и утвърждаването на Програма за защита на критичната
инфраструктура, организиране прилагане на мерките от Годишния
национален създаване на организация за оповестяване при криза и
планиране план за защита на критичната инфраструктура. По този начин
цялата информация ще бъде централизирана и по-правилно ще бъдат
разпределени силите и възможностите с цел овладяване на кризата.
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Препоръчително е да се разширят правомощията на областния
управител, който да има възможност свободно да пренасочва финансови
и други ресурси от една община на територията на областта към друга.
Добре е областния управител да разполага с информация и за
възможностите на съседните области с цел изискване на необходимата
техническа помощ при настъпване на криза.
Бедствие е събитие или поредица от събития, предизвикани от
природни

явления,

инциденти,

аварии

или

други

извънредни

обстоятелства, които засягат или застрашават живота или здравето на
населението, имуществото или околната среда в размери, които изискват
предприемането на мерки или участието на специални сили и
използване на специални ресурси.
При

бeдствия

основна

цел

трябва

да

бъде

осигуряване

безопасността на населението. За осъществяването й е необходимо
спазването на водещи принципи - право на защита на всяко лице,
предимство на спасяването на човешкия живот пред останалите
дейности по защитата, публичност на информацията за рисковете от
бедствия и за дейностите на органите на изпълнителната власт по
защитата при бедствия, приоритет на превантивните мерки при
осигуряване на защитата, отговорност за изпълнението на мерките за
защита, поетапно предоставяне на сили и ресурси за защита.
Защитата при бедствия се осъществява чрез провеждане на
превантивна

дейност,

координация

на

провеждане

действията

на

на

дейности

единната

по

спасителна

защитата,
система,

подпомагане и възстановяване при бедствия, ресурсно осигуряване и
приемане на помощи.
Превантивната дейност е комплекс от мероприятия, които
включват изследване, анализ, оценка и прогнозиране на рисковете от
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бедствия, категоризиране на територията на страната в зависимост от
рисковете, планиране на защитата при бедствия, прилагане на
превантивни мерки за недопускане или намаляване на последиците от
бедствията, приемане на Национална програма за защита при бедствия и
годишни планове за изпълнението.
Планирането за защитата при бедствия се извършва на общинско,
областно и национално ниво. Органите на изпълнителната власт
задължително се обучават за защита при бедствия.
Областният управител участва при планирането на защитата при
бедствия. За целта изготвя планове за защита при бедствия, които
осигуряват организирани и координирани действия за предотвратяване
или намаляване на последиците от бедствия, както и за осигуряване на
временно снабдяване с питейна вода, храни и други необходими
средства за преживяване на населението от засегнатата територия.
Областният управител осъществява дейности по защита на
населението в случай на заплаха или възникване на бедствия. Той
трябва да предупреди за опасността, да наложи

изпълнение на

неотложни мерки за намаляване на въздействието, да съдейства за
осъществяването на спасителни операции, за оказване на медицинска
помощ при спешни състояния, оказване на първа психологическа помощ
на пострадалите и на спасителните екипи, контролира дейността по
овладяване и ликвидиране на екологичните инциденти, защита срещу
взривни вещества и боеприпаси, операции по издирване и спасяване.
Организира и ръководи защитата при бедствия в областта,
организира разработването и утвърждава областния план за защита при
бедствия, утвърждава плана за провеждане на спасителни и неотложни
аварийно-възстановителни работи, организира и отговаря за обучението
на областната администрация за начините на поведение и действие при
бедствия и изпълнение на необходимите защитни мерки, координира и
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контролира подготовката за бедствия, извършвана от областната
администрация, териториалните звена на министерствата и ведомствата,
юридическите и физическите лица в областта, организира и контролира
изпълнението на превантивни мерки за недопускането или намаляването
на последиците от бедствия, предоставя данни за изготвянето на
Национален план за защитата при бедствия, създава организация за
оповестяване при бедствия, представя в Министерството на държавната
политика при бедствия и аварии ежегоден доклад за дейността по
защитата при бедствия
Областният управител обявява със заповед бедствено положение
за цялата или част от територията на областта при необходимост от
въвеждане в действие на областния план за защита при бедствия и по
мотивирано искане на кметове на общини в областта. Може да отмени
предсрочно заповедта за обявяване на бедствено положение при
отпадане на обстоятелствата, послужили като основание за обявяването
му. При необходимост може със заповед да удължи срока на действие
след съгласуване с министъра на държавната политика при бедствия и
аварии.

Извършва

обмен

комуникационно-информационен

на

информация
център

на

с

оперативния

Министерството

на

държавната политика при бедствия и аварии и може да привлича
допълнителни сили и средства, организира, координира и контролира
процеса на подпомагане и възстановяване при бедствия, координира
спасителните

и

неотложните

аварийно-възстановителни

работи,

възникнали на територията на областта, когато са извън територията на
една община и когато кметът е поискал това, може да създаде щаб за
координация.
Заедно с кмета на общината осъществява ръководството и
координация на спасителните и неотложните аварийно-възстановителни
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работи и писмено информира Министерството на държавната политика
при бедствия и аварии за тяхното протичане.
Областният управител участва с право на съвещателен глас в
работата на Междуведомствената комисия за възстановяване и
подпомагане към Министерския съвет и упражнява контрол по
изпълнението на решенията й. Въз основа на решенията на комисията се
усвояват

целевите

средства

от

републиканския

бюджет

за

предотвратяване, овладяване и преодоляване на последиците от
бедствия.
Право да искат предоставяне на средства за възстановяване на
извършени непредвидени разходи по сега действащата нормативна
уредба имат кметовете на общини.
Кметовете на общини изпращат копие от информационната форма
за всеки отделен обект до съответния областен управител.
Отново както и при управлението при кризи се наблюдава
дублиране на правомощия на областния управител и кметовете на
общини. При обявяване на бедствено положение всички действия да се
извършват под прякото ръководство на областния управител, като
кметовете на общини и населени места на територията на областта да
оказват пълно съдействие за овладяване на ситуацията.
Контролът и мерките на административна принуда по Закона за
защита при бедствия е в правомощията на министъра на държавната
политика при бедствия и аварии или оправомощени от него длъжностни
лица.
При настъпване на бедствие областният управител може да се
възползва от комуникационно-информационната система, изградена за
управление при кризи.
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2.2. Държавна политика за енергийна ефективност, възобновяеми и
алтернативни източници на енергия
Предмет на разглеждане в тази област са Закона за енергийната
ефективност (ЗЕЕ) и Закона за възобновяемите и алтернативните
енергийни източници и биогоривата (ЗВАЕИБ).
Според чл. 6 от ЗВАЕИБ областните управители:
- осигуряват провеждането на държавната политика за насърчаване
производството и потреблението на енергия от възобновяеми енергийни
източници, алтернативни енергийни източници и производството и
потреблението на биогорива и на други възобновяеми горива в
транспорта на територията на областта;
- координират дейностите по провеждане на политиката за
насърчаване

производството

и

потреблението

на

енергия

от

възобновяеми енергийни източници, алтернативни енергийни източници
и производството и потреблението на биогорива и на други
възобновяеми горива в транспорта между общините в областта;
- предоставят на министъра на икономиката и енергетиката
информация за изпълнението на програмите по чл. 7, т. 1 на територията
на областта (дългосрочни и краткосрочни програми за насърчаване
използването на възобновяеми енергийни източници, алтернативни
енергийни източници и потреблението на биогорива и на други
възобновяеми горива в транспорта и контролират изпълнението им);
- организират на територията на областта актуализирането и
поддържането на публичната информационна система по чл. 3, т. 3 от
същия закон.
Задължение на кметовете на общини е да предоставят на
областните управители информация за изпълнението на общинските
програми (дългосрочни и краткосрочни) за насърчаване използването на
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възобновяеми енергийни източници, алтернативни енергийни източници
и потреблението на биогорива и на други възобновяеми горива в
транспорта и контролират изпълнението им.
В

този

закон

е

предвидена

административнонаказателна

отговорност за областния управител, ако не организира поддържането на
предвидената в ЗВАЕИБ публична информационна система, както и ако
не предоставя на министъра на икономиката и енергетиката информация
за изпълнението на програмите по чл. 7, т. 1 от същия закон.
Не толкова детайлна и конкретна е уредбата на функциите на
областния управител в сферата на провеждането на държавната
политика за енергийна ефективност. В закона (ЗЕЕ) само е маркиран
най-общо аспектът на дейност на областния управител по отношение
планирането и координацията на мерките за енергийна ефективност.
Съгласно чл. 8 от ЗЕЕ, областните управители организират
разработването и изпълнението на областни програми по енергийна
ефективност и осъществяват взаимодействие с органите на местното
самоуправление и местната администрация.
Областните управители съставят всяка година до месец април
целеви годишни програми за осъществяване на мерки по енергийна
ефективност за следващата година и ги предоставят за обобщаване от
изпълнителния директор на Агенцията по енергийна ефективност.
2.3.

Заетост и инвестиции
В Закона за насърчаване на заетостта (ЗНЗ) са регламентирани

функции на областния управител при осъществяването на държавната
политика в тази област на обществения живот, от които може да се
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направи заключение за ролята и мястото на областния управител в
обществените отношения от социалния сектор.
Съгласно чл. 9, ал. 1 от ЗНЗ, държавната политика по заетостта и
обучението за придобиване на професионална квалификация по региони
се осъществява от областните администрации, органите на местно
самоуправление съвместно с териториалните поделения на Агенцията по
заетостта, териториалните поделения на министерства, организации и
социалните партньори.
По решение на Съвета за регионално развитие към Министерския
съвет и с решение на областните съвети за регионално развитие се
създават постоянни или временни комисии по заетостта.
Председател на Комисията по заетостта към областния съвет за
регионално развитие е областният управител или упълномощен от него
представител на областната администрация. Комисията по заетост при
областния съвет за регионално развитие е междуведомствена структура
под ръководството на областния управител, в която се включват
представители на: областната администрация и на общините на
територията на областта; териториалните поделения на Агенцията по
заетостта; министерствата и други държавни институции; областните
структури на представителните организации на работодателите и
представителните

организации

на

работниците

и

служителите;

отраслови и браншови организации; юридически лица с нестопанска цел
в региона, чиято дейност е свързана с проблемите на заетостта и
обучението за придобиване на професионална квалификация; други
териториални структури.
Координационната функция на областния управител по въпросите
на заетостта се заложени в чл. 13 от ЗНЗ. Според тази разпоредба
областният управител осигурява координация между националните и
местните интереси по въпросите на заетостта при разработването и
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изпълнението на областни планове за регионално развитие и намаляване
на безработицата и осъществява взаимодействие с органите на местното
самоуправление и местната администрация.
Общи

разпоредби,

с

по-скоро

декларативен

характер,

без

конкретни правомощия и без конкретно съдържание на функцията на
областния управител по провеждане на държавната политика за
насърчаване на инвестициите, се съдържат в Закона за насърчаване на
инвестициите (ЗНИ) и по-конкретно, в Глава втора на закона: “Държавна
политика в областта на инвестициите” .
Съгласно чл. 11, ал. 1 от ЗНИ областният управител:
1. осигурява провеждането на държавната политика за насърчаване
на инвестициите на територията на областта;
2. организира разработването на мерки за насърчаване на
инвестициите и координира тяхното изпълнение; мерките се включват в
областната стратегия за развитие и се разработват в съответствие със
стратегията за насърчаване на инвестициите в страната, приета от
Министерския съвет;
3. координира работата на органите на изпълнителната власт и на
техните администрации на територията на областта по т. 1 и 2.
2.4.

Околна среда
В действащото законодателство по околна среда са предвидени

множество правомощия на областните управители, както в рамковия
Закон за опазване на околната среда (ЗООС), така и в специалните
секторни закони – Закон за водите (ЗВ), Закон за лечебните растения
(ЗЛР), Закон за защитените територии (ЗЗТ), Закон за биологичното
разнообразие (ЗБР) и др., при това тези правомощия са не само
ТЕРА ЛЕКС КОНСУЛТ

117

контролни и координиращи, но в определени случаи на областния
управител са делегирани

и функции на управление в областта на

опазване на околната среда.
Видно от изричната разпоредба на чл. 10 от ЗООС, един от
компетентните органи по смисъла на закона е областният управител.
Според общите положения на ЗООС, компетентни да предприемат
предвидените в закона действия и дейности на територията на една
област са

- областният управител или директорът на Регионалната

инспекция по околната среда и водите (РИОСВ).
Съгласно чл. 16 от ЗООС областните управители:
- осигуряват провеждането на държавната политика по опазване на
околната среда на територията на областта;
- координират работата на органите на изпълнителната власт и
техните администрации на територията на областта по отношение
провеждането на държавната политика по опазване на околната среда;
- координират дейностите по провеждане на политиката по
опазване на околната среда между общините на територията на
областта;
- издават наказателни постановления за актове, съставени по реда
на чл. 15, ал. 1, т. 8 от същия закон.
Рамковият закон в областта на околната среда предвижда още при
аварийни или други замърсявания, когато са нарушени установените с
нормативен или индивидуален административен акт норми на изпускане
на замърсяващи вещества в околната среда, лицата, извършили
нарушението, както и лицата, отговорни за спазване на нормите,
незабавно да уведомят съответните областни управители, кметовете на
съответните общини, РИОСВ, басейновите дирекции и органите на
Министерството на държавната политика при бедствия и аварии, а при
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промяна на радиационната обстановка - и Агенцията за ядрено
регулиране.
Гореизброените компетентни органи, сред които е и областният
управител, са длъжни незабавно да уведомят Министерството на
здравеопазването и засегнатото население за настъпилото наднормено
замърсяване, като предложат мерки за защита на човешкото здраве и на
имуществото.
Наред с горното, по повод мерките за предотвратяване на големи
аварии и за ограничаване на последствията от тях, в глава седма от
ЗООС е предвидено изпращане от страна на Министерство на околната
среда и водите на документите по чл. 110 от ЗООС на областния
управител за изразяване на становище по предвидените от оператора
мерки за предотвратяване на големи аварии и за ограничаване на
последствията от тях, като неизразяването на становище от областния
управител в законоустановения срок се смята за мълчаливо съгласие.
ЗООС предвижда и контролни функции на областния управител в
областта на опазването на околната среда. Съгласно чл. 148 от рамковия
закон контролът се осъществява на регионално равнище - от
директорите на РИОСВ, директорите на басейновите дирекции,
директорите на националните паркове, областните управители и от
кметовете на общините или от упълномощени от тях длъжностни лица.
В чл. 159, ал. 2 от ЗООС на областния управител е вменена
функция по съдействие на органите по околна среда, прилагащи
принудителните административни мерки. Съгласно цитирания законов
текст, при прилагането на принудителните административни мерки
министърът на околната среда и водите или упълномощени от него
длъжностни

лица,

директорите

на

РИОСВ,

директорите

на

националните паркове и директорите на басейновите дирекции със
съдействието на областния управител спират с мотивирана заповед
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производствената дейност на собствениците или ползвателите на
територии, както и достъпа до територии на собствениците и
ползвателите, включително чрез пломбиране или запечатване.
По отношение на търсенето и реализирането на гражданската
отговорност, предвидена в ЗООС, компетентността на областния
управител беше разгледана по-горе (виж чл. 170 от ЗООС).
В ЗВ също са регламентирани конкретни правомощия на
областния управител в сферата на управлението и опазването на водите
и водните обекти.
Разпоредбата на чл. 41, ал. 1 от ЗВ прокламира, че общото
водовземане и ползване на водните обекти е правото на гражданите да
ползват водите и/или водните обекти - публична държавна или
общинска собственост, за лични нужди, отдих и водни спортове,
водопой на животни и къпане.
Условията и редът за дефинираното горе общо използване на
водите и водните обекти се определят за публична държавна
собственост от областния управител, в съответствие с издадените
разрешителни за водовземане и ползване на водните обекти и по начина,
който гарантира опазването на живота и здравето на населението и на
околната среда.
В тази връзка, областният управител - за публичната държавна
собственост, е длъжен да обяви:
1. водните обекти, предоставени за общо водовземане и ползване с
определяне на местата за тази цел;
2. изискванията, условията или забраната за определен вид общо
водовземане или ползване;
3. разрешените заварени индивидуални права на използване, както
и правата на използване, които предстои да се предоставят;
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4. обхвата и предназначението на принадлежащите земи към
водните обекти по т. 1 с оглед осъществяване на определени видове
общо водовземане или ползване, съответно ограничение или забрани на
други видове използване, както и изисквания към обекти и дейности,
съвместими с общото водовземане и ползване;
5. местата за преминаване през имоти - частна собственост, в
случаите, когато за общото водовземане и/или ползване достъпът до
водния обект се осъществява през такива имоти след предварително
съгласуване със собственика на имота;
Обявяването по т. 1, 2 и 5 се извършва задължително и чрез
поставянето на табели на определените места, а по т. 3 и 4 - чрез
публичен регистър.
Участие на областния управител е предвидено и в случаите на
отнемане на разрешително по ЗВ. Съгласно чл. 80, ал. 1 от ЗВ при
отнемане

на

разрешителното

органът,

издал

разрешителното

(Министерски съвет, министърът на околната среда и водите или
директорът на съответната Басейнова дирекция), може да определи срок
на титуляря на разрешителното да отстрани съоръженията си и да
възстанови състоянието на водния обект. В срок 7 дни решението по чл.
80, ал. 1 от ЗВ се изпраща на съответния областен управител.
След изтичане на срока по чл. 80, ал. 1 от ЗВ областният управител
може да нареди извършването на предписаните действия за сметка на
водоползвателя.
Съществено правомощие, предизвикало през последните години
противоречиви дискусии в публичното пространство и особено остри
атаки от страна на неправителствените природозащитни организации, е
възможността областният управител да разпореди извършването на
следните дейностите по постоянна защита, а именно:
- дейности за защита на водосборните басейни от водна ерозия;
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- поддържане проводимостта на речните легла.
По повод възможността за разпореждане осъществяването на
“поддържане проводимостта на речните легла”, обструкции са изразени
в посока, че тази дейност под формата на легална възможност и мярка за
защита на водния обект, се използва за незаконно добиване на дървесина
по поречието на реките.
Освен разгледаните дотук функции на областния управител във
връзка с опазването и управлението на водите и водните обекти, по
отношение на търсенето и реализирането на гражданската отговорност,
предвидена в ЗВ, компетентността на областния управител беше
представена по-горе (виж чл. 202 от ЗВ).
Друг специален закон в сферата на околната среда, в който са
предвидени правомощия на областния управител, е Законът за
защитените територии (ЗЗТ).
Според разпоредбата на чл. 36, ал. 1 от ЗЗТ областният управител е
един от надлежните да правят предложения за обявяване на защитени
територии (включително за национални и природни паркове) държавни
органи.
По силата на изричния законов текст на чл. 37 от ЗЗТ, в
общественото обсъждане на предложенията за обявяване на национални
и природни паркове, на резервати и поддържани резервати се канят
представители областните управители, наред с останалите изброени в
закона органи и лица.
Участието на областния управител в процедурите по обявяване на
защитени територии се изразява и в конституирането му (или на негов
представител) като член на специализираната междуведомствена
консултативна

комисия

по

чл.

38

от

ЗЗТ,

която

разглежда

предложението за обявяване (респективно – за заличаване или промени
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в границите) на съответната защитена територия и взема решение за
приемане на предложението, като подготвя проект на заповед за
обявяване или не приема предложението.
Освен в процеса на установяване на мрежата от защитени
територии в страната, ЗЗТ предвижда възможност за участие на
областните управители и в процедурите по приемане на планове за
управление на защитени територии (виж чл. 60 от ЗЗТ).
Законова разпоредба, която към настоящия момент вероятно е
изпълнила предназначението си и е загубила правно действие, тъй като
визира временна уредба за незавършени към момента на влизане в сила
на ЗЗТ производства по обявяване на защитени природни обекти
(понастоящем “защитени територии”) по отменения Закон за защита на
природата, е тази на § 6 от ПЗР на ЗЗТ. Въпреки преходния характер на
нормата, тя е показателна за ролята, която законодателят е отредил на
областния управител в сферата на защитените територии. Съгласно § 6
от ПЗР на ЗЗТ, Министерството на околната среда и водите съгласува с
областните управители проектозаповедите за обявяване на защитени
територии, процедурите за които са осъществени по реда на Закона за
защита на природата, преди влизане в сила на Закона за защитените
територии.
Значителни функции и преки управленски правомощия на
областния управител във връзка с ползването на природните ресурси са
предвидени в Закона за лечебните растения (ЗЛР).
Видно от разпоредбата на чл. 22 от ЗЛР, позволително за ползване
на лечебните растения се издава от областния управител, когато
ползването е от земеделските земи, води и водни обекти - държавна
собственост, в границите на населените места и в поземления фонд, след
заплащане на такса в областната администрация.
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Съгласно изричното изброяване в чл. 42 от ЗЛР един от органите
на управление на дейностите по опазване и устойчиво ползване на
лечебните растения е областният управител, чиито правомощия са
очертани в чл. 45 от ЗЛР.
По силата на разпоредбата на чл. 45 от ЗЛР областният управител
осигурява съответствие между националната стратегия и общинските
програми за опазване на околната среда по отношение на лечебните
растения. За тази цел областният управител:
1. координира разработването на общинските програми за опазване
на околната среда по отношение на лечебните растения;
2. отговаря за опазването на диворастящите лечебни растения в
земите от поземления фонд - държавна собственост, и издава
позволителни за ползването на лечебните растения.
Според предвиденото в чл. 61 от ЗЛР, областният управител
контролира ползването на лечебните растения в земите, водите и
водните обекти в поземления фонд - държавна собственост. В тази
връзка, видно от административнонаказателните разпоредби на ЗЛР,
областните управители могат да издават наказателни постановления за
извършени административни нарушения по закона, съобразно и в
рамките на очертаната им в ЗЛР компетентност (виж чл. 77 от ЗЛР).
Областният управител разполага с административнонаказателна
компетентност и по Закона за биологичното разнообразие, като в
изрично уредените в този специален закон случаи издава наказателни
постановления.
Във връзка с изследването на функциите и правомощията на
областния управител в сферата на устойчивото развитие и опазването на
околната среда, интерес представлява и следва да бъде представен
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накратко проекта на Закон за отговорността за предотвратяване и
отстраняване на екологични щети, който след провеждането на
съгласувателната процедура по чл. 58 от Устройствения правилник на
Министерския съвет и на неговата администрация, предстои да бъде
внесен за разглеждане в Министерския съвет, с оглед упражняване на
законодателна инициатива. Разглеждането на горепосочения проект в
настоящия доклад е с уговорката, че проектът е в начален етап на
разглеждане и приемане, поради което вероятно ще претърпи
значителни корекции до окончателното му приемане от Народното
събрание. Представянето му в Доклада е съобразно текста на проекта
към дата 20.07.2007 г.
Предмет

на

горепосочения

проект

е

регламентирането

на

законодателно ниво на материята, свързана с отговорността за
предотвратяване и отстраняване на екологичните щети, дефинирани в
законопроекта, при спазване на принципа “замърсителят плаща” и на
принципа на устойчивото развитие.
В съответния раздел на проекта, установяващ правомощията на
органите на изпълнителната власт във връзка с реализирането на
отговорността за екологични щети, са предвидени следните функции на
областния управител:
- подпомагане на компетентните регионални органи по околна
среда (директорите на РИОСВ, ДНП и БД) в рамките на своите
правомощия

за

установяването

на

оператора,

причинил

непосредствената заплаха за възникване на екологични щети или
причинени екологични щети;
- определяне на длъжностни лица за участие в проверки на място в
случаи

на

възникнала

непосредствена

заплаха

или

причинени

екологични щети на територията на областта;
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- уведомяване кмета на общината, на чиято територия са
причинени екологичните щети;
- възлагане прилагането на превантивни и оздравителни мерки по
реда на Закона за обществените поръчки в изпълнение на заповедите на
министъра на околната среда и водите в предвидените в законопроекта
случаи.
Обща клауза в проекта е органите на изпълнителната власт, към
които принадлежи и областният управител, да се уведомяват взаимно
(писмено) и да обменят информация за констатирани случаи на
непосредствена заплаха за екологични щети и за причинени екологични
щети.
По

принцип

задължение

на

съответния

оператор

е

да

предприеме незабавно превантивни мерки, когато в резултат на
дейността му е възникнала непосредствена заплаха за екологични щети.
В случаите на непосредствена заплаха за екологични щети,
когато операторът е неизвестен, регионалните компетентните органи по
околна среда, съвместно със съответните териториални органи на
изпълнителната власт, в това число и областният управител, могат да
предприемат

превантивни

мерки

за

предотвратяване

на

непосредствената заплаха от екологични щети. Именно в този последен
случай, когато приложените превантивни мерки не са достатъчни за
предотвратяване на заплахата от екологични щети, след провеждане на
определена в закона процедура, министърът на околната среда и водите
издава заповед за прилагането на превантивни мерки, в която определя
превантивните мерки и срока за осъществяването им и посочва
областният управител, отговорен за изпълнението им (задължителен
реквизит на заповедта).
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В случаите, когато операторът не предприеме превантивни
мерки или ако от него не може да се поиска да покрие разходите,
министърът на околната среда и водите може да издаде заповед за
прилагане на превантивни мерки, като определя и областния управител,
който отговаря за прилагането на мерките.
При настъпване на екологични щети и необходимостта от
прилагане

на

оздравителни

мерки,

преди

определянето

им,

компетентните регионални органи по околна среда могат да извършват
проверки и да дават задължителни предписания, както и да изискват
съдействие

от

другите

централни

и

териториални

органи

на

изпълнителната власт във връзка с определянето на оздравителните
мерки.
Компетентният орган по околна среда изготвя проект на заповед,
с която определя оздравителните мерки, които операторът трябва да
осъществи и уведомява за проекта на заповедта областния управител на
областта, на чиято територия са причинени екологичните щети.
Областният управител от своя страна има задължение да уведоми за
горепосочения проект на заповед кмета на община, на чиято територия
са причинени екологичните щети.
Подобна роля е предвидена за областния управител и в
процедурата по определяне на оздравителни мерки в случаите на
фактическа сложност за определянето им и/или при необходимост от
допълнителни анализи.
Общото за горните хипотези е, че операторът е известен и не е
освободен от екологична отговорност, поради което задължението да
осъществи оздравителните мерки е само негово.
В случаите на причинени екологични щети, когато операторът е
неизвестен, компетентният регионален орган по околна среда извършва
проверка на място, в която в съответствие с техните правомощия
ТЕРА ЛЕКС КОНСУЛТ

127

участват териториални органи на изпълнителната власт, което включва и
областния управител.
След провеждането на установените в проекта действия на
компетентните регионални органи по околна среда министърът на
околната среда и водите с проект на заповед определя конкретните
оздравителни мерки, които трябва да бъдат предприети. Според
предвидения регламент министърът уведомява за проекта на заповед
областния управител на областта, на чиято територия са причинени
екологичните щети. Областният управител от своя страна има
задължение да уведоми за горепосочения проект на заповед кмета на
община, на чиято територия са причинени екологичните щети.
В

разглеждания

казус

процедурата

по

определяне

на

оздравителните мерки завършва с издаването на заповед на министъра
на околната среда и водите, в която се съдържат конкретните
оздравителни мерки , сроковете за тяхното изпълнение и областния
управител, отговорен за прилагането им.
Аналогична е предвидената в проекта уредба в хипотезите на
причинени екологични щети, когато:
- операторът е неизвестен и при фактическа сложност за
определяне

на

оздравителните

мерки

и/или

необходимост

от

допълнителни анализи;
-

операторът

не

предприеме

действията

по

незабавно

информиране на компетентния орган и всички приложими мерки за
контрол, улавяне, премахване на замърсителите и/или други фактори,
причинили екологични щети с цел ограничаване или предотвратяване на
последващи

екологични

щети,

отрицателни

въздействия

върху

човешкото здраве и последващо засягане на услуги от природните
ресурси;
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- операторът не успее да изпълни задължителните предписания
на компетентните органи по околна среда;
- операторът не предприеме необходимите оздравителни мерки,
одобрени по съответния ред или не изпълни задължението в
определения от закона срок да изготви доклад за оздравителни мерки
при фактическа сложност за определяне на мерките и/или при
необходимост от допълнителни анализи;
- от оператора не може да се поиска да покрие разходите.
В гореизброените случаи със заповед на министъра на околната
среда и водите се определя областният управител, отговорен за
прилагането на оздравителните мерки. От изложеното следва, че
съгласно проекта за Закон за отговорността за предотвратяване и
отстраняване на екологични щети, областният управител има ключови
задължения и отговорности при осъществяването на функциите на
държавните органи в областта на отговорността за екологични щети и
по-конкретно – при прилагането на превантивните и оздравителните
мерки в предвидените от закона случаи.
Проектът на закон, третиращ

въпросите на екологичната

отговорност, съдържа още регламент на финансово-икономическата
организация по прилагане на превантивните и оздравителните мерки,
процедурата за предявяване на искане за предприемане на действия по
закона, сътрудничеството с други държави, докладване на европейската
комисия,

контрол,

принудителни

административни

мерки

и

административнонаказателна отговорност. В тази връзка на областния
управител, в съответствие с предоставените му компетенции, са вменени
и контролни функции върху дейността на операторите за изпълнението
за задълженията им по този специален закон.
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2.5. Структурни фондове и ролята на областните администрации в
тяхното усвояване
Накратко следва да се маркира и положението на областните
власти в процесите на усвояване на структурните фондове на
Европейския съюз.
Според извършените анализи в тази област, позиционирането на
областните администрации не е толкова еднозначно и ясно, както това
на общините. Съгласно КРБ областите са основна единица за
провеждане на регионална политика. Областните администрации са
деконцентрирани структури на централната власт, не разполагат със
значими правни компетенции в областта на публичната инвестиционна
политика (както бе посочено по-горе по въпроса за насърчаването на
инвестициите) и още по-малко - с финансови ресурси за осъществяване
на публични инвестиции. Нерядко те са били бенефициент по проекти, в
т.ч. от предприсъединителните инструменти, правени са и опити за
включването им в системата за управление на предприсъединителните
инструменти.

Но

оформянето

на

системата

за

управление

на

структурните фондове и тенденциите от последните години в
управлението и достъпа до ресурси на предприсъединителните
инструменти показват, че те се отнасят по-скоро към общността за
развитие. Тяхната роля обаче е не толкова на бенефициент (разработващ
и изпълняващ проекти), колкото на инициатор, фасилитатор и
координатор на дейността на други (местни и регионални) актъори и на
партньорствата между тях. Подобна роля съответства напълно на
техните отговорности в сферата на планирането на развитието на
областно и регионално ниво. Тази роля

е не по-малко важна за

“търсенето” на проекти на регионално ниво от прякото им разработване
и изпълнение. Опитът на другите страни показва, че дори когато имат
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ограничени ресурси и компетенции и когато не са политически
автономни, регионалните власти (в случая областните управители и
тяхната администрация) могат да действат ефикасно като фасилитатор
на развитието и партньорствата.

Заключение.
В настоящия Доклад бяха представени и анализирани обстойно
статута и функциите на областния управител съобразно действащото
българско законодателство. В съответните части на изложението бяха
отчетени положителните тенденции в законодателството и практиката,
свързани с все по-значителното и многостранно разширяване на
правомощията на областния управител. Наред с това, подробно бяха
коментирани

констатирани

несъответствия

или

противоречия

в

нормативната уредба, отделни неясни разпоредби, пропуски или
несполучливи законодателни решения, с оглед създаване на опорни
точки за предложения за съответни промени в релевантната нормативна
база и развиване на областите и секторите, в които са предвидени общи
планиращи и координиращи функции на областния управител, без да са
предвидени конкретни и реални форми и механизми за осъществяването
им. Целта е съществуващите понастоящем декларативни законови
текстове, касаещи ролята и правомощията на областния управител и
неговата администрация, да станат работещи, ефективни и приложими в
практиката с гаранции за постигане на заложения в закона резултат.
С оглед осигуряване на ефективно функциониране на областната
администрация необходимо е двустранно оптимизиране в сферата на
предоставяне

на

административни

услуги

чрез

подобряване

на

административното обслужване, от една страна, а от друга - улесняване,
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облекчаване на дейността на администрацията, което ще доведе до
повишаване качеството на административното обслужване.
В светлината на темата за децентрализация на правомощията на
органите на централно управление, от изложеното в доклада, може да се
заключи, че в законодателно отношение има напредък в тази област на
административната реформа, но е необходимо допълнително и
задълбочено преразглеждане на концепцията за ролята и статута на
областния управител в системата на държавния апарат в посока развитие
на процеса на децентрализация и предоставяне на повече самостоятелни
правомощия и отговорност, за да изпълнява областният управител
задачите и целите, заложени в основния закон – Конституцията на
Република България.
Figure 1

ТЕРА ЛЕКС КОНСУЛТ

132

