Приложение

ПРОГРАМА
(Пътна карта)

за изпълнение на
Стратегията за децентрализация
2014 - 2015 г.
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Програмата за децентрализация за периода 2014-2015 г. цели да продължи процеса
на децентрализация като се постави специален акцент върху неизпълнените мерки от
предходните програми. Тя отразява заложените в Програмата на Правителството
„Държавност, развитие, справедливост“ ангажименти за възстановяване

на процеса на

децентрализация, в т.ч. фискална децентрализация, като поетапно се преотстъпват функции
и ресурси от централната към местните власти. Първата стъпка в тази посока бе
възстановяването

на

Съвета

за

децентрализация

на

държавното

управление

с

Постановление № 157 от 01.08.2013 г. на Министерския съвет, след неговото закриване в
края на 2011 г., поради прехвърляне на функциите му на Съвета по административна
реформа.
На 13.10.2013 г. се подписа споразумение за сътрудничество между Правителството
и Националното сдружение на общините в Република България, в което се потвърждава
общата воля за развитие на процеса на децентрализация, както и за реални и
последователни реформи в местното самоуправление.
Резултатите от анализите в годишните доклади за изпълнието на Стратегията за
децентрализация до момента показват, че процесът на децентрализация протича с бавни и
противоречиви темпове, а в някои случаи дори спира. Въпросът за децентрализацията е
встрани от фокуса на държавното управление. Постигнатoто по изпълнението на
Стратегията за децентрализация е в резултат от действията на отделни ведомства, а не от
целенасочените действия на всички институции за постигане на обща стратегическа цел.
В периода 2010 – 2013 г. бе реализирана втората програма за изпълнение на
стратегията. В нея бяха поставени конкретни цели за доближаване до средните за
Европейския

съюз

(EС)

стойности

по

основни

макроикономически

показатели,

характеризиращи степента на децентрализация в България като постигане на дял на
общинските инвестиции в инвестициите в консолидирания държавен бюджет – 50% и дял
на собствените приходи от всички приходи на общините – 50%. Напредването по
изпълнението на тези цели е незначително, а дори по първата се отдалечаваме от
заложеното за постигане равнище.
По време на действието на тази програма има забавяне в изпълнението и при
мерките, свързани с прехвърлянето на приходоизточници на местните власти, както и в
осъществяването на очаквани нормативни промени. Основната причина е в последиците от
световната финансова и икономическа криза, както и протичащите реформи в
административните структури. В периода на действие на тази програма финансовата
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децентрализация не се възприемаше като средство за подобряване на финансовото
състояние на общините.
От прегледа на двете предходни програми за изпълнение на Стратегията се вижда, че
в периода 2006 – 2013 г. е трябвало да има действия за изпълнението по общо 142 мерки.
От тях 80 мерки е трябвало да се извършат през първата програма, а 62 през втората.
Оценките на резултатите от изпълнението на мерките от тези две програми е представено в
Таблица 1.
Таблица 1
Сравнителна таблица на изпълнените мерки от Програмата за изпълнение на
Стратегията за децентрализация 2006-2009 г. и от Програма за изпълнение на
Стратегията за децентрализация 2010-2013г.

Изпълнение

Програма за изпълнение на
Стратегията за
децентрализация 2006-2009 г.
СЦ1

Изпълнени
Неизпълнени
Частично
изпълнени
В процес на
изпълнение
Изпълнението
не е започнало
Общо

Програма за изпълнение на
Стратегията за
децентрализация 2010-2013 г.

СЦ2 СЦ3 Други Всичко СЦ1 СЦ2 СЦ3 Други

Общо

Всичко

26
6

7
1

10
1

2
−

45
8

13
8

3
1

0
1
2 (+1)

17
11 (+1)

62
20

13

7

2

−

22

4

7

7

−

18

40

−

−

−

−

−

9

1

3

−

13

13

4

1

0

−

5

2

0

0

−

2

7

49

16

13

2

80

36

12

12

2

62

142

За разлика от предишните две програми, периодът на действие на настоящата е две
години. Поради тази причина в нея са заложени по-малко на брой мерки и преди всичко
неизпълнените от предишните програми за изпълнение на Стратегията за децентрализация.
Голяма част от

тези мерки засягат реформите, свързани с укрепване финансовата

самостоятелност на местните власти. Целта е да се изпълнят ключови мерки, така че да се
създадат необходимите предпоставки за следващия етап на децентрализация и да се
подготви следващата Стратегия за децентрализация 2016-2025 г.
мерките по програми е представено в Таблица 2.

Разпределението на
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Таблица 2
Брой мерки по Програмите за изпълнение на Стратегията за децентрализация за
периода 2006-2009 г. и периода 2010-2013 г. и проект на Програма за изпълнение на
Стратегията за децентрализация 2014-2015 г.
Проект на Програма за
Програма за изпълнение на
Програма за изпълнение на
изпълнение на Стратегията за
Стратегията за
Стратегията за
децентрализация 2006-2009 г. децентрализация 2010-2013 г. децентрализация 2014-2015 г.

СЦ1
СЦ2
СЦ3
Други
Всичко

49
16
13
2
80

36
12
12
2
62

10
0
2
0
12

ПРОГРАМА (ПЪТНА КАРТА) ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА СТРАТЕГИЯТА ЗА ДЕЦЕНТРАЛИЗАЦИЯ ЗА ПЕРИОДА 2014-2015 Г.
МЕРКИ ПО СТРАТЕГИЧЕСКА ЦЕЛ 1 Ускорено прехвърляне на правомощия и ресурси от централните органи на изпълнителната власт към
общините за укрепване на местното самоуправление
Приоритет 2. Увеличаване на собствената приходна база на общините чрез предоставяне на нови приходоизточници, увеличаване на местните
правомощия и прехвърляне на държавна собственост
Мярка
1. Изготвяне на нов Закон за местните
данъци и такси (ЗМДТ):
 Анализ на териториалното
разпределение на ДДФЛ и
разработване на варианти за
определяне на местен ДДФЛ

Нормативни
промени и действия

Аналитичен доклад

Водещи и
отговорни
институции
МФ, НСОРБ

Срок

Февруари
2014 г.



Предоставяне на нов местен Нов ЗМДТ
приходоизточник
чрез
превръщане
на
част
от
републиканския ДДФЛ в местен
данък (споделен данък)

2014 г.



Предоставяне на възможност за Нов ЗМДТ
данъчно облагане на част от
потреблението (по избор на
общините).

2015 г.



Разширяване на приложното
поле на данъка върху
недвижимите имоти чрез
облагане на земеделски земи
като правна възможност за
общините

Нов ЗМДТ

2014 г.

Очакван резултат

Индикатор за изпълнение

Анализ на възможността
Изготвен анализ
определен дял от сегашната
ставка от 10% да се заделя
като местен данък.
Повишаване на данъчните
Одобрен от МС нов ЗМДТ
приходи на общините с
около 500 млн. лв. през 2015
г.

Брой общини, прилагащи
данъка през 2016 г.

Одобрен от МС нов ЗМДТ

Повишаване на данъчните
приходи на общините с
около 30 млн.лв. през 2015г.

Одобрен от МС нов ЗМДТ
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2. Прехвърляне на имоти - държавна
собственост и предоставяне
управлението на археологически
недвижими културни ценности на
общините. Облекчаване на процедурите
по прехвърлянето им.

Решения на МС
Промени в Закона за
културното
наследство относно:
- Процедурата по
предоставяне
управлението на
имоти - недвижими
археологически
ценности на
ведомства и общини,
регламентирана от чл.
12 от ЗКН при
наличие на постъпили
предложения от
общини и ведомства,
както и при
необходимост.

Всички
министерств
а

2014-2015
г.

Увеличена собствена
приходна база на общините

Брой прехвърлени имоти
Одобрен от МС ЗИД на ЗКН

Дейностите, свързани с
опазване на
археологическите
недвижими културни
ценности, както и
осъществяването на други
научни, културни,
образователни и
туристически дейности ще
се осъществяват от
археологически или
специализиран исторически
музей със седалище на
територията на съответната
община, а в случай че няма
такъв - от най-близкия
регионален музей, като
отношенията между музея и
общината се уреждат с
договор (чл. 12, ал. 6 от
ЗКН).

- Процедурата по
определяне на
режими на опазване,
което включва и
граници на имотите, с
оглед определяне или
актуализиране на
границите на
археологическите
резервати и единични
археологически
недвижими културни
ценности.

Приоритет 3. Ускорено увеличаване на инвестиционния капацитет и на правомощията на общините да провеждат местна инвестиционна политика
Мярка

Нормативни
промени и действия

Водещи и
отговорни
институции

Срок

Очакван резултат

Индикатор за изпълнение
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1. Укрепване на финансовия,
административния и програмния
капацитет на общините за
разработване, съфинансиране и
управление на инвестиционни
проекти, в т.ч. и от фондовете на ЕС

Тази мярка следва да
се реализира със
съдействието на
управляващите
органи и ще
подпомогне общините
при подготовката им
за работа по проекти
през новия програмен
период.

МРР, МОСВ, 2014 -2015
МТСП,
г.
МИЕ,МОН
МЗХ,
НСОРБ,
управляващи
органи по ОП

Нарастване на собствените
правомощия на общините
при управление на проекти и
ресурси

Размер на средствата, усвоени
от общините;
Брой стартирали и изпълнени
проекти;
Брой на експертите, преминали
обучения

Приоритет 4. Прехвърляне на правомощия за управление на делегираните на общините услуги
Мярка
1. Предоставяне на правомощия на
общините за паритетно участие в
избора на директори на общински
училища, съвместно с училищните
настоятелства и МОН

2. Въвеждане на механизми на контрол
и атестация на директорите на
училища с участие на
представители на местните
общности

Нормативни
промени и действия
Закон за народната
просвета (ЗНП) или
създаване и
приемане на закон,
уреждащ
обществените
отношения в
системата на
предучилищното
възпитание и
подготовка и
училищното
образование
ЗНП или създаване и
приемане на закон,
уреждащ
обществените
отношения в
системата на
предучилищното
възпитание и
подготовка и
училищното
образование

Водещи и
отговорни
институции
МОН

Срок

Очакван резултат

Индикатор за изпълнение

2014 г.

Прозрачен и качествен
подбор

Приет от МС закон, уреждащ
обществените отношения в
системата на предучилищното
възпитание и подготовка и
училищното образование

МОН

2014 г.

Прозрачен и качествен
подбор. Ориентиране на
организацията на
обучението и възпитанието
на подрастващите към
местната политика и
очакванията на
гражданите.

Приет от МС закон, уреждащ
обществените отношения в
системата на
предучилищното възпитание
и подготовка и училищното
образование
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Приоритет 5. Повишаване на обективността и ефективността при разпределяне на ресурси и правомощия на основата на равнопоставен диалог
между централната и местната власт
Мярка
1. Преразглеждане
на прилаганата
бюджетна
процедура
с
цел
предоставяне
на
бюджетна
независимост на общините, в
съответствие с ЕХМС

2. Предложения за трайно
регламентиране на отговорността
по налаганите финансови корекции
в нормативен акт
3. Разработване на нова система от
цели и критерии за
разпределението на общата
изравнителна субсидия

Нормативни
промени и действия
Промени в Закона за
публичните финанси
(ЗПФ), отразяващи
конституционно
определената
самостоятелност на
общинските бюджети

Водещи и
отговорни
институции
МФ, НСОРБ

МС, МФ,
НСОРБ
ЗДБРБ

Срок

2014-2015
г.

Очакван резултат

Индикатор за изпълнение

Повишена бюджетна
Одобрен от МС ЗИД ЗПФ
независимост на общините
съобразно препоръката от
мониторинга на Конгреса на
местните и регионални
власти на Съвета на Европа
за предоставяне на
местните власти на
автономност, съответстваща
на изискванията на ЕХМС

2014-2015
г.

МФ, НСОРБ, 2014-2015
ресорни
г.
министерства

Одобрен от МС ЗДБРБ

Приоритет 6. Повишаване на капацитета и отговорността на местните власти за формулиране и провеждане на общинските политики

Мярка
1. Устойчиво формулиране на
собствената сфера на местни
компетенции и тяхното адекватно
финансиране предимно със
собствени средства и допълвано с

Нормативни
промени и действия

Изготвен нов ЗМС

Водещи и
отговорни
институции
МС, МРР
НСОРБ,

Срок

2014-2015
г.

Очакван резултат

Индикатор за изпълнение

Изпълнение на препоръката Одобрен от МС проект на нов
от мониторинга на ЕС за
ЗМС
предоставяне на местните
власти ниво на
автономност, съответстващо
на изискванията на ЕХМС
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държавни субсидии.

Приоритет 7. Ефективно прилагане на принципите за добро управление на местно ниво на Съвета на Европа
Мярка
1. Прилагане на Стратегията за иновации
и добро управление на местно ниво на
Съвета на Европа
 Провеждане на
информационно разяснителна
кампания сред местните
власти и гражданите за
прилагане на Стратегията за
иновации и добро управление
на местно ниво






Нормативни
промени и действия

Провеждане на
дискусионни форуми,
семинари,
разработване на
методически
материали

Провеждане на трета
процедура за присъждане на
Етикета за иновации и добро
управление на общините

Награждаване на
общините с присъден
Етикет за иновации

Създаване на устойчив
механизъм за обмен на добри
практики между общините с
присъден Етикет за иновации и
добро управление на
общините

Провеждане на
дискусионни форуми,
семинари,
разработване на
материали

Разработване на доклад от
Националния орган за
извършената дейност по
присъждане на Етикета и
предоставянето му в Съвета
на Европа

Водещи и
отговорни
институции
МРР
НСОРБ

Срок

Очакван резултат

2014-2015
г.
Популяризиране на 12-те
принципи за добро
управление на местно ниво

Брой форуми, работни срещи

Добро прилагане на
принципите за добро
управление на местно ниво

Брой общини получили
Етикета.

Разпространение на добри
практики между общините

Разработване на
доклад

Индикатор за изпълнение

Анализ на резултатите от
извършената дейност по
присъждане на Етикета

Брой проведени мероприятия.
Брой публикувани добри
практики

Разработен доклад
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МЕРКИ ПО СТРАТЕГИЧЕСКА ЦЕЛ 3 Развитие на местното самоуправление в рамките на общината чрез повишаване на управленската и
финансовата самостоятелност на кметствата и заведенията за услуги
Приоритет 1. Разширено прилагане на системата на делегираните бюджети в заведенията за услуги
Мярка
1. Разширяване предлагането на
системата на делегирани бюджети и
в детските градини

Нормативни
промени и действия
ЗНП или създаване и
приемане на закон,
уреждащ
обществените
отношения в
системата на
предучилищното
възпитание и
подготовка и
училищното
образование

Водещи и
отговорни
институции
МОН
НСОРБ

Срок
2015 г.

Очакван резултат
Постигане на прозрачност и
предвидимост при
разпределението на
средствата за детските
градини. Подобряване на
ефективността при
управлението на
бюджетите на детските
градини.

Индикатор за изпълнение
Брой детски градини,
преминали на делегирани
бюджети

Приоритет 3. Създаване на условия за участие на гражданите в процеса на формиране на политики и вземане на решения за местното развитие
Мярка

Нормативни
промени и действия

Водещи и
отговорни
институции

Срок

Очакван резултат

Индикатор за изпълнение
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1.

Насърчаване на гражданското участие
чрез формите на пряката демокрация
при формиране и изпълнение на
местни политики.

Промени в Закона за
пряко участие на
гражданите в
държавната власт и
местното
самоуправление и
новия ЗМС

МС, МРР
НСОРБ

2015 г.

Нови функции и форми на
гражданско участие в
местното самоуправление

Одобрен от МС проект на
ЗИДЗПУГДВМС и нов ЗМС

