МЕХАНИЗМИ НА ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ МЕЖДУ РАВНИЩАТА НА
УПРАВЛЕНИЕ В ПРОЦЕСА НА РАЗРАБОТВАНЕ И ОСЪЩЕСТВЯВАНЕ НА
СТРАТЕГИИ В ПУБЛИЧНАТА СФЕРА
Тодор Танев
Трябва да си даваме ясна сметка за следното противоречие: от една страна е
безпрецедентната промяна в самата философия на държавното управление по света
през ХХІ век и от друга – изостаналата му организация, наследена от предните векове.
И тъй като революционните идеи за преодоляване на стария тип управление не са нито
уместни, нито нужни, нито възможни тук ще очертая само обективните тенденции в
постепенното еволюционно осъвременяване на организацията на държавното
управление. Накратко, тенденцията е от линейно управление към управлявана
децентрализация, наричана напоследък “добро управление”. Промяната към
управлявана децентрализация пряко засяга модела на взаимодействие между равнищата
на управление преди всичко при разработване и осъществяване на стратегии в
публичната сфера.
(1) Настъпилите промени в държавното управление
Накратко, настъпващите промени в държавното управление по целия свят се
дължат на факта, че “пирамидата” на класическата държавна власт губи своя връх.
Вместо да е крайна, върховна инстанция държавната власт се разтваря в различни
линии на безпрецедентна зависимост както “отгоре” – от външното обкръжение на
държавата, така и “отдолу” – от инстанции, били доскоро единствено обект на
ръководство и нищо повече.
Това развитие е естествено следствие от разбиването на модела на националната
държава и глобализацията, на фона на което започват да изпъкват повече отделните
проблеми и групите, които те засягат. Загубила своята абсолютна върхова позиция –
вековна позиция, каквато повече не съществува, държавната власт става по-зависима от
всякога както от частния, така и от бурно развиващия се граждански сектор. Съответно
нараства потребността от равноправни държавно-частни и държавно-граждански
партньорства при управлението на всеки отделен публичен проблем. Във външен план
се налага участието в нарастващ брой наднационални политики. Класически обекти на
държавно управление като националния пазар, сигурността и т.н. се
интернационализират, поради което започват да се ръководят все повече от външни
фактори, а не само от вътрешните ръководни инстанции.
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страни се оказва както хоризонтално, така и вертикално обвързана в т.нар. политически
мрежи от външни и вътрешни субекти, идващи не само от политическия, но също от
частния и гражданския сектор. На мястото на някогашната вертикална линейна
структура на държавната власт на практика се появява нова уредба, която е
хоризонтална и разсредоточена по конкретни обществени програми и проекти. Те са
автономни “острови” от власт, споделена между засегнатите държавни органи и
конкретните заинтересовани субекти. Това не са старите планове за развитие, поръчани
“отгоре”, а новите конкретни политики – т.е. “планове”, които обаче съдържат и
комбинация от интересите, волята и властта на различните заинтересовани от
реализацията суб- и супра-национални актьори – т.нар. политически мрежи.
Класическата линейна структура на държавно управление, разделено по ресори
чрез съответните министерства и агенции се нуждае от известно контролирано
отваряне към политическите мрежи, възникнали около конкретните проблеми, които
проблеми са по същество “разтворени” в повече от един ресор. Подобна адаптация на
държавното управление се нарича контролирана децентрализация, залегнала като
основен принцип на т.нар. добро управление. Това развитие предстои неминуемо и
пред по-неразвитите страни в обозримо бъдеще.
(2) Идеалът: “доброто управление” (Good Governance)
Класическата линейна структура все пак не трябва да се отъждествява с
йерархия. Без субординация не може така или иначе и затова моделът на доброто
управление я включва, без обаче да разчита единствено на нея. Линейната структура е
по-сложно явление от проста субординация. Най-същественото е, че тя предполага
крайното целеполагане да се осъществява от върха. Това автоматично отрежда роля на
центъра като стратег, а на администрацията като бюрокрация, описвана някога като
изпълнител от прочути теоретици на управлението като Уудро Уилсън или Макс Вебер.
Днес, когато върхът е по-размит от всякога, се появява множество властни
центрове – политически мрежи, всяка от които по конкретен повод, поради което не се
конкурират. Те са очевидно частични спрямо държавата и затова не могат да
съществуват автономно без централната държавна власт. От своя страна централната
държавна власт трябва да осъзнае настъпилите исторически ограничения пред своето
положение и да партнира с появилите се конкретни властни центрове. Това е “доброто
управление”. При този модел администрацията вече не е изпълнителна бюрокрация, а
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публични политики и стратегии.
Разликата с преди се състои в това, че за пръв път нейна отговорност е да
съучаства в стратегирането, т.е. крайното целеполагане, наред с политическата власт,
частните и гражданските структури, които вършат заедно същото. Висок
административен капацитет не може да се постигне с каквито и да било свръхдози
тренинг, ако се тренират прости изпълнители. Съвременният административен
капацитет се гарантира чрез включването на администрацията във вземането на
политическо решение, макар и по въпроса за решаването на конкретен публичен
въпрос. Да не забравяме, че цялата държавна администрация на Нова Зеландия е
изградена чрез аутсорсинг на частен принцип – т.е. държавата там изцяло прехвърля
тази своя власт на един от недържавните сектори – частния сектор.
Доброто управление е потребност, която носи полза както на държавните власти,
така и на обществото. Това се случва по следния начин:
(1) Що се отнася до държавните власти, те основно се нуждаят от политическа
подкрепа и мобилизация. В това отношение политическият модел от изминалия век на
партийно представени публични интереси губи решително своята ефективност в
сравнение със съвременния модел на споделено пряко и цялостно управление на
отделни проблеми, наречено “конкретни политики”. За разлика от управлението чрез
централна политика на отделни сектори управлението на конкретни политики днес
носи по-силна и трайна подкрепа и мобилизация – нещо, което британският опит на
Тони Блеър например красноречиво показа на света. Чрез контролирана
децентрализация по конкретни проблеми и кооперирането с недържавни инстанции
модерните държавни власти са в състояние да си осигурят въпросната по-голяма от
всякога и по-трайна политическа подкрепа, която се дължи на широкото и трайно
обществено съгласие с всяка отделна политика. Затова политическият ХХІ век няма да
бъде партиен, а век на конкретните политики.
(2) Що се отнася до обществената полза, доброто управление води до
децентрализирано създаване и управление на обществени стратегии, конкретни
политики и отделни проекти от тези, които са пряко засегнати или заинтересовани.
Така устойчивото развитие на отделните публични сектори е по-ефективно.
Един образователен проблем например следва да се управлява не единствено от
министерството на образованието, както повелява линейното мислене, а от мрежа,
включваща заинтересованите страни, като министерствата на финансите, младежта и
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учещи и т.н., както и частни образователни организации, макар и под
институционализираното ръководство на въпросното министерство.
Моделът на доброто управление представлява система от дейности на
държавата, частните и гражданските институции за кооперативно
формулиране и устойчиво осъществяване на обществения интерес.
(3) Състоянието в момента
Засега централният въпрос на взаимодействието между равнищата на
управление в процеса на разработване и осъществяване на стратегии в публичната
сфера е отношението между централната и местните или ресорните власти. Засега е все
още непопулярно в стратегирането да участват частни и граждански организации, така
че става дума само за взаимодействието между йерархичните структури на властта. Ако
те се отнасят като цяло към част, тогава става дума за планиране, а не за стратегиране и
отношенията са от вида на линейното управление. Ако те обаче са общ “сноп”, като
центърът се ангажира единствено със създаването и налагането на стратегическата
рамка, но оставя стратегическа свобода на различните ресори или райони, като
контролира единствено спазването от тяхна страна на рамката – тогава отношенията са
от вида на допълващото се заинтересовано споделено управление. А случи ли се това, в
стратегирането навлизат и частните и гражданските организации.
Архитектурата на държавното управление по отношение на стратегиите за
развитие на публичния сектор е въплътена до голяма степен в Закона за регионалното
развитие. Както е известно, той фиксира държавната политика за развитие на страната
по регионален принцип отгоре до долу. Никой не се съмнява в добрите намерения –
създаване на условия за балансирано и устойчиво развитие на районите и общините,
намаляване на междурегионалните и вътрешнорегионалните различия, осигуряване на
условия за ускорен икономически растеж и високо ниво на заетост и т.н.
Проблемът е в това – дали формалното му инертно следване постига тези добри цели
ефективно или е необходимо допълнително усилие по посока създаването на мрежи за
създаването на публични стратегии и политики, които той не забранява.
Залегналите в него ценности гравитират около гарантиране на пълния
управленски потенциал на центъра (или върха) за сметка на периферията (или пониските равнища). Посочените мотиви са многобройни – осигуряване на единство при
планирането на развитието на страната, концентрация и контрол на ресурсите и т.н.
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източници и от международни финансови институции и е препоръчително
осъществяването на междуведомствена координация в процеса на планирането,
реализацията и оценката на регионалното развитие. Очевидно това не поставя под
съмнение крайното целеполагане да се осъществява на централно равнище.
Както се знае, стратегическо планиране и програмиране на регионалното
развитие обхваща:
1. Националния план за развитие;
2. Националната стратегическа референтна рамка;
3. Оперативните програми, съфинансирани от фондовете на Европейския съюз;
4. Националната стратегия за регионално развитие.
Дотук са ангажиментите на централно равнище. Оттук следва движението
“надолу”:
5. Регионалните планове за развитие;
6. Областните стратегии за развитие;
7. Общинските планове за развитие.
При второто и третото равнище на държавната власт очевидно елементът на
линейно изпълнителство на централните стратегии тук преобладава. В най-странно
положение се оказва прочутото второ равнище на управлението – областното, което
трябва да осъществява връзката във вертикала, но независимо от това притежава
съмнителен потенциал от възможности. То се оказва в слаба позиция когато се сравни
не само с особено силния център в България (преди всичко МС), но даже и с местното
равнище на общините, на което полуявно съществува доста сериозен ресурс на власт.
Областният управител от второто равнище например е представител на правителството
и държавната власт, назначен от министър-председателя за да провежда пряко
политиката на кабинета в поверената му територия. Четох обаче някъде, че го
сравняват с инструктор от ЦК на БКП – всички го възприемат за много важен фактор,
който свежда указания, събира и предава информация, но от който почти нищо не
зависи. За съжаление в структурата на взаимодействия между равнищата на управление
в процеса на разработване и осъществяване на стратегии в публичната сфера
съществува сериозна асиметрия. Асиметрията обаче може да се намали дори в рамките
на съществуващия законов ред, което ще е в полза на всяко от трите равнища на
държавната власт.
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операционализация на регионалния план над тях или, с други думи, стратегията на това
равнище трябва да произтича от по-широк от нея план. Стратегията обаче не може да
следва пряко от план по дефиниция. Освен това не съществува база за стратегиране на
областно равнище. Създаването на стратегия – т.е. формулирането на особени далечни
цели на развитие, следващи от открояващи се конкретни ценностни принципи,
отнасящи се до конкурентното преимущество на дадената общност, на основата на
нейната т. нар. уникална компетентност – не е вероятно да се случи, щом произходът на
всички основни стратегически цели е външен, конкурентното предимство е принципно
непозволено от интереса на центъра за постигане на балансираност между райони и
области на всяка цена, наличието на отличителни местни ценности и принципи в
рамките на една чисто административно определена единица като областта е повече от
съмнително, централизираният бюджет ограничава стратегическия хоризонт, а и
областните власти не разполагат с достатъчно на брой и компетенции потенциал, който
да може да изработи действителна стратегия, а не просто план за изпълнение на повисшия план. Но стратегия и план не трябва да се бъркат, нали?
Друг въпрос е дали изобщо документите, изработвани според този закон на
централно равнище и назовани “стратегии” не са всъщност планове. Например
Националната стратегия за регионално развитие съдържа според закона следното:
социално-икономически анализ на районите, целите и приоритетите за регионално
развитие, които трябва да бъдат постигнати за определен период, оценка на
необходимите ресурси, критериите за оценка на изпълнението, включително насоки за
разработване или актуализация на регионалните планове. Това описание не съдържа
нито един от основните елементи на която и да било стратегия – изложение на
водещите ценностни принципи, стратегическата мисия, стратегическата визия, целите
за осигуряване на конкурентно предимство, цялостен анализ на външните и
вътрешните положителни и отрицателни фактори и чак тогава онова, което се нарича
стратегически план, а не план. Затова пък описанието съдържа елементите на план.
Може да се предположи, че всъщност вместо система от стратегии за регионално
развитие на страната на всяко управленско равнище законът до голяма степен въвежда
централно планиране на развитието при делегиране единствено на част от адаптацията
и отговорностите в тази връзка на по-ниските равнища.
Потвърждение на това е положението, че според закона регионалните планове за
развитие съдържат абсолютно същите съставни елементи, като националната или
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приоритетите за регионално развитие, оценка на необходимите ресурси и т.н. Каква е
разликата тогава между стратегия и план? Един план, дори и да е общ и дългосрочен,
няма свойствата и предназначението на стратегията. Нещо повече, дефинирано е, че
областната стратегия за развитие определя средносрочните цели и приоритети за
развитие на областта. Стратегиите обаче не определят средносрочни цели от каквато и
да било гледна точка, било то и световна. Стратегията за развитие на град Каварна
например не е със среден срок спрямо стратегията за развитие на България, макар
Каварна да е с население от едва 15 хиляди души. Друг въпрос е, че тя може и трябва да
съществува в рамките и в синхрон с националната стратегия на България – но това е
друг принцип, за който става тук дума – изграждането на мрежи вместо линейните
структури.
Очевидно, че законодателят има предвид планиране, при това социално
планиране, което следва модела на икономическото планиране. Стратегиите в
публичната сфера обаче имат по-силен социален адрес и съответстват на това колко
щастливи са хората, колко красив е градът, колко достойно живеят старите, колко
пълноценно ще живеят младите, а тук планирането е само един от инструментите.
Затова стратегиите в публичната сфера притежават политически потенциал – нещо,
заради което законът огражда пътя на по-ниските второ и трето равнища към участие
във формулирането на самостоятелни стратегически цели. И още нещо за колизията
план-стратегия: стратегиите се отличават с далечен хоризонт, а за дългите срокове
прогнозирането е нарастващо неточно, а без отлично прогнозиране плановете стават
твърде общи. За разлика от плановете стратегиите успяват да компенсират ефекта от
несъвършеното прогнозиране тъкмо заради това, че съдържат собствен властен
потенциал – вземането на решения в процеса на осъществяване, а не само преди това.
В линеен дух законовата база на отношенията при разработване и осъществяване
на стратегиите в публичната сфера отдава цялата основна роля и отговорност върху
Министерския съвет. Тъкмо това обаче ограничава възможностите на централното
равнище да изпълни своите цели толкова ефективно, колкото власт притежава. Тъкмо
за да реализира властния си потенциал Министерският съвет следва да отстъпи една
част от него на другите власти от своето равнище, както и на по-ниските равнища на
държавната власт. Така например Министерският съвет сега определя сам Националния
план за развитие и Националната стратегическа референтна рамка (по предложение на
министъра на финансите), както и Националната стратегия за регионално развитие и
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развитие и благоустройството). Странно, но факт: по тези въпроси думата нямат
Народното събрание и Президентството. Но тези документи далеч не са само с
изпълнителен характер. Ето защо Министерският съвет може да институционализира
синхронизацията си с НС и Президентството по подобни стратегически документи.
(4) Изводи и потенциал за подобрение
Практиката показва, че и държавата, и обществото не се възползват от
потенциала на второто и третото ниво на местното самоуправление, а по-скоро
пропускат възможности в 4 особено важни области – регионалното развитие,
реализирането на единна държавна политика в различните сфери, усвояването на
средствата от европейските фондове и обществено-частните партньорства за устойчиво
развитие:
•

Регионалното развитие
Нормативната уредба предписва куп задължения на областните управители в

тази сфера – от организационни до представителни, но при липса на необходимия и
достатъчен финансов и властен ресурс. Под достатъчен властен ресурс тук може да се
разбират много неща, които обаче бих свел до реална възможност за стратегическо
управление. Държавната политика на регионално развитие е сякаш по-милостива дори
към най-ниското равнище на държавно управление, макар това да е резултат от
тайнствените и вечни ресурси на власт на местно равнище. Егоцентризмът и близкия
хоризонт на общинското равнище диктува некооперативния дух в отношенията между
общините. Няма сила (дори и по-големите финансови нива по европейските програми),
която да накара повече от двама кмета да родят и седнат и да работят по обща идея,
камо ли стратегии и политики дори да са налице обективни условия. От това губят
разбира се първо общините, областта, регионите, държавата, губят хората.
Децентрализацията на правомощия към местната власт е модерна тема, връх на
демокрацията, но нейната реализация придобива крайности, които все повече ще
пречат на развитието на страната. Тъкмо в това отношение се усеща остро липсата на
областното равнище, което може да чертае кооперативни стратегически хоризонти, с
които да превръща разрушителната част от общинската стихия в градивна енергия. Ако
централната власт създаде повече стратегически възможности на второто равнище,
тогава в България ще могат да се реализират успешно множество проекти,
обединяващи няколко общини и такива проекти ще престанат да бъдат по-скоро
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равноотдалечено от местните власти и с идея за по-мащабна регионална политика може
да влезе в ролята на стратег на подобен тип местни политики, които да открият нови
хоризонти за развитие на регионите. За съжаление нито министерствата са склонни да
отстъпят правомощия, нито кметовете желаят подобно сътрудничество. А как например
да се реализира проект за опазване чистотата на водите и борба с ерозията по течението
на която и да е по-голяма река, която преминава през множество общини в дадена
област? Това означава някой да обедини около обща идея няколко кмета, да ги накара
да седнат на една маса, да обедини техните желания и цели, да ги накара да гледат в
една посока, без никой да дърпа повече чергата към своя дом. Централната власт това
не може да осъществи. В момента никой не се занимава с въвеждането на преходни
мерки – нито управляващи, нито опозиция, нито теоретици, нито практици.
•

Реализирането на единна държавна политика в различните сфери
Потенциал в областните управители има и по отношение реализирането на

единна държавна политика на регионално ниво в различните сфери. Във всяка област
са изградени и функционират от 40 до 70 държавни структури – поделения на
различните централни министерства и агенции. Всички те се подчиняват единствено на
преките си ръководители на централно равнище, поради което на практика липсва
сътрудничество, включително и между структури в рамките на едно министерство.
Например служба "Земеделие и гори" в много случаи не е наясно какво прави местното
звено на "Разплащателната агенция". За какви секторни политики може да се говори
при това положение? Министерствата са твърде отдалечени, с прекалено много задачи
на национално и международно равнище, за да могат да упражняват ефективен контрол
и да ръководят оперативно поделенията си по места.
Налице е и още едно обстоятелство – в редица случаи техните представители не
познават достатъчно спецификата и потребностите на регионите. Ако областният
управител представлява правителството пред местните власти, бизнес и общности,
защо да не може да представлява и отделните министерства? Има ли логика той да е
лишен от всякаква роля и мнение при назначаване, атестиране и оценка на
ръководителите на регионалните служби? Не е ли нормално да има право да
контролира за законосъобразност и да спира при необходимост актове на местните
началници до произнасяне на министъра?
Има и редица други въпроси в посока управлявана деконцентрация на
правомощия, които са намерили решение в управленската практика на партньорите ни

- 10 от Европейския съюз. Необходимо ли е да чакаме разпореждане или предупредителни
крайни срокове, за да синхронизираме законодателството и практиката, или можем да
пристъпим още сега към така необходимите стъпки? Държавното управление и
гражданите само ще спечелят от рационализиране на тези отношения и процеси.
•

Разпореждане с еврофондовете
Тази сфера на пропуснати възможности е особено важна в настоящия момент на

криза на доверието от страна на партньорите ни от ЕС по отношение недостига на
административен капацитет и разработване на печеливши проекти. Областните
администрации на практика са изолирани от тези процеси. При последните законови
промени регионалните и областните съвети за развитие не получиха необходимите
правомощия и възможности. От седемте оперативни програми 28-те областни
администрации могат да бъдат бенефициенти (ползватели на средства) само по една –
най-малката – "Административен капацитет". Краят на програмния период - 2013 г., не
е толкова далеч, а само усилията на неправителствените организации и
консултантските фирми няма да стигнат за реализиране на проекти с надобщинско
значение.
Капацитетът на областните администрации би могъл да е от полза в сферата на
контрола по разработване на европроекти и усвояване на средства по тях.
Изпълнителната власт не разполага с други подходящи структури по места, с които да
може да следи какво става с парите на европейските данъкоплатци, а и нашите
собствени, тъй като в повечето случаи става въпрос за съфинансиране от българска
страна. В тази посока имаше определени идеи на премиера Сергей Станишев и
финансовия министър Пламен Орешарски, които бяха обсъдени на среща с областните
управители. Реализацията им би дала сериозен лост за контрол и доказателство за
волята на управляващото мнозинство да решава проблемите, свързани със
сътрудничеството с европейските структури и контрола по усвояването на фондовете.
•

Обществено-частни партньорства за устойчиво регионално развитие
Световната концепция за устойчиво развитие през новия век дава своето

отражение и върху дейността на местните власти. В член 28 на документа на ООН
“Дневен ред на ХХІ век” се споменава инициативата “Местен дневен ред 21”. Тя
призовава всички местни власти да приемат и изпълнят местни планове за устойчиво
развитие на регионите при партньорство с всички отговорни лица на местно равнище.
В международен мащаб над 2000 местни власти от 64 различни страни са обвързани в
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“Местен дневен ред 21”, има такива компоненти, като:
•

Управление и подобряване процеса на устойчиво развитие от местните власти.

•

Интергиране на устойчивост в проектите, плановете, политиките и дейностите
на местните власти.

•

Повишаване осведомеността и образованието на населението от регионите.

•

Консултации и включване на широката общественост в процеса на вземане на
решения.

•

Изготвяне на стратегии и план за действие за местна устойчивост.
Всички тези модерни принципи биха били от полза за държавното управление в

условията на управлявана децентрализация.
Формите на обществено-частното партньорство са разнообразни, но условно –
според участниците – могат да се разделят на три основни групи: партньорство между
публичните власти – дължавни институции, общини и частния сектор, партньорство
между публичните институции и неправителствените организации и тристранно
партньорство между публичнния сектор, частни стопански организации и
неправителствени организации.
Проблемът при взаимодействието между равнищата на управление в процеса на
разработване и осъществяване на стратегии в публичната сфера се свежда до едно:
дали България да е в плен на асиметричния линеен модел, повеляващ страната да е в
ръцете на силните – центъра и общините, или да възприеме принципите на доброто
управление, ориентирано към баланс – силна България.
(х) Възможно съчетание на линейното с мрежовото управление - пример
Сигурността е област, която днес се разпростира в почти всички сфери на
живота – от външните отношения до енергетиката, опазването на околната среда, на
реда, демографската политика, образованието, здравеопазването и т.н. Затова ще се
опитам да дам пример с тази по-универсална област.
Само от обществена политика на съгласие (макар и не консенсус) може да
произтече действителна и трайна сигурност. Оттук произтича и технологията на
доброто управление на сигурността. Тя е в разрез с остарялата технология на
линейното мислене – по сектори, оглавявани от министерства, координирани от
министър-председателя (а не помежду си). Новата логика предполага партньорство на
няколко равнища при управлението на сигурността, осигуряващи допълващото се
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както и допускането на граждански и частни организации.
Пътят на кардиналните решения по сигурността виждам по следния начин,
продиктуван от принципите на доброто управление. Вместо да се разчита изцяло на
Съвета по сигурност към МС или на 3 “ресорни” министерства, алтернативно е
възможно създаването към него на междуведомствен орган от специални
представители на министерства (отбраната, вътрешните работи, финансите, аварии) –
на практика особен Кабинет по сигурността при МС, отговорен за развитието на
концепциите, визиите и плановете за сигурност. Този орган ще избегне координирането
между министерствата по всеки отделен въпрос през главата на министърпредседателя. Тъй като този орган е неизбежно оперативно-политически, необходимо е
допълнително създаването на чисто експертен орган – Експертен център на негово
подчинение, който научно да разработва варианти самостоятелно или в сътрудничество
с международните партньори на сигурността. Този експертен орган (Център) връща
продукта от своите разработки в органа към МС (Кабинет) за анализ и създаване на
варианти на стратегически планове. Тези варианти следва по-нататък да преминат към
Консултативния съвет по национална сигурност при президента за корекция в
името на постигането на политическо съгласие. Така всъщност МС предлага на
Президента стратегически документи за сигурността, включително общите изисквания
и обхвата на отбранителния план и действията на въоръжените сили за доразвитие и
политическо утвърждаване ad hoc. В този вид плановете следва да се върнат обратно в
Кабинета МС за координиране с научните среди, бизнеса и гражданските структури за
осигуряване на обществено съгласие. Плановете се връщат този път на първоначалната
инстанция – самия МС за окончателно оформяне на предложение, което накрая се
внася в НС за приемане. По този начин то придобива и парламентарна подкрепа и се
превръща в закон. Разпоредбите на съответния закон се изпълняват оттук нататък от
МС под контрола на НС.
Предложената технология синхронизира, взаимно допълва и създава процедури
за действието на всички държавни, частни и граждански структури, имащи отношение
към конкретните въпроси на сигурността. Тя постига общо съгласие за принципите,
насоките, визията за сигурността, а с това осигурява и максимално трайната и
максимално широка подкрепа, от каквато се нуждае един действително стратегически
план.

