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1. ТЕХНИЧЕСКО ЗАДАНИЕ - ВЪВЕДЕНИЕ
Проектът “Засилване координиращите функции на областните съвети за развитие” е
част от мерките по Стратегическа цел 2, приоритет 4 на Програмата за изпълнение на
Стратегията за децентрализация и е възложено от Администрацията на Министерския съвет
– дирекция "Стратегическо планиране и управление" в изпълнение на Индикативния
финансов план за 2008 г., приет с Решение №1 от 26 март 2008 г. на Съвета по
децентрализация на държавното управление. Дейностите са изпълнени от Регионално
сдружение на общините «Марица» в периода м.юли 2008 – м.ноември 2008 г.
През 2007 г. беше реализиран първи етап на изпълнение на мярката. Беше изготвен
аналитичен доклад, включващ преглед на нормативната база, емпирично проучване и
предложения за засилване на функциите на областните съвети за развитие. Докладът беше
разгледан и одобрен от Съвета по децентрализация на държавното управление, на
заседанието на съвета на 22 юли 2008 г. Съветът препоръча през 2008 г. да продължи и да се
разшири реализацията на пилотния проект в 3 областни администрации, в които да се
поставят за изясняване проблемите, свързани със състава на съвета и необходимостта от
участието на представителите на териториалните звена в него; взаимодействието на
областния съвет за развитие с останалите консултативни съвети и комисии на областно ниво
и координацията на секторните политики в областта.
Целта на проекта е да задълбочи и конкретизира резултатите от дейностите през 2007
г. като формулира завършени предложения за промяна на статута на областните съвети за
развитие.
За постигането на целта на проекта техническото задание предвижда изпълнението на
следните дейности:
1.

Реализация на пилотен проект в 3 областни администрации – Хасково, Плевен

и Пловдив.
•

в област Хасково цел на пилотния проект е изясняване на въпросите, свързани с
оптимизиране

състава

на

съвета

и

участието

на

представителите

на

териториалните звена в него. Да се разгледат следните варианти: вариант първи –
запазване на настоящия състав на съвета; вариант втори – в състава на съвета се
включват областния управител и кметовете на общини от областта; вариант трети
– в състава на съвета се включват областният управител, кметовете на общини от
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областта и представители на териториалните звена При формулиране на
предложенията идеите за промяна в състава на съвета да се разгледат
взаимообвързано с произтичащите от тях последствия за статута на съвета и
възможностите за възлагане на съвета на конкретни управленски функции;
•

в област Плевен цел на пилотния проект е изясняване на механизмите и
възможностите за взаимодействие на областния съвет за развитие с останалите
консултативни съвети и комисии на областно ниво;

•

в област Пловдив цел на пилотния проект е изясняване на ролята на областния
съвет при координацията на секторните политики в областта като се даде и
отговор на въпросите как областния съвет може да участва в процеса на
координация на секторните политики и дали е целесъобразно създаването на
координационен съвет на териториалните звена.

2.

Провеждане на 3 семинара (по един във всяка пилотна област) свързан с

целите на пилотния проект с участието на представители на областните администрации,
кметовете и председателите на общински съвети, териториални звена и др. На семинара да
бъдат представени резултатите от пилотните проекти и да бъдат обсъждани възможните
варианти за решения.
3.

Представяне на концепция за преструктуриране на съществуващите съвети и

комисии на областно ниво като се формулират препоръки следва ли да се пристъпи към
включване на част или на всички съвети и комисии в състава на областните съвети за
развитие и под каква форма.
4.

Да изготви обобщен доклад, включващ изводите от реализацията на пилотните

проекти в област Хасково, Плевен и Пловдив, с препоръки от реализацията на пилотните
проекти и семинарите.
При изпълнението на задачата бяха отчетени изводите, съдържащи се в доклада
“Засилване координиращите функции на областните съвети за развитие”, изготвен в
изпълнение на мярка 4, приоритет 4, цел 2 на Програмата за изпълнение на Стратегията за
децентрализация през 2007 г.
Докладът е съобразен и с Концепцията за необходимите промени в нормативната
уредба, насочени към оптимизиране на функционалната компетентност на областния
управител и взаимоотношенията му с териториалните звена на централната изпълнителна
властбеше, изготвена от междуведомствена работна група, създадена със Заповед № Р-11 от
28 януари 2008 г. на министър-председателя. В Концепцията се констатира, че
«съществуващите на областно ниво консултативни съвети и комисии имат ниска
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ефективност, а моделът на координация на секторните политики чрез консултативни съвети
и комисии не работи”. Отчетени са и следните препоръки от Концепцията:
•

“Да се създадат механизми за осигуряване на взаимообвързаност на областната
стратегия за развитие с останалите стратегически документи за секторното
развитие на регионално ниво и механизми за финансиране на годишните
програми;

•

Да се конкретизира как областната стратегия за развитие ще допринесе за
постигането на целите на приетите на национално ниво стратегии и планове, т.е.
необходимо е изясняване на взаимообвързаността на стратегията и останалите
стратегически документи по сектори;

•

Да се предвиди промяна в статута на Областните съвети за развитие като в
законодателството се дефинират ясни права, отговорности и ангажименти на
Областните съвети за развитие по всички въпроси, имащи отношение към
развитието на областта. Основната задача на Областните съвети за развитие да
бъде координацията на изпълнението на областната стратегия.

•

За да се постигне баланс между местни интереси и секторни политики и
подобряване на ефективността на работа е целесъобразно да се направи
оптимизиране на състава на Областния съвет за развитие, вкл. и чрез включване
като членове в състава на Областния съвет за развитие и на представители на
териториалните звена.”

Изпълнението на дейностите по реализация на пилотните проекти в областите Плевен,
Пловдив и Хасково беше осъществена от екипи от съответните областни администрации. За
целта след писмо от името на Възложителя на заданието областните управители на трите
области определиха експертни екипи за реализация на пилотните дейности. С методическата
помощ от страна на РСО „Марица” екипите по области разработиха анкетни карти,
организираха анкетните проучвания, анализа на данните и провеждането на семинарите по
области. Информацията в раздел 2, 3 и 4 от настоящия доклад е във вида, в който е
предоставена от областните екипи, реализирали пилотните практики.
Екипът на РСО „Марица”, реализирал изследването, благодари на Областните
управители на областите Плевен, Пловдив и Хасково, на кметовете на общините и
останалите членове на Областните съвети за развитие от трите пилотни области за
съдействието и за желанието им да се включат в постигането на целите на проекта.
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2. РЕАЛИЗАЦИЯ НА ПИЛОТЕН ПРОЕКТ В ОБЛАСТ ХАСКОВО
2.1. Организация и провеждане на анкетно проучване
Анкетното проучване беше проведено сред кметовете на общини, председателите на
общински съвети, областен управител и представители на териториални звена на
централната изпълнителна власт от Област Хасково.
Въпросникът е изпратен до следните членове на ОСР:
- Областен управител на Област Хасково
- Кметовете на общините: Димитровград, Ивайловград, Любимец,, Маджарово, Минерални
бани, Свиленград, Симеоновград, Стамболово, Хасково, Харманли, Тополовград
- Председателите на Общинските съвети на общините:

Димитровград, Ивайловград,

Любимец,, Маджарово, Минерални бани, Свиленград, Симеоновград, Стамболово, Хасково,
Харманли, Тополовград

Въпросникът

е

изпратен

до

следните

териториални

звена

на

централната

изпълнителна власт в Област Хасково:

МИНИСТЕРСТВО НА РЕГИОНАЛНОТО РАЗВИТИЕ И БЛАГОУСТРОЙСТВО
„В и К” ЕООД – Хасково
„В и К” ООД – Димитровград
Регионална Дирекция за национален строителен контрол
ТЗ „ГРАО”
Служба по кадастъра – Хасково
МИНИСТЕРСТВО НА ФИНАНСИТЕ
Областно пътно управление
ТД – ХАП – Хасково
Отдел „ОККД” – Хасково към АДФИ – Ст. Загора
ТП „Агенция за държавни вземания” – Хасково
Митница Свиленград
МИНИСТЕРСТВО НА ИКОНОМИКАТА И ЕНЕРГЕТИКАТА
„Комисия за защита на потребителите” РД – Пловдив, Звено Хасково
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ТЗ „ИА за насърчаване на малки и средни предприятия”
ГД „Метеорологичен надзор” – РО Хасково
ГД „Инспекция за държавен технически надзор”-РО Хасково
ГД „Надзор на пазара”-РО Хасково -за областите Хасково, Ст. Загора и Кърджали
ГД „Контрол на качеството на течните горива” РО Бургас – звено Хасково
МИНИСТЕРСТВО НА ТРУДА И СОЦИАЛНАТА ПОЛИТИКА
Регионална дирекция „Социално подпомагане”
Дирекция „Социално подпомагане” – Хасково
Дирекция „Социално подпомагане” – Димитровград
Дирекция „Социално подпомагане” – Харманли
Дирекция „Социално подпомагане” – Свиленград
Дирекция „Социално подпомагане” – Тополовград
Дирекция „Социално подпомагане” – Ивайловград
Дирекция „Регионална служба по заетостта” – Хасково
Дирекция „Бюро по труда” – Хасково
Дирекция „Бюро по труда” – Димитровград
Дирекция „Бюро по труда” – Харманли
Дирекция „Бюро по труда” – Свиленград
Дирекция „Областна инспекция по труда” – Хасково
Дирекция „Европейски фондове, международни програми и проекти”
МИНИСТЕРСТВО НА ОКОЛНАТА СРЕДА И ВОДИТЕ
РИОСВ – Хасково
„Басейнова дирекция” – Пловдив, РБ – Хасково
МИНИСТЕРСТВО НА ЗЕМЕДЕЛИЕТО И ХРАНИТЕ
ОП – „Държавен фонд земеделие” – Хасково
ОД „Земеделие и гори”
Регионална ветеринарно-медицинска служба – Хасково
РС „Растителна защита” – Хасково
РДСРЖ – Ст. Загора, ТЗ „Селекция и репродукция в животновъдството” – Хасково
ТЗ „Национална служба по зърното и фуражите” – Главна Дирекция контрол по фуражите
РС „Контролно-техническа инспекция”
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ТЗ – Ст. Загора към „Изпълнителна агенция по сортоизпитване и апробация и семеконтрол”
– район Хасково
РЗ Фонд „Тютюн”
Държавно лесничейство – Хасково
Държавно лесничейство – Свиленград
Държавно лесничейство – Ивайловград
Държавно лесничейство – Харманли
ОС за съвети в земеделието
ТЗ „ИА по лозята и виното”
РЗ „Хидромелиорации” – Хасково
ДФЗ – Областна разплащателна агенция - Хасково
ДФЗ – Регионален технически инспекторат – Хасково
ИАРА – ТЗ „Рибарство, аквакултури и контрол”
РУГ – Кърджали
Регионален център за научно – приложно обслужване
„Напоителни системи” ЕАД – клон Хасково
МИНИСТЕРСТВО НА ИЗВЪНРЕДНИТЕ СИТУАЦИИ
ОД „Гражданска защита”
МИНИСТЕРСТВО НА ТРАНСПОРТА
Локомотивно депо – Димитровград
РД „Автомобилна администрация” – Хасково
МИНИСТЕРСТВО НА ЗДРАВЕОПАЗВАНЕТО
Регионален център по здравеопазване
РИОКОЗ – Хасково
Център за спешна медицинска помощ – Хасково
МБАЛ-АД – Хасково
Дом за медико-социални грижи за деца – Хасково
МИНИСТЕРСТВО НА ОБРАЗОВАНИЕТО И НАУКАТА
РИ по образование
МИНИСТЕРСТВО НА ПРАВОСЪДИЕТО
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Районен съд – Хасково
МИНИСТЕРСТВО НА КУЛТУРАТА
ДКТ „Иван Димов” – Хасково
Драматичен театър „Апостол Карамитев” – Димитровград

МИНИСТЕРСТВО НА ВЪТРЕШНИТЕ РАБОТИ
ОД „Полиция” – Хасково
ОД „Пожарна безопасност и зашита на населението” – Хасково
РУ „Сигурност” - Хасково
МИНИСТЕРСТВО НА ОТБРАНАТА
ИА „Държавна собственост на МО” РО „УРНИ” – Хасково
ДЪРЖАВНА АГЕНЦИЯ ЗА МЛАДЕЖТА И СПОРТА
ДАМС – ТП Хасково
ДРУГИ ТЕРИТОРИАЛНИ ЗВЕНА
ТСБ – Хасково
ТП „Сметна палата” – Пловдив – сектор Хасково
ТП „НОИ” – РУ „СО”
Метеорологична обсерватория – Хасково
БЧК – ОС – Хасково
ТД „Държавен архив” – Хасково
РЗОК - Хасково

Изпратени са общо 101 анкетни карти (Приложение №6.1), от които са върнати
попълнени 40 броя анкетни карти, като 14 от тях са от членовете на ОСР и 26 бр. са от
териториалните звена. Малкият брой на отговорилите териториални звена се дължи на факта
че те към настоящия момент не свързват работата си с работата на Областния съвет за
развитие. При проведени обаждания и запитвания за отговор на анкетните карти към не
отговорилите териториални звена е изразявано мнение, че тези въпроси не засягат
съответното звено и поради тази причина не е попълнена и изпратена анкетна карта.
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2.2. Обобщени резултати от анкетното проучване
2.2.1 Резултати от проучването сред членовете на Областните съвети за развитие
В проучването се включиха 14 представители на членовете на Областните съвети за
развитие. Според резултатите от обобщаването на попълнените от респондентите анкетни
карти Областния съвет за развитие на Област Хасково се е събирал 3 или повече пъти. 42 %
от анкетираните са дали този отговор, 28% са посочили че според тях съвета се е събирал 2
пъти, а според 21% един път.
100% от анкетираните членове на съвета са напълно или отчасти запознати с
разпоредбите на новия Закон за регионалното развитие относно състава и функциите на
областните съвети за развитие. 42% са напълно запознати с новия закон, а 57% го познават
отчасти.
Според 71% от анкетираните е необходимо да се промени статутът на Областните
съвети за развитие като им се предоставят реални функции, свързани с реализацията на
областната стратегия за развитие и изпълнение на политиката за развитие на областта. Едва
28% от тях са на мнение че трябва да се запази настоящия им статут на консултативни
органи.
Във тази връзка на въпроса „Според Вас има ли връзка между състава на съвета и
задачите, които съветът може да изпълнява?” мнозинството от анкетираните са отговорили
положително – над 50%. Едва 21% считат че не съществува такава връзка.
На въпроса дали нормативната уредба предоставя необходимите функции на ОСР за
изпълнение на координираща роля за прилагане на политиките за развитие на местно и
областно ниво нито един от анкетираните не отговаря положително. 57% от анкетираните
считат че законодателството в голяма степан предоставя такива функции, 21% считат че те
са предоставени в малка степен, а според 21%

нормативната уредба не предоставя

необходимите функции на ОСР за изпълнение на координираща роля за прилагане на
политиките за развитие на местно и областно ниво.
64% от анкетираните са на мнение че областният съвет за развитие не може да взема
решения, засягащи секторните политики без присъствието на представителите на
съответното министерство на местно ниво. 28% от отговорилите членове на ОСР считат че
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Съветът може да взема такъв тип решения.
100% от анкетираните членове на ОСР подкрепят включването на представителите на
териториалните звена в областния съвет за развитие, като 64% са напълно убедени че това е
необходимо, а 35% подкрепят идеята отчасти.
Според 92%от анкетираните членове на ОСР кметът на общината е лицето, което
трябва да представлява общината в работата на областния съвет. 21% считат че общината
може да бъде представлявана в ОСР и от председателят на Общинския съвет.
64% от представителите на ОСР считат че най-оптималният и работещ състав на
областният съвет за развитие е следният: областния управител, кметовете на общини и
представители на териториалните звена на централната изпълнителна власт. 21% считат за
оптимален състав включващ: областния управител, кметовете на общини и председателите
на общински съвети. Едва 7% считат че в съвета трябва да членуват единствено областния
управител и кметовете на общини. 7% от анкетираните добавят че предпочитат състава на
съвета да се състои от: областния управител, кметовете на общини и председателите на
общински съвети и представители на териториалните звена на централната изпълнителна
власт.
Като най-удачна форма за включване на представителите на териториалните звена на
централната администрация в работата на областния съвет е посочено включването им като
равноправни членове, но само ако бъдат поканени с оглед спецификата на дневния ред. 71%
от анкетираните членове на ОСР Хасково подкрепят идеята, а 28% считат че териториалните
звена трябва да бъдат включени като равноправни членове на съвета.
По отношение на проблема с големия брой на териториалните звена,

който се

обсъжда винаги когато се коментира включването на представителите на териториалните
звена в състава на областните съвети 71% от анкетираните предлагат те да участват само на
определени заседания в зависимост от дневния ред. 7% смятат че трябва да се потърси
групиране на териториалните звена към един и същи министър като се определи един
представител на тези звена в съвета, а 28% предлагат териториалните звена да участват в
работата на работни групи към съвета.

2.2.2. Резултати от проучването сред представители на териториалните звена на
централната изпълнителна власт
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В проучването се включиха 25 представители на териториалните звена на
централната изпълнителна власт. Резултатите от проучването сред представителите на
териториалните звена на централната изпълнителна власт сочат че 32% от анкетираните
знаят че са проведени 3 или повече заседания на съвета, а 12 % считат че са провеждани 2
заседания на съвета. Над 32% отговарят или че нямат информация по въпроса или че не са
член на съвета и не са присъствали на заседания на съвета.

24% от анкетираните представители на териториалните звена не са запознати с
разпоредбите на новия Закон за регионалното развитие относно състава и функциите на
областните съвети за развитие. 24% са напълно запознати, а 36% го познават отчасти.
72% от анкетираните териториални звена считат че е необходимо да се промени
статутът на ОСР, като им се предоставят реални функции, свързани с реализацията на
областната стратегия за развитие и изпълнение на политиката за развитие на областта. Едва
16% са на мнения че е необходимо да се запази досегашния им статут на консултативни
органи.
В тази връзка 80% от териториалните звена считат че има връзка между състава на
съвета и задачите, които съветът може да изпълнява. Едва 4% са склонни да се съгласят че
няма такава връзка.
Мнозинството от представителите на изнесените структури считат че в известна
степен нормативната уредба предоставя необходимите функции на ОСР за изпълнение на
координираща роля за прилагане на политиките за развитие на местно и областно ниво.
12% от отговорилите считат че нормативната уредба напълно предоставя необходимите
функции на ОСР, 36% считат че в голяма степен се предоставят такива функции, а 32%
отговарят, че се предоставят в малка степен.
76% от анкетираните считат че областният съвет не може да взема решения, засягащи
секторните политики без присъствието на представителите на съответното министерство на
местно ниво. 12% от тях отговарят, че ОСР може да взема такива решения без присъствието
на представителите на териториалните звена на държавната администрация.
60% от анкетираните подкрепят напълно включването на представителите на
териториалните звена в областния съвет за развитие, а 28% се съгласяват отчасти с идеята.
Нито един от анкетираните представители на териториалните звена на централната
изпълнителна власт не отговаря отрицателно по отношение тяхното включване в работата на
Областния съвет за развитие.
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Според 72% от отговорилите кметът трябва да представлява общината в работата на
областния съвет. Едва 12% посочват че общините трябва да се представляват от
председателя на общинския съвет. Тази позиция съвпада напълно и с мнението на
анкетираните членове на ОСР.
Близо 100% от анкетираните териториални звена посочват като оптимален следния
състав на Областния съвет за развитие: областния управител, кметовете на общини и
представители на териториалните звена на централната изпълнителна власт. 4% считат за
оптимален състав: областния управител, кметовете на общини и председателите на
общински съвети.
Според мнозинството от анкетираните – 72%, най-удачната форма за включване на
представителите на териториалните звена на централната администрация в работата на
областния съвет е да участват в работата като равноправни членове, но само ако бъдат
поканени с оглед спецификата на дневния ред. Това съвпада и с мнението на членовете на
ОСР. 16% от териториалните звена са на мнение че трябва да бъдат включени като
равноправни членове на съвета.
По отношение на проблема с големия брой на териториалните звена, който се
обсъжда винаги когато се коментира включването на представителите на териториалните
звена в състава на областните съвети 72% от анкетираните предлагат те да участват само на
определени заседания в зависимост от дневния ред. 8% смятат че трябва да се потърси
групиране на териториалните звена към един и същи министър като се определи един
представител на тези звена в съвета, а 20% предлагат териториалните звена да участват в
работата на работни групи към съвета.

2.2.3 Сравнителен анализ между резултатите от анкетирането на членовете на ОСР и
представители на териториалните звена на централната изпълнителна власт
Въпрос 1: Колко заседания на Областния съвет за развитие са проведени през 2007 г.?
а) 1
б) 2
в) 3 или повече
г) друго, моля посочете:
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Мнение на членовете на ОСР

Мнение на териториалните
звена

50
40

а) 1

30

б) 2

40

а) 1

30

б) 2

20

20
в) 3 или
повече

10
0

в) 3 или
повече

10

г) друго, моля
посочете:

0

При сравняването на отговорите може да бъде отчетен факта че голяма част от
участвалите в анкетирането териториални звена са наясно с това колко заседания е имал
ОСР в Хасково т.е. се интересуват от неговата работа въпреки че не участват пряко. Не
малък процент обаче – 32% са отговорили че не са в течение, което е обяснимо с факта че те
не са членове на съвета.

Въпрос 2: Запознати ли сте с разпоредбите на новия Закон за регионалното развитие
относно състава и функциите на областните съвети за развитие?
а) да
б) не
в) отчасти

Мнение на членовете на ОСР

Мнение на териториалните
звена

60
40

50
40

а) да

30

б) не

20

в) отчасти

30
20

10

10

0

0

а) да
б) не
в) отчасти

При отговора на въпроса дали познават новия Закон за регионалното развитие е
нормално да се забележи разлика, тъй като членовете на ОСР е нормално да познават в поголяма степен основния закон, регламентиращ работата на съвета. Наблюдава се обаче и
относително голям интерес сред териториалните звена по отношение на Закона – 60% са
отговорили или че го познават отчасти или напълно.
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Въпрос 3: Смятате ли, че Областните съвети за развитие трябва да се запазят като
консултативни органи или е необходима промяна в статута им с цел превръщането им
в органи с управленски функции?
а) необходимо е да се запази досегашния им статут на консултативни органи
б) необходимо е да се промени статутът им като им се предоставят реални
функции, свързани с реализацията на областната стратегия за развитие и
изпълнение на политиката за развитие на областта
Мнение на ОСР
а)
необходимо е
да се запази
досегашния
им статут на

80
60
40

б)
необходимо е
да се промени
статутът им
като им се

20
0

Мнение на териториалните
звена

0

а)
необходимо е
да се запази
досегашния
им статут на

80
60
40
20
0

0

б)
необходимо е
да се промени
статутът им
като им се

При отговорите на въпроса дали Областните съвети за развитие трябва да се запазят
като консултативни органи или е необходима промяна в статута им с цел превръщането им в
органи с управленски функции и двете групи респонденти са единодушни че е необходима
промяна в статута им като им се предоставят реални функции, свързани с реализацията на
областната стратегия за развитие и изпълнение на политиката за развитие на областта.

Въпрос 4: Според Вас има ли връзка между състава на съвета и задачите, които
съветът може да изпълнява?
а) Да, има
б) Не, няма такава връзка
Мнение на членовете на ОСР

Мнение на териториалните
звена

50
80

40
30

а) Да, има

20

б) Не, няма
такава връзка

10
0

0

а) Да, има

60
40

б) Не, няма
такава връзка

20
0

0

На въпроса има ли връзка между състава на съвета и задачите, които съветът може да
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изпълнява мнозинството от двете групи отговаря положително, като представителите на
териториалните звена са много по-категорични по въпроса, което се дължина факта че те са
компетентни в различни сфери и тези компетенции определят и качеството на работа в
различните направления на работа на съвета.

Въпрос 5: Смятате ли, че нормативната уредба предоставя необходимите функции на
ОСР за изпълнение на координираща роля за прилагане на политиките за развитие на
местно и областно ниво?
а) Да, напълно
б) Да, в голяма степен
в) Да, в малка степен
г) Не

Мнение на членовете на ОСР
а) Да, напълно

Мнение на териториалните
звена
а) Да, напълно

60
50

б) Да, в
голяма степен

40
30

в) Да, в малка
степен

20
10
0

г) Не
0

40
б) Да, в
голяма степен

30
20

в) Да, в малка
степен

10
0

г) Не
0

При отговорите на този въпрос се наблюдават различни нюанси при членовете на
съвета и териториалните звена. Най-голяма част и от двете групи отговарят че нормативната
уредба в голяма степен предоставя необходимите функции на ОСР за изпълнение на
координираща роля за прилагане на политиките за развитие на местно и областно ниво.
Наблюдава се че не малка част от териториалните звена отговарят на въпроса с „да
напълно”, а почти няма категорично отрицателни отговори, докато при членовете на ОСР се
наблюдава обратната тенденция нито един от тях не е отговорил категорично положително,
а не малка част отговарят категорично че нормативната уредба не предоставя необходимите
функции на ОСР за изпълнение на координираща роля.
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Въпрос 6: Смятате ли, че областният съвет може да взема решения, засягащи
секторните

политики

без

присъствието

на

представителите

на

съответното

министерство на местно ниво?
а) Да, напълно
б) Не
Мнение на членовете на ОСР

Мнение на териториалните
звена

80
80

60

а) Да,
напълно

40

б) Не

20

60

а) Да,
напълно

40

б) Не

20

0

0

0

0

При отговора на въпрос 6 мнозинството от двете групи респонденти е на мнение че
областният съвет не може да взема решения, засягащи секторните политики без
присъствието на представителите на съответното министерство на местно ниво.

Въпрос 7: Подкрепяте ли включването на представителите на териториалните звена в
областния съвет за развитие:
а) Да, напълно
б) Да, отчасти
в) Не

Мнение на членовете на ОСР
70
60
50
40
30
20
10
0

а) Да,
напълно

60

б) Да, отчасти

40

в) Не
0

Мнение на териториалните
звена
а) Да,
напълно
б) Да, отчасти
20
0

в) Не
0

Тук отново има съвпадение между вижданията на членовете на Областния съвет за
развитие и териториалните звена. Нито един от включилите се в анкетата не е отговорил
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отрицателно на въпроса дали подкрепя включването на представителите на териториалните
звена в областния съвет за развитие. Мнозинството от двете групи подкрепят идеята
напълно.

Въпрос 8: Кой според вас трябва да представлява общината в работата на областния
съвет:
а) кметът на общината
б) председателят на общинския съвет
Мнение на членовете на ОСР
а) кметът на
общината

100
80

а) кметът на
общината

80
60

60
40

б)
председателя
т на
общинския
съвет

20
0

Мнение на териториалните
звена

0

40
20
0

0

б)
председателя
т на
общинския
съвет

На въпроса кой трябва да представлява общината в ОСР двете анкетирани групи са
отговорили по един и същи начин. Според мнозинството общината трябва да се
представлява от Кмета.

Въпрос 9: Кой от следните варианти на състав на областния съвет предпочитате?
а) областния управител, кметовете на общини и председателите на общински
съвети
б) областния управител и кметовете на общини
б) областния управител, кметовете на общини и представители на
териториалните звена на централната изпълнителна власт
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Мнение на членовете на ОСР
а) областния управител,
кметовете на общини и
председателите на
общински съвети

70
60
50
40
30
20
10
0

Мнение на териториалните
а) областния управител,
звена
кметовете на общини и
председателите на
общински съвети

100
б) областния управител
и кметовете на общини

б) областния управител и
кметовете на общини

80
60
40

в) областния управител,
кметовете на общини и
представители на
териториалните звена
на централната
изпълнителна власт

0

20
0

0

в) областния управител,
кметовете на общини и
представители на
териториалните звена на
централната
изпълнителна власт

Мнозинството от двете групи посочват като оптимален състав на съвета: областния
управител, кметовете на общини и представители на териториалните звена на централната
изпълнителна власт. Една част считат че вариант може да бъде и съставът включващ:
областния управител, кметовете на общини и председателите на общински съвети, но тя е
4% при териториалните звена и 21% при членовете на ОСР.

Въпрос 10: Каква според Вас е най-удачната форма за включване на представителите
на териториалните звена на централната администрация в работата на областния
съвет?
а) Да бъдат включени като равноправни членове на съвета
б) Да участват в работата като равноправни членове, но само ако бъдат поканени
с оглед спецификата на дневния ред
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Мнението на мнозинството от членовете на ОСР и териториалните звена считат че
най-удачната форма за

включване на представителите на териториалните звена на

централната администрация в работата на областния съвет е да участват в работата като
равноправни членове, но само ако бъдат поканени с оглед спецификата на дневния ред.

Въпрос 11: Обикновено когато се обсъжда включването на представителите на
териториалните звена в състава на областните съвети възниква проблемът големия
брой на териториалните звена. Какви според Вас са възможностите за преодоляване на
този проблем (възможен е повече от един отговор):
а) Да участват само на определени заседания в зависимост от дневния ред
б) Да се потърси групиране на териториалните звена към един и същи министър
като се определи един представител на тези звена в съвета
в) Териториалните звена да участват в работата на работни групи към съвета
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По отношение на проблема с големия брой на териториалните звена, който се
обсъжда винаги когато се коментира включването на представителите на териториалните
звена в състава на областните съвети над 70% от анкетираните предлагат те да участват само
на определени заседания в зависимост от дневния ред. 8% смятат че трябва да се потърси
групиране на териториалните звена към един и същи министър като се определи един
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представител на тези звена в съвета, а 20% предлагат териториалните звена да участват в
работата на работни групи към съвета.

2.3. Предложения за оптимизиране състава на съвета и участието на представителите
на териториалните звена в него
Първо предложение: Да се промени статутът на Областните съвети за развитие, като
им се предоставят реални функции, свързани с реализацията на областната стратегия за
развитие и изпълнение на политиката за развитие на областта.
Второ предложение: Според резултатите от анкетното проучване общините трябва
да се представляват в Областните съвети за развитие от Кметовете на общини
Трето предложение: Според резултатите от анкетното проучване, като найоптимален беше посочен следният състав на Областните съвети за развитие: областния
управител, кметовете на общини и представители на териториалните звена на централната
изпълнителна власт при покана от страна на председателя на съвета при разглеждане на
въпрос, които е от тяхната компетентност.
Четвърто предложение: Териториалните звена да участват в работата на Областните
съвети за развитие като равноправни членове, но само ако бъдат поканени от председателя
на съвета с оглед спецификата на дневния ред. Да бъдат канени само звената, които пряко
отговарят за решаването на конкретния въпрос.
Пето предложение: В резултат от провеждане на семинара по проекта беше
направено следното конкретно предложение, което според всички участници в семинара е от
първостепенно значение за практическата роля на Областните съвети за развитие: в
нормативната база, уреждаща работата на областните съвети за развитие да бъде включен
текст: „решенията, вземани на ниво Областни съвети за развитие, отнасящи се до развитието
на областта да имат задължителен характер на местно, регионално и национално ниво”.
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3. РЕАЛИЗАЦИЯ НА ПИЛОТЕН ПРОЕКТ В ОБЛАСТ ПЛОВДИВ
3.1. Организация и провеждане на анкетно проучване
Информацията за изясняване на ролята на областния съвет при координацията на
секторните политики и мерките, които трябва да бъдат предприети с оглед засилване на
функциите му за изпълнение на регионалната политика в област Пловдив, бе събрана чрез
провеждане на анкетно проучване. За целта на проучването Областна администрация Пловдив актуализира и предостави база данни за съществуващите в Пловдивска област
деконцентрирани териториални звена на централна администрация. Към настоящия момент
техният брой е 62.
Разработена бе анкетна карта и бе изпратена до 98 респонденти, от които 18
общински администрации, 18 общински съвета и 62 териториални звена и агенции на
централната власт, базирани в област Пловдив.
Анкетното проучване бе реализирано през октомври 2008 година.
Общият брой на участвалите в проучването е 41, от които 25 са представители на
териториалните звена на централната власт в Пловдивска област.
Попълнени анкетни карти са получени от 11 общински администрации, както следва:
1. Община Асеновград
2. Община Брезово
3. Община Калояново
4. Община Карлово
5. Община Куклен
6. Община Лъки
7. Община Пловдив
8. Община Първомай
9. Община Родопи
10. Община Садово
11. Община Сопот
Отговорили на анкетата са и петима представители на общинските съвети, членове на
областния съвет за развитие, както следва:
1. Общински съвет – Асеновград
2. Общински съвет – Калояново
3. Общински съвет – Лъки
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4. Общински съвет – Първомай
5. Общински съвет – Сопот

3.2. Обобщени резултати от анкетното проучване
3.2.1 Познаване на действащата към октомври 2008 година нормативна уредба за
регионално развитие в Република България
От 31.08.2008 влезе в сила новият Закон за регионално развитие. С ПМС № 216 от
02.09.2008 година бе приет и Правилникът за прилагане на закона за регионално развитие.
Месец по-късно, през октомври, анкетното проучване показва, че 51% от анкетираните
познават разпоредбите на новия Закон за регионалното развитие, свързани със задачите
на областните съвети за развитие. Сред тях най-значителен е делът на представителите на
общинските администрации и общинските съвети. 34% от анкетираните отговарят, че
отчасти са запознати със законодателството, свързано с регионалното развитие и поспециално с функциите на областните съвети за развитие. Едва 15% от респондентите
посочват отрицателен отговор относно степента на познаване на нормативната уредба,
определяща дейността на областните съвети за развитие.
Запознати ли сте с разпоредбите на новия
ЗРР относно задачите на Областните съвети
за развитие?
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Проучването сочи, че познаването на нормативната уредба е свързано преди всичко
със задълженията на представителите на администрациите, които имат преки ангажименти
за участие в дейността на областния съвет за развитие.
3.3.2. Междуинституционално взаимодействие и координация на областно ниво за
изпълнението на регионалната политика и секторните политики
В изпълнение на

чл. 31 от Закона за адиминистрацията Областният управител

провежда държавната политика в областта, координира работата на органите на
изпълнителната власт и на техните администрации на територията на областта и
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взаимодействието им с местната власт. Чл. 21. от Закона за регионалнато развитие вменява
на Областния управител правомощията да:
1. организира разработването на областната стратегия за развитие;
2. внася проекта на областната стратегия за развитие за обсъждане и съгласуване в
регионалния съвет за развитие и за приемане от областния съвет за развитие;
3. координира и контролира изпълнението на областната стратегия за развитие;
4. подпомага общините на територията на областта за прилагане на стратегическите
насоки за разработване на целите и приоритетите на общинските планове за развитие;
5. оказва съдействие при изпълнението, наблюдението и оценката на съответния
регионален план за развитие;
6. организира изграждането, поддържането и оперирането на единната
информационна система за управление на регионалното развитие на територията на
съответната област;
7. подпомага изготвянето на проекти в съответствие с целите и приоритетите на
областната стратегия за развитие и общинските планове за развитие;
8. осигурява информация и публичност на изпълнението на областната стратегия за
развитие и на съответния регионален план за развитие;
9. сключва споразумения за сътрудничество с други области в страната и извън нея за
осъществяване на съвместни дейности за постигане целите на регионалното развитие
и териториалното сътрудничество.
За да подпомагат областния управител при изпълнението на функциите му по Закона
за регионалното развитие, в областите се създават областни съвети за развитие. Областният
съвет за развитие функционира на база чл. 22 на Закона за регионално развитие. Към
настоящия момент той има следните функции:
1. обсъжда и приема областната стратегия за развитие;
2. обсъжда и съгласува инициативите на общините, свързани с ежегодното планиране
на средствата и мерките за реализация на дейности в районите за целенасочена
подкрепа;
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3. обсъжда и предлага инициативи и схеми за ресурсно осигуряване изпълнението на
областната стратегия за развитие, включително за финансиране на общински
проекти;
4. съдейства за осигуряване на информация за изпълнението и оценката на областната
стратегия за развитие;
5. приема решения за сключване на споразумения за сътрудничество с други области
в страната и извън нея за осъществяване на съвместни дейности по регионалното
развитие и териториалното сътрудничество.
На въпроса дали съществуващата нормативна уредба за регионално развитие
предоставя достатъчна координираща функция на областния съвет за развитие и му
определя роля за прилагане на политики на местно и областно ниво 82 % от анкетираните
лица, смятат че това е така „в голяма степен”, 15 % смятат, че това се случва „в малка
степен” и само 3 % отговарят, че нормативната уредба не предоставя подобни функции на
ОСР.

Смятате ли, че нормативната уредба предоставя необходимите функции на
ОСР за изпълнение на координираща роля за прилагане на политиките за развитие
на местно и областно ниво?
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На въпроса дали има връзка между задачите и състава на ОСР, 85% от анкетираните
смятат, че такава връзка съществува, 15% не смятат че има такава обвързаност.

Според Вас има ли връзка между състава на Областния
съвет и задачите който може да изпълнява?
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Отчитайки координиращите функции на Областния съвет за развитие, анкетираните
обаче смятат, че към настоящия момент той има статут преди всичко на консултативен
орган без реални правомощия за реализиране на регионалната политика на територията на
съответната област. 63.5% от анкетираните посочват, че е “необходимо да се промени
статутът им”, а 36.5% смятат, че трябва да се запази досегашният статут.

Смятате ли, че Областните съвети за развитие трябва да се запазят като
консултативни органи, или е необходима някаква промяна в статута им?

70

63,5

60
50
%

40

36,5

Да се запази
Да се промени

30
20
10
0

81% от анкетираните лица, смятат, че на Областния съвет за развитие трябва да се
предостави правото за вземане на конкретни решения относно секторните политики. Едва
19% считат, че не е необходимо предоставянето на подобни правомощия на Областния съвет
за развитие.
Смятате ли, че областният съвет трябва да взема решения, засягащи секторните
политики?
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Изводът, който се налага от проучването е, че трябва да се извърши промяна в
законодателството, която да гарантира нов статут на областните съвети за развитие за
постигане на по-висока ефективност при изпълнението на секторните политики. Отчетена е
необходимостта от дефиниране на ясни правила, отговорности и конкретни функции,
свързани с реализацията на областната стратегия за развитие и изпълнение на политиката за
развитие на областта. Прегледът върху законодатството показва също, че реално липсват
законови регламенти и механизми за координиране на секторните политики с областните
стратегии и общински планове за развитие. На преден план излиза и въпросът с
ефективността на досега действащия модел на съгласуваност между стратегическите
документи на национално и ретионално ниво и проблемът за ефктивността на
взаимодействието между областния управител, като проводник на държавната политика на
областно ниво, областния съвет за развитие и всички структури на деконценрираната
държавна администрация в областта, имащи отношение към реализирането на секторните
политики.
Както във всички териториално – административни области в страната, и в област
Пловдив към настоящия момент действа моделът на координация на секторните политики
чрез консултативни съвети и комисии, които функционират без взаимовръзка с областния
съвет за развитие. Общият им брой към момента е 29. Предвид спецификата им в тях не
винаги са включени представители на общинските администрации. Провомощията и
дейността на част от съществущатите комисии и съвети често е непозната или слабо позната
за представителите на различните администрации, когато структурата не касае пряката им
дейност - показва проучването.
На въпроса към анкетираните, за кои областни комисии и съвети на областно ниво
имат информация и в каква степен са запознати с тяхната функция, анкетираните лица
посочват:
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РАЗПОЛАГАТЕ ЛИ С ДОСТАТЪЧНО ИНФОРМАЦИЯ ЗА ДЕЙНОСТТА НА СЪЩЕСТВУВАЩИТЕ
СЪВЕТИ НА ОБЛАСТНО НИВО?
Областен експертен съвет по устройство на
територията
Областен съвет за противодействие на корупцият

не

Областен съвет (комисия) по здравеопазване
Областен съвет по образование
Областен съвет по въпросите за младежта и спорта

по- скоро не

Областен съвет по туризъм
Областен съвет по енергийна ефективност
Областен съвет по земеделие (по проблемите в
селското стопанство)
Областен съвет за култура

отчасти

Областен консултативен съвет по охрана на горите
Областен съвет по етническите и демографските
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Според проучването най-висок е делът на членовете на ОСР, които познават работата
на Постоянната областна комисия за защита на населението при бедствия, аварии и
катастрофи - 58,5%. На второ място анкетираните поставят Постоянната комисия по
заетостта към Областния съвет за развитие - 46 %. Това може би се дължи на факта, че
Комисията по заетост е сформирана към областния съвет за развитие и неин председател е
областният управител. Тази комисия допълва структурно и функционално ОСР. Висок е и
делът на анкетираните в област Пловдив, които са запознати и с работата на Областния
съвет по етническите и демографските въпроси – 41%. Тук трябва да се отбележи, че според
Правилника на съвета членове на този координационен механизъм са както представители
на

областна

администрация,

общинските

администрации,

ръководителите

на

териториалните звета, имащи отношение към политиката на интеграцията на малцинствата,
така и преставители на неправителствения сектор. Добре познати според проучването са и
правомощията и дейността на Областна епизоотична комисия – 39%.
Като най-слабо познаваеми, анкетираните посочват следните комисии и съвети:
• Областен консултативен съвет по охрана на горите – 63%;
• Областен съвет по туризъм – 54%;
• Комисия за промяна предназначението на земеделските земи и трасетата на
линейните обекти – 54%.
Като цяло, изследването показва, че в сферата на социалната политика и заетостта има найдобре развити и работещи институционализирани механизми за координация.
Оказва се, че въпреки значителният общ процент на запознати с функциите и
дейността на съветите и комисиите на областно равнище, то по отношение степента на
получаваната информация няма сфера на управлението, в която тя да се явява напълно
достатъчна. За повечето от областните съвети и комисии членовете на ОСР не получават
достатъчно информация. Изследването ясно показва, че информационният поток между
различните съвети и комисии трябва да се подобри и да се преосмисли статутът им с оглед
на осигуряване на по-добра ефективност и координация със ОСР за изпълнение на
секторните политики на областно ниво.
От резултатите може да се направи изводът, че на областно ниво съществува проблем
с непряката обвързаност на съществуващите комисии с дейността на областния съвет за
развитие, като орган, имащ отношение за реализирането на политиката за развитие на
областта. Такава връзка е налице в законадателството единствено при определяне на статута
и дейността на Постояннната комисия по заетост. Ясно откроен проблем е и този с
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количеството и качеството на разполагаемата от членовете на ОСР информация за
процесите на управление, координация и мониторинг на секторните политики.
С цел намиране на оптимално решение относно подобряване на взаимодействието и
координацията на изпълнение на секторните поликити между сега съществуващите
консултативни комисии и съвети и областния съвет за развитие на анкетираните бе зададен
въпрос дали е оправдано едновременното им съществуване.
29 % от анкетираните отговарят „по-скоро не”, 12 процента считат, че е абсолютно
неоправдано, а 28 % са посочили отговор „отчасти”. Едва 5% от участниците в анкетата
смятат, че едновременното им съществуване е оправдано.
Смятате ли,че е оправдано едновременното съществуване на
Областен съвет и други консултативни органи на областно
ниво?

40
28

%

30

28

да

29

по-скоро да

20

12

10

5

отчасти
по- скоро не
не

0

Това съотношение на отговорите показва, че според заинтересованите страни,
участващи в изпълнението на секторни политики в област Пловдив и ЮЦРП, законодателят
трябва да предложи нова концепция за координацията на регионалната политика на
областно ниво и обвързаността на секторните стратегически документи с Областната
стратегия за развитие.
Анкетираните бяха помолени да дадат предложения за подобряване на взаимодействието на
съветите и комисиите с ОСР. Разпределението на резултатите е показано на следната
диаграма:
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Посочени са следните варианти за подобряване на взаимодействието на тези съвети с
Областния съвет за развитие: 47% от участвалите в проучването са посочили като решение
закриването на част от съветите и включването им като работни групи в състава на
областните съвети за развитие. 36% считат, че е необходимо запазване на настоящото
положение. 17% считат, че е необходимо запазване на настоящото положение.
Според резултатите от допитването е наложителна промяна в законодателството, която да
предпостави и гарантира укрепването на междуинституционалното взаимодействие и
координация на областно ниво при изпълнение на секторните полики. Анкетираните смятат,
че трябва да се създадат или преосмислят съществуващите механизми, които да осигуряват
взаимодействието

и

координацията

между

областния

управител,

общините

и

териториалните звена в следните секторни политики:

•

27 % земеделие, екология и води;

•

22 % защита на населението и социална сфера;

•

22 % транспорт и инфраструктура;

•

12 % регионално развитие и устройство на територията;

•

10 % борба с корупцията и сигурност;

•

22 % други.

Те смятат, че като самостоятелни комисии на областно ниво трябва да бъдат запазени
отделни комисии или съвети в следните сфери:
• корупция и съвет по сигурността с 24%;
• заетост и защита на населението със 17 %;
• транспорт и регионално развитие с 12 %;
• здравеопазване, етнически и демографски въпроси с 12 %;
• образование и култура с 10 %;
• екология, земеделие и води със 7 %.
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Кой съв ети и комисии на областно нив о
считате,че трябв а да бъдат запазени като самостоятелни?
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На анкетираните бе предложен и вариант за подобряване на координацията на
секторните политики чрез създаването на нов орган – областен координационен съвет на
териториалните звена. Той обаче не срещна одобрение сред по-голямата част от
анкетираните. Едва 29% от тях подкрепиха тази възможност, 2% от допитаните са
фиксирали отговор “друго”, без да конкретизират и 69% са посочили възможността да не се
създава такъв орган, но териториалните звена да участват по-активно в работата на
областния съвет за развитие.
При създаването на подобен отделен координационен съвет анкетираните лица
смятат, че той трябва да се занимава с:
• координация при предприемането на конкретни действия от териториалните
звена - 22 %;
• съгласуване на всички проекти на нормативни актове, стратегии, планове,
програми и проекти, които се отнасят до провеждане на политиките на
областно

ниво - 12 %;
Смятате ли за необходимо с оглед
координацията на секторните политики да
бъде създаден нов орган - областен
координационен съвет за териториалните
звена?
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• обвързване и съгласуване провеждането на всички секторни политики на
областно ниво - 10%;
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• взаимно информиране за указанията и тълкуванията, които се дават на
териториалните звена от централните органи на изпълнителната власт - 7 %.

Изводът, който се налага е, че следва да се мисли в посока разширяване на
координиращата роля на областните управители чрез ОСР, но не чрез създаване на
Координационен съвет към областния управител, а чрез разширяване на правомощията му,
залегнали в различните нормативни документи и чрез създаване на работещи механизми за
контрол и взаимодействие между областния управител и деконцентрираните структури на
държавната администрация за съгласуваност и изпълнение на секторните политики на
областно ниво.
3.3.3. Състав на областния съвет за развитие
Приетите през 2008 година Закон за регионално развитие и Правилник за
прилагането му определят следния състав на областния съвет за развитие: Областният
управител, който е председател на Областния съвет за развитие и членове - кметовете на
общините в областта, по един представител на общинския съвет на всяка община,
делегирани представители на областните структури на представителните организации на
работодателите и на работниците и служителите на национално равнище.
За разлика от Закона, приет през 2004 година, и отменен през 2008 година, членове на
областния съвет към настоящия момент не са представителите на регионалните сдружения
на общините. По така действащите нормативни документи броят на членовете на
Областния съвет за развитие на Пловдивска област е 46 души. 69% от анкетираните в
предходния въпрос обаче отговарят, че териториалните звена трябва да участват поактивно в работата на областния съвет за развитие.
На въпроса за възможни варианти на състава на областния съвет за развитие, 63% от
анкетираните отговарят, че съставът на областния съвет трябва да се състои от „областния
управител, кметовете на общините и представители на териториалните звена на
централната

изпълнителна

власт,

35%

отговарят

вместо

представителите

на

териториалните звена да бъдат включени председателите на общинските съвети и едва 2%
отговарят, че съставът трябва да се състои само от областния управител и кметовете на
общините.
Кой от сле дните варианти за състава на Областния съве т за
развитие пре дпочитате ?
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От една страна, това показва, че се осъзнава важността от участието на
представителите на териториалните звена за ефективната работа на съвета и координацията
на секторните политики, от друга - спорен остава въпросът по отношение на ефективността
на работата на Областните съвети за развитие предвид увеличаващата се численост на
състава. По последни данни предоставени от Областна администрация- Пловдив на
територията на областта работят 62 деконценрирани администрации на централната власт.
Каква според Вас е най-удачната форма за включване
на представителите на териториалните звена в
работата на обласния съвет за развитие
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включат представителите на териториалните звена в работата на областния съвет за
развитие, 90% от анкетираните лица смятат, че участието на представителите на
териториалните звена трябва да е равноправно, но само в случаите, когато те бъдат
поканени с оглед спецификата на дневния ред, 10 % отговарят, че те трябва да са
равноправни членове като другите институционални представители.
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Обикновенно когато се обсъжда включването на представители на териториалните
звена в състава на ОСР,възниква проблема с големия им брой.
Какви според Вас са възможностите за разрешаване ан този проблем?*
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*възможен е повече от един отговор

На въпроса как може да се преодолее проблемът за големия брой представители на
териториалните звена, които трябва да бъдат включени в областния съвет за развитие, 78%
от анкетираните смятат, че това може да бъде коригирано, като се канят само на определени
заседания, зависещи от дневния ред, 32% смятат, че най-правилното е тези представители да
бъдат включени в работните групи към областния съвет за развитие, 15% от анкетираните
смятат, че това разпределение трябва да стане съгласувано с различните министерства, като
се определи само един представител от всички звена.
Изводът, който следва, е, че трябва чрез промяна в нормативните документи да се
подобри механизмът на участие на представителите на териториалните звена в работата на
съвета от една страна, а също така и да се предоставят повече правомощия на областния
управител относно хоризонталната координация на областно ниво.

3.4. Предложения за ролята на областния съвет при координацията на секторните
политики в областта
Според болшинството от изказаните мнения на участниците в семинара, проведен в
област Пловдив към момента функциите на областния съвет за развитие са по-скоро
формални. За да се преодолее този проблем, е необходимо да се създадат механизми и да се
осигурят финансови и административни ресурси на областно ниво за реална работа за
развитието на региона. Като най-ефективен вариант за решаване на проблемите в работата
на Областните съвети за развитие и Областните управители от гледна точка на
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координацията на секторните политики и плановите документи и работата на местно и
регионално ниво, е необходимо въвеждането на второ ниво на местно самоуправление.
Преструктурирането на компетенциите на централните органи на държавната власт на второ
ниво трябва да се осъществи при спазване на следните принципи:
1. Централните органи на държавната власт запазват ръководна функция, като
координират, планират, изпълняват дейности, свързани с националните интереси;
2. Областният управител провежда политиката за регионалното планиране и
развитие и осигурява вертикалната координация на икономическите политики, като
осъществява следните дейности:
•

Представлява

правителството

и

отговаря

за

изпълнението

на

правителствената политика по регионалните въпроси;
•

Ръководи определените със закон регионални агенции и служби,
координира, контролира и наблюдава техните действия;

•

Подготвя бюджета на региона;


Контролира органите на местно самоуправление.

От анализа на анкетата и проведената дискусия става ясно, че анкетираните нe
приемат възможността за създаване на Областен координационен съвет с участници представители на териториалните звена и областния управител като правилен подход
за подобряване на координацията на секторните политики на регионално ниво.
Участниците в обсъждането се обединява мнението си за промяна в посока
Областният съвет за развитие ДА БЪДЕ не само орган, отговорен за планиране на
регионалното развитие, но и ОРГАН ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕТО му чрез предоставен експертен и
финансов ресурс.
Ето защо, предлагаме следните възможни варианти за подобряване на координацията
на секторните политики на областно ниво чрез промени в настоящата нормативна уредба:
1. Промяна в ЗРР, която дефинира и гарантира ясни права, отговорности и
ангажименти на Областните съвети:


да се разширят правомощията на ОСР за вземане на решения по всички
въпроси, имащи отношение към развитието на областта.



решенията, взети от Областния съвет за развитие, да имат задължителен
характер на местно, регионално и национално ниво.
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2. В нормативната уредба да се въведе изискването за хоризонтална координация
с Областните съвети за развитие чрез представяне на годишните програми и отчетите
за дейността на всички териториални звена за съгласуване и одобрение от Областния
съвет за развитие.
3. Да се запази правото на участие на представители на териториалните звена в
заседанията на областния съвет за развитие, когато се обсъжда проблематика, свързана със
съответната секторна политика, за която те отговарят. Те да участват с право на
съвещателен глас, когато това касае вземане на решения на областно ниво, свързани със
секторната

политика,

за

която

деконцентрираните

структури

имат

предоставени

правомощия от централната власт.
4. За оптимизиране на процесите за наблюдение и изпълнение на Областната
стратегия за развитие да се създадат нови методически указания, или да се актуализират
наличните, свързани със създаването на областните стратегии за развитие. В тях да
бъдат детайлизирани правомощията и функциите на Областната група за стратегическо
планиране, в която участват и представители на териториалните звена.
5. За подобряване на хоризонталната координация на областно ниво към ОСР да се
създават комисии, в съответствие с изпълняваните секторни политики. В състава на
комисиите да бъдат включени експерти от всички териториални звена, имащи
отношение към изпълнението на съответната секторна политика на областно ниво.
Комисиите

ще

обсъждат

и предлагат

мерки

и решения

при

планирането,

изпълнението, финансирането и мотиноринга на съответната секторна политика в
областта.

Ще

изготвят

секторни

стратегии

в

съответствие

с

националните

стратегически документи и областната стратегия за развитие. За подпомагане
дейността на ОСР, комисиите ще изготвят становища и решения по ключови въпроси,
свързани с развитието на областта и ще ги внасят за обсъждане и одобрение в ОСР.
Наименованията и функциите на комисиите на територията на всички области в страната
трябва да бъдат унифицирани и да се определят от законодателя.
6. За оптимизиране на процесите за наблюдение и изпълнение на Областната
стратегия за развитие да се създадат нови методически указания, или да се актуализират
наличните, свързани със създаването на областните стратегии за развитие. В тях да
бъдат детайлизирани правомощията и функциите на Областната група за стратегическо
планиране, в която участват и представители на териториалните звена.
7. Промени в нормативната уредба, касаещи координацията на секторните
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политики за изпълнение на областната стратегия за развитие:
•

Промяна в ЗРР, която да позволи включването на списък с проекти с
надобщинско и областно значение в областната стратия за развитие.

•

Промяна в нормативната уредба, включително в Закона за държавния бюджет,
която да осигури финансов ресурс за финансиране на ключови проекти на
областно ниво (надобщински проекти).

•

Промяна в ЗРР и процедурите за кандидатстване по проекти, финансирани от
Структурните и Кохезионния фонд, които да изискват от областните управители
установяване на съответствията на подаваните за одобрение проекти със
секторните политики, областните стратегии за развитите и общинските
планове и програми.

8. С цел оптимизиране на дейността на ОСР да се редуцира съставът му
Възможни варианти:
•

От настоящия състав на Областния съвет за развитие да отпаднат представителите
на общинските съвети;

•

Да се обмисли възможността, без да се нарушава принципът на социално
партньорство, делегираните представители на областните структури на национално
представените организации на работодателите и на работниците и служителите да
бъдат включвани в дейността на съвета чрез участие в комисиите към областния
съвет.
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4. РЕАЛИЗАЦИЯ НА ПИЛОТЕН ПРОЕКТ В ОБЛАСТ ПЛЕВЕН
Проектът “Засилване координиращите функции на областните съвети за развитие” е
част от мерките по Стратегическа цел 2, приоритет 4 на Програмата за изпълнение на
Стратегията за децентрализация. Област Плевен беше една от пилотните области за
реализирането му.
Проектът основно цели изясняването на механизмите и възможностите за
взаимодействие на Областния съвет за развитие с изградените други консултативни съвети и
комисии на областно ниво. Основни задачи на екипа по проекта бяха извършване на
планирано анкетно проучване, обобщаване на резултатите, изготвяне на доклад с
предложения за механизмите и възможностите за взаимодействие на Областния съвет за
развитие (ОСР) с останалите съвети и комисии на областно ниво и на съвместно заседание с
РСО “Марица” и представители на Министерски съвет да бъдат дискутирани и представени
конкретни предложения за решения. За осъществяването на тези дейности беше предвиден
двумесечен срок за изпълнение. Началото на проекта беше поставено през месец октомври, а
заключителния семинар беше планиран за 26 ноември 2008 година.
Областният съвет за развитие на област Плевен е създаден на основание чл.22 от
Закона за регионалното развитие, във връзка с подпомагане функциите на Областния
управител по чл. 21 от Закона за регионалното развитие (ЗРР) и за осигуряване на
съдействие за провеждане на държавната политика за регионално развитие на територията
на областта, съгласно разпоредбите чл. 61 от Правилника за прилагане на Закона за
регионално развитие (ППЗРР). Дейността на Съвета, към момента на приключването на
проекта, се осъществява от 27 членове с право на глас съгласно разпоредбите на чл. 62 от
ППЗРР и се подпомага от двама постоянни членове със съвещателен глас – представители
на неправителствени организации. Предвижда се за всеки конкретен случай и необходимост
за вземане на правилни решения да бъдат привличани представители на Министерства,
други ведомства и на териториалните им структури на територията на областта, съгласно чл.
64 от ППЗРР.
Общият състав на Съвета е от 29 членове, като предстои приемането на още двама
членове с право на глас, които трябва да бъдат излъчени от Общинските съвети на общините
Никопол и Гулянци. Съветът се управлява от Председател – Областен управител и
Заместник председател – Заместник областен управител, а организационно-техническото
подпомагане се осъществява от Секретар – държавен служител от Областна администрацияПлевен. Към момента на проучването на територията на област Плевен действат 13
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органи за вземане на колективни решения – 7 съвети (Областен съвет за регионално
развитие, Областен съвет по условия на труд, Областен съвет по сигурността, Областен
съвет по етнически и демографски въпроси, Областен съвет по ЕЕ, Областен съвет за
противодействие на корупцията, Областен съвет по устройство на територията) и 6 комисии
(Областна комисия по заетостта, Постоянна областна комисия за защита на селението при
бедствия , аварии и катастрофи, Областна епизоотична комисия, Областна транспортна
комисия, Областна комисия за приемане на плановете по реда на §4 от ПЗР на ЗСПЗЗ и
Комисия за промяна предназначението на земеделските земи и трасетата на линейните
обекти). Функциите и дейността на областните съвети и комисии са регламентирани в
специализирани нормативни актове.

4.1. Организация и провеждане на анкетно проучване
За успешно осъществяване на проекта Областния управител на област Плевен
определи двама служители от Областна администрация - съответно координатор и
технически сътрудник. Информация за проекта беше представена на редовно заседание на
ОСР, заедно с разработена анкетна карта на хартиен носител и в електронен вариант.
Членовете на Съвета бяха запознати с възможността да допринесат за разширяване
функциите на Областните съвети за развитие, за подобряването на взаимодействието между
общините, териториалните звена на централната изпълнителна власт и областните
администрации, както и за по-доброто координиране на секторните политики, Областната
стратегия за развитие и Общинските планове и програми и с главния резултат, към който се
стремим – обсъждане на конкретни предложения за подобряване на механизмите и
взаимодействието на ОСР с другите съвети и комисии на областно ниво. Планираното и
проведено заседание на ОСР на 29 октомври 2008 г. постави началото на анкетното
проучване. Членовете на Съвета подкрепиха единодушно участието си в анкетирането с
Решение №5/Протокол №1.
Анкетни карти бяха изпратени до следните респонденти:
ЧЛЕНОВЕ НА ОБЛАСТНИЯ СЪВЕТ ЗА РАЗВИТИЕ С ПРАВО НА ГЛАС
•

КМЕТОВЕ НА ОБЩИНИ:
КМЕТ НА ОБЩИНА БЕЛЕНЕ
КМЕТ НА ОБЩИНА ГУЛЯНЦИ
КМЕТ НА ОБЩИНА ДОЛНА МИТРОПОЛИЯ
КМЕТ НА ОБЩИНА ДОЛНИ ДЪБНИК
КМЕТ НА ОБЩИНА ИСКЪР
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КМЕТ НА ОБЩИНА КНЕЖА
КМЕТ НА ОБЩИНА ЛЕВСКИ
КМЕТ НА ОБЩИНА НИКОПОЛ
КМЕТ НА ОБЩИНА ПЛЕВЕН
КМЕТ НА ОБЩИНА ПОРДИМ
КМЕТ НА ОБЩИНА ЧЕРВЕН БРЯГ
•

ПРЕДСТАВИТЕЛИ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТИ:
ПРЕДСТАВИТЕЛ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ БЕЛЕНЕ
ПРЕДСТАВИТЕЛ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ДОЛНА МИТРОПОЛИЯ
ПРЕДСТАВИТЕЛ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ДОЛНИ ДЪБНИК
ПРЕДСТАВИТЕЛ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ИСКЪР
ПРЕДСТАВИТЕЛ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ КНЕЖА
ПРЕДСТАВИТЕЛ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ЛЕВСКИ
ПРЕДСТАВИТЕЛ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ПЛЕВЕН
ПРЕДСТАВИТЕЛ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ПОРДИМ
ПРЕДСТАВИТЕЛ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ЧЕРВЕН БРЯГ

•

ПРЕДСТАВИТЕЛИ

НА

ОРГАНИЗАЦИИ

НА

РАБОТОДАТЕЛИ

И

НА

РАБОТНИЦИТЕ И СЛУЖИТЕЛИТЕ:
СТОПАНСКА КАМАРА – ПЛЕВЕН
БТПП – ПЛЕВЕН
БРАНШОВА БИЗНЕС КАМАРА – ПЛЕВЕН
СРС КТ”ПОДКРЕПА” – ПЛЕВЕН
РКС КНСБ – ПЛЕВЕН
ОбС КРИБ – ПЛЕВЕН
РО БСЧП”ВЪЗРАЖДАНЕ” – ПЛЕВЕН
ПОСТОЯННИ ЧЛЕНОВЕ НА ОБЛАСТНИЯ СЪВЕТ С ПРАВО НА СЪВЕЩАТЕЛЕН
ГЛАС
АДО „ДУНАВ”
РАЕИ –ПЛЕВЕН
ПРЕДСТАВИТЕЛИ

НА

ТЕРИТОРИАЛНИТЕ

ЗВЕНА

НА

ЦЕНТРАЛНАТА

ИЗПЪЛНИТЕЛНА ВЛАСТ НА ТЕРИТОРИЯТА НА ОБЛАСТ ПЛЕВЕН
РИО НА МОН
ОБЛАСТНА ИНСПЕКЦИЯ ПО ТРУДА
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БАСЕЙНОВА ДИРЕКЦИЯ - ПЛЕВЕН
РИОСВ - ПЛЕВЕН
РИОКОЗ - ПЛЕВЕН
ОБЛАСТНА ДИРЕКЦИЯ “ЗЕМЕДЕЛИЕ”- ПЛЕВЕН
ОБЛАСТНО ЗВЕНО „ПОЖАРНА БЕЗОПАСТНОСТ И СПАСЯВАНЕ” - ОД НА
МВР –ПЛЕВЕН
ОБЛАСТНО ПЪТНО УПРАВЛЕНИЕ - ПЛЕВЕН
ДИРЕКЦИЯ ”РЕГИОНАЛНА СЛУЖБА ПО ЗАЕТОСТТА” ГР.ЛОВЕЧ
ДИРЕКЦИЯ ”БЮРО ПО ТРУДА” – ПЛЕВЕН
ДИРЕКЦИЯ ”БЮРО ПО ТРУДА” – ЛЕВСКИ
ДИРЕКЦИЯ ”БЮРО ПО ТРУДА” – Д.МИТРОПОЛИЯ
ДИРЕКЦИЯ ”БЮРО ПО ТРУДА” – ЧЕРВЕН БРЯГ
ДИРЕКЦИЯ ”БЮРО ПО ТРУДА” – НИКОПОЛ
ОБЛАСТНА ДИРЕКЦИЯ „СОЦИАЛНОПОДПОМАГАНЕ”-ПЛЕВЕН
ТЗ ИЗПЪЛНИТЕЛНА АГЕНЦИЯ МСП
ТЗ НА МТСП
БГЦПО - ПЛЕВЕН
ТЗ НА ДАМС
АГЕНЦИЯ ПО КАДАСТЪРА –ПЛЕВЕН
РДНСК – ПЛЕВЕН
ТСБ –ПЛЕВЕН
ОБЛАСТНА СЛУЖБА ЗА СЪВЕТИ В ЗЕМЕДЕЛИЕТО
РДВСК

4.2. Обобщени резултати от анкетното проучване
Проучването и изготвянето на доклада обхваща периода от 29.10.2008г. – 21.11.2008г.
В него бяха включени общо 53 респонденти - 29 членове на ОСР и 24 представители на
териториалните звена на изпълнителната власт, членове на съществуващи комисии и съвети.
Бяха предоставени 29 анкетни карти (Приложение 1 – анкетна карта) на хартиен носител на
заседанието на ОСР, а останалите – по електронен път. Оригиналите на попълнените
анкетни карти се съхраняват на хартиен носител, организирано в хартиен файл.
От общо 53 изпратени анкетни карти (Приложение 3 – списък на анкетираните), бяха
попълнени в срок до 21.11.2008г. 30 броя, което представлява 56,7% от размера на целевата
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група. От състава на ОСР в процеса на проучването са участвали 24 членове,
представляващо повече от 2/3 от общия състав – 82,8 %. Тези данни ни дават основание да
считаме, че резултатите от проведеното проучване могат да бъдат зачетени и да послужат за
вземане на съответни решения (Приложение 2 – обобщени резултати).
Анкетни карти са попълнили: - 10 Кметове на общини от общо 11; 7 представители на
Общински съвети от общо 9,

5 представители на организациите на работниците и

служителите – членове на Съвета, 2 Регионални сдружения на общините - Асоциация на
Дунавските общини и Регионална агенция за европейска интеграция – постоянни членове
със съвещателен глас и 6 представители на териториалните звена на централната
изпълнителна власт от общо 24 – поканени да участват в анкетирането.
По

отношение

познаването

на

разпоредбите на новия ЗРР относно
задачите

на

развитие,
(Диаграма
анкетираните

Областните

съвети

проучването
1),

че

показа

66,7

познават

за

%

от

посочената

нормативна база, 30 % от тях я познават
отчасти и 3,3 % не са запознати с
промените.

По-малко

познания

за

регионалното развитие демонстрират интервюираните от териториалните звена (ТЗ) на
централната изпълнителна власт и част от кметовете на общини.
От тези данни може да се направи извода, че са налични пропуски в координацията
на всички нива на изпълнителната власт. Недостатъчното познаване на един от
основните закони от всички заинтересовани страни намалява съгласуваността и
ефективността на съвместните действия за постигане на целите на основните
стратегически документи, описани в Закона регионалното развитие.
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Анкетата предлага четири взаимосвързани въпроса (2, 3, 4 и 6), отговорите на които
описват посоката за подобряване на координацията от гледна точка на отношението към
статута на ОСР, връзката между състава на съвета и задачите, които може да изпълнява,
достатъчността на нормативното регламентиране на функциите за изпълнение на
координиращата роля на Съветите за осъществяването на местната политика, както и по
отношение информираността за дейностите на съществуващите други съвети и комисии на
регионално ниво.
Според разпоредбите на чл.61 от ППЗРР ОСР съдейства за провеждането на
държавната политика за регионално развитие на територията на областта. Основните
функции са свързани с обсъждане, приемане и реализиране на Областните стратегии за
развитие, които включват стратегическите насоки за осъществяване на секторните политики
на местно ниво, съгласуване с целите на регионалните планове за развитие, осъществяване
на партньорства на всички нива, както и с координиране, наблюдение и контрол на нейното
изпълнение. За да бъдат осъществявани тези функции, 76,6% от анкетираните смятат, че е
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необходимо да се промени статута на ОСР (Диаграма 2) като се предоставят реални
функции, свързани с реализацията на Областната стратегия и изпълнение на политиката за
развитие на областта. Всички респонденти (100%) отчитат, че е налице връзката между
състава на Съвета и задачите, които той може да изпълнява (отг. на въпрос 3).
От проучването на това дали нормативната уредба предоставя необходимите функции на
ОСР за изпълнение на координиращата му роля (Диаграма 3) се вижда, че 56,7% от
участвалите смятат това за постигнато “в
голяма степен”, а 36,7% са на мнение, че това е
така, но “в малка степен”. Съществуват и две
напълно

противоположни

едно

на

друго

мнения с еднакви стойности от 3,3 %,
съответно “да, напълно” и “не”, които не
променят основното съотношение.
Степента

на

информираност

на

членовете на ОСР по отношение на останалите
съществуващи комисии и съвети можем да установим, като разгледаме отговорите на
въпроса дали те получават достатъчно информация за дейността на другите съществуващи
съвети посочени в Таблица 1. Оказва се, процента на запознати с функциите и дейността на
съветите и комисиите на областно равнище по отношение достатъчността на информацията
е нисък. Няма сфера на управлението, в която тя да се явява достатъчна. Членовете на ОСР
не получават достатъчно информация за дейността на почти всички областните съвети и
комисии. Парадоксален е факта, че е налице информираност за дейност на съвети, които не
са изградени на областно ниво (Областен съвет по екология и води, Областен съвет за
култура, Областен съвет по земеделие, Областен съвет за младежта и спорта, Областен съвет
по здравеопазване).
Областен съвет по сигурността

Таблица 126,7%
20,0%

20,0%

12,7%

6,7%

Разполагате
ли спо
достатъчно
Областен
съвет
екология иинформация за дейността на съществуващите
съвети
комисии
на областно
води (в инякои
области
Комисияниво?6,7%

26,7%

по опазване на околната среда)

По-

ОбластенНаименование
съвет по етническите
и демографските въпроси
Областна
комисия по заетостта
Областен консултативен
съвет
Областен
по условия на
по
охрана съвет
на горите
труд
Постоянна
областна комисия за

Да
20,0%

23,4%

23,4%

6,7%

По-

скоро
Частично
26,7%
23,4%
да

скоро
Не
13,4% 10,0%
не

50,0%
3,3%

12,7%
30,0%

3,3%
13,4%

12,7% 3,3%
33,4% 13,4%

13,3%
30,0%

20,0%
30,0%

26,7%
20,0%

26,7% 10,0%
10,0% 3,3%
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защита на населението при
бедствия, аварии и катастрофи
Областна епизоотична комисия

20,0%

20,0%

13,4%

12,7% 23,4%

6,7%

26,7%

20,0%

3,4% 12,7%

13,4%

30,0%

33,4%

6,7% 13,4%

33,4%

13,4%

26,7%

10,0% 13,4%

Областна транспортна комисия

23,4%

20,0%

23,4%

10,0% 12,7%

Областен съвет по туризъм

13,4%

23,4%

23,4%

12,7% 20,0%

6,7%

30,0%

23,4%

20,0% 13,4%

12,7%

23,4%

23,4%

10,0% 13,4%

0,0%

23,4%

33,4%

12,7%

26,7%

20,0%

20,0%

6,7% 23,4%

20,0%

33,4%

10,0%

12,7% 12,7%

3,3%

12,7%

26,7%

26,7% 26,7%

6,7%

23,4%

13,4%

30,0% 20,0%

Областен съвет за култура
Областен съвет по земеделие (по
проблемите в селското
стопанство)
Областен съвет по енергийна
ефективност

Областен съвет по въпросите за
младежта и спорта
Областен съвет по образование
Областен съвет (комисия) по
здравеопазване
Областен съвет за
противодействие на корупцията
Областен експертен съвет по
устройство на територията

20,0

Областна комисия за приемане
на плановете по реда на §4 от
Преходните и заключителни
разпоредби на ЗСПЗЗ;
Комисия за промяна
предназначението на
земеделските земи и трасетата
на линейните обекти
Други… моля посочете

Според проучването най-висок е делът на членовете на ОСР, които познават работата
на Областната комисия по заетостта – 50%. Сравнително висок дял от анкетираните са
запознати с работата на Областния съвет по енергийна ефективност - 33,4%, както и с
дейностите на Постоянната областна комисия за защита на населението при бедствия,
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аварии и катастрофи – 30% и на Областния съвет за противодействие на корупцията –
26,7%. Видно е, че в сферата на социалната политика и заетостта има най-добре развити и
работещи институционализирани механизми за координация. Тук трябва да се обърне
внимание на факта, че Комисията по заетостта е сформирана към областния съвет за
развитие и допълва структурно и функционално ОСР.
Според всички специалисти, ОСР изпълняват предназначението си съгласно
правомощията си към настоящия момент, но съгласно дефиницията за регионално развитие
има много слабости, които трябва да бъдат преодолени нормативно. Проучването налага
следните изводи:
•

Противоречието произтичащо от отговорите на въпроси 2 и 4 - от една

страна, нормативната уредба предоставя необходимите координиращи функции на ОСР, а
от друга, е необходима промяна на статута на Съвета към предоставяне на реални
функции - сякаш подкрепя мнението, че те са по-скоро формални;
•

Изследването ясно показва, че на областно ниво съществува системен проблем с

количеството и качеството на информацията, необходима на членовете на ОСР за
ефективно участие в процесите на управление, координация и мониторинг на секторните
политики;
•

Необходимо е да се създадат механизми и да се осигурят ресурси на областно

ниво за реална работа за развитието на региона. Като основа за това може да се използва
и мултиплицира позитивния пример в сферата на координацията и ресурсното осигуряване
на дейностите на областно ниво в сферата на социалната политика и заетостта
Областната стратегия за развитие е
стратегически документ, който фокусира
усилията

и

намеренията

на

заинтересованите страни от региона за
постигане на балансиран икономически
растеж и подобрено благосъстояние на
хората. Тя съчетава и изисква вземането на
решения

на

областно

ниво,

засягащи

всички секторни политики. Това твърдение
се подсилва от факта, че 80,3% от анкетираните са убедени, че Областния съвет за
развитие трябва да взема решения, засягащи секторните политики (виж отг. на въпрос 5).
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В този смисъл разнообразието на областните съвети и комисии по състав и функции и
тяхното ефективно действие и взаимодействие са от критично значение за постигането на
стратегическите цели на региона и съответствието им с държавните политики.
На участниците в проучването беше предоставена възможност да оценят работата на
тези съвети и комисии, резултатите от което могат да се видят от Диаграма 4. Според
проучването, 56,7% от участниците са на мнение, че “има известна полза” от работата на
изградените на областно ниво съвети и комисии, 36,7% - определят работата на тези органи
като неефективна и само 3,3% определят работата им като много ефективна. Участниците
считат (отг. на въпрос 8) за най-ефективно работещ консултативен орган на областно ниво
Областната комисия по заетостта (ОКЗ) – 33,3%.

Като ефективно работещ орган, с

одобрението на 23,3% от анкетираните е оценена и работата на Постоянната областна
комисия за защита на населението от бедствия, аварии и катастрофи (ПОКЗНБАК), а близо
30% от участниците не се ангажират с оценка или не могат да преценят работата на
консултативните органи. Тези данни насочват към следните изводи:
•

Сравнявайки отговорите на въпроси 6 и 8, данните показват, че съществува

корелация между ефективността и информираността за работата на консултативните
органи. Двете най-ефективни комисии са и най-популярни на база информираност за
дейността си.
•

Комисиите са ефективен начин да се подпомага дейността на съвета, както

като допълващи структурно и функционално Областните съвети (пример ОКЗ), така и
като отделни консултативни органи (пример ПОКЗНБАК).
По-нататък, проучването продължи
с оценка и намиране на решение за
подобряване на

съществуващия

координационен механизъм. Беше
потърсено мнението на участниците
по отношение на едновременното
съществуване на Областен съвет за
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развитие и на други консултативни органи на областно ниво.
Близките стойности на резултатите не очертават мнозинство за ясна позиция на
анкетираните (Диаграма 5). Най-много участници - 30% “по-скоро не” смятат за оправдано
съществуването

на

ОСР

едновременно

с

други

органи,

докато

23,7%

са

на

противоположното мнение. Паралелното действие на ОСР и другите областни съвети и
комисии напълно се оправдава от 26,3% от респондентите, а 20% го правят “отчасти”.
Резултатите на Диаграма 6, сякаш подсказват общото мнение по горния въпрос и посоката
на търсенето на решения. Анкетираните бяха помолени да изразят предпочитание или да
предложат най-удачен начин за подобряване на взаимодействието на другите областни
съвети и комисии с ОСР. Разпределението на резултатите показва, че 40% от участниците са
за закриване на всички други съвети и комисии и включването им като работни групи към
Областните съвети. Противоположно мнение – “запазване на настоящото положение”
изразяват 36,6% от анкетираните, а 23,4% подкрепят идеята да бъдат закрити част от
съветите и да бъдат включени в състава на ОСР. В тази връзка едва 10% от респондентите
предлагат конкретни предложения (виж отговор на въпрос 11), с изключение на “Отговор 1:
всички”, който следва да се изключи от обсъждането тъй като противоречи на опцията да се
закрият част от консултативните органи. Направени са две предложения за функциониране
на съвети и комисии, отделно от Областните съвети за развитие:
•

Областна комисия по заетост, Областен съвет по етническите и демографските

въпроси, Областен съвет по енергийна ефективност и Областна епизоотична комисия;
•

Областен съвет по сигурността, Областен съвет по екология и води, Областен

съвет по етническите и демографските въпроси, Областна епизоотична комисия, Областен
съвет за култура, Областен съвет по земеделие, Областен съвет по туризъм, Областен съвет
по въпросите за младежта и спорта, Областен съвет по образование, Областен съвет
(комисия) по здравеопазване, Областна комисия за приемане на плановете по реда на §4 от
ПЗР на ЗСПЗЗ, Комисия за промяна предназначението на земеделските земи и трасетата на
линейните обекти.
Резултатите, илюстрирани на диаграми 5 и 6 водят до изводи в две посоки:
•

Необходимо е преструктуриране на органите за координация на областно ниво,

така че Областния съвет за развитие да бъде водеща структура за координиране и
вземане на решение на областно ниво;
•

Оптимизиране броя и функциите на самостоятелните областни съвети и

комисии.
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4.3. Семинар с участие на членовете на областните съвети за развитие
На 26 ноември 2008 г. в Зала “Плевен” на Областна администрация – Плевен се
проведе разширено заседание – семинар на Областния съвет за развитие. Заседанието бе
заключителен етап на пилотния проект в област Плевен, чиято основна цел бе изясняване на
механизмите и възможностите за взаимодействие на областния съвет за развитие с
останалите консултативни съвети и комисии на областно ниво в рамките на проект
“Засилване координиращите функции на областните съвети за развитие” на Министерски
съвет.
За участие в семинара бяха поканени членовете на Областния съвет за развитие
(ОСР), представители на териториалните звена (ТЗ) на централната изпълнителна власт,
експерти от други действащи съвети и комисии на областно ниво и представители на
местни, регионални и национални медии (приложени покани до участниците).
В заключителния форум взеха участие общо 59 представители на заинтересованите
страни: - 23 членове на ОСР, - 21 представители на ТЗ, - 10 представители на медиите и 5
областни експерти – членове на областни комисии и съвети. Участниците разполагаха с
материалите по проекта, комплектовани в тематична папка, съдържаща: програма на
семинара, резюме на проекта, аналитичен доклад от проведеното анкетно проучване с
предложения за решения и приложения на анкетната карта, обобщените резултати и списък
на анкетираните организации (приложен комплект работни материали).
Участниците в семинара бяха приветствани от г-н Андрей Желев – Вр. и. д. Областен
управител на област Плевен, а работата на семинара ръководи заместник-председателя на
ОСР – г-н Стефан Петков, Зам.областен управител. Беше променена предварителната
програма, поради липсата на готовност от страна на два Общински съвета да предложат
свои представители в ОСР и със съгласието на всички присъстващи, дейностите бяха
съсредоточени в резултатите по проекта.
Секретарят на ОСР, инж. Теменужка Василева представи целите на проекта и
състоянието на изпълнение на планираните дейности в Област Плевен, след което ми бе
предоставена възможност да представя резултатите от проведеното проучване и да запозная
участниците с тематичния аналитичен доклад, изводите от него и произтичащите от тях
предложения за механизмите и възможностите за взаимодействие на ОСР с останалите
консултативни органи на областно ниво.
Беше дадена възможност за дискусия по предоставената информация. Отношение по
доклада и конкретните предложения направи представителя на Регионалната организация
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на БСЧП “Възраждане”. Той изрази подкрепа на подхода за събиране на информация и
изводите от доклада. Според него, “изключително важно е Министерски съвет да се
съобрази с предложенията ни като обърне съществено внимание на текста в т.5 за
въвеждане на задължителен характер на решенията, взети от ОСР на съответната област и за
осигуряване на финансови ресурси за тяхното изпълнение”. Като пример той посочи, че
комисиите и съветите предлагат и вземат съответни решения, но изпълнението и контрола
са под въпрос, особено що се касае до бенефициенти (публични и частни) по проекти, с
които се постигат целите и приоритетите на Областната стратегия и които бенефициенти не
се съобразят с насоките за кандидатстване да информират за намеренията си и да търсят
сходимост на целите.
Подкрепа за изводите от проучването и предложенията направи и представителя на
Регионалната организация на КНСБ – Плевен. Той подкрепи извода, че една от найефективните структури на областно нива наистина е Областната комисия па заетостта. “Да
нормално е да има интерес и информация за тази комисия защото в нейната работа са
включени всички заинтересовани страни на всички нива и се гледат субсидирани програми.
Този модел на работа и добър координиращ механизъм трябва да бъдат приложени в
бъдещата работа на ОСР и с другите консултативни органи на областно ниво”. Друго
предложение беше, подходът на това проучване да се приложи за анализ на дейностите на
всички изградени до сега комисии и съвети на областно ниво вземането на добри решения,
относно това кои органи да бъдат свързани с дейността на ОСР и кои да бъдат
самостоятелни.
Други официални изказвания не постъпиха, а участници в залата предложиха да
подкрепим направените предложения в доклада. Заместник-председателя предложи
членовете на съвета да вземат свое решение. В гласуването участваха 20 членове с право на
глас от присъстващите общо 23 членове на ОСР. “За” направените предложения гласуваха
17 членове, “против” – нямаше, “въздържали се ” бяха 2 членове. Форумът предложи
аналитичния доклад с предложенията за решения да бъде предоставен в непроменен вид на
РСО “Марица” за изготвяне на общия доклад по проекта. С това семинарът приключи
своята работа.
4.4. Предложения за механизмите и възможностите за взаимодействие на областния
съвет за развитие с останалите консултативни съвети и комисии на областно ниво
На основание изводите от това проучване предлагаме следните предложения по
отношение засилване координиращите функции на Областните съвети за развитие:
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Първо предложение: Нормативно институционализиране на Областните съвети
за развитие като орган с водеща роля на областно ниво, включително за взаимодействие и
координиране на секторните политики и плановите документи на местно и регионално ниво.
Второ предложение: Промяна на статута и функциите на другите съвети и
комисии на областно ниво като постоянно действащи комисии към Областните съвети за
развитие с експертен състав, включително и с експерти от териториалните звена.
Трето предложение: Областните управители със съдействието на Министерски
съвет да представят предложение за оптимизиране състава и функциите на самостоятелните
координационни органи на областно ниво, както и определянето на териториалните звена на
централната изпълнителна власт, които не са част от координационния механизъм на това
ниво.
Четвърто предложение: За подобряване на ефективното взаимодействие между
общините, териториалните звена на централната изпълнителна власт и областните
администрации, да бъдат осигурени финансови ресурси на областно ниво за развитието на
региона.
Пето предложение: Във връзка с направените предложения да бъдат направени
промени

в

законодателството

(ЗРР,

ППЗРР

и

всички

специализирани

закони,

регламентиращи създаване на областни комисии и съвети), с които да се дефинират ясни
права, отговорности и ангажименти както на Областните управители, така и на ОСР и
другите областни съвети и комисии, по всички въпроси, имащи отношение към развитието
на областта, въвеждане на задължителен характер на решенията, взети от ОСР на
съответната област и осигуряване на финансови ресурси за тяхното изпълнение.
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5. КОНЦЕПЦИЯ

ЗА ПРЕСТРУКТУРИРАНЕ НА СЪЩЕСТВУВАЩИТЕ СЪВЕТИ И КОМИСИИ НА

ОБЛАСТНО НИВО

Съгласно заданието на базата на резултатите от реализацията на пилотните проекти
следва да се предложи концепция за преструктуриране на съществуващите съвети и
комисии на областно ниво.
Освен резултатите от пилотните практики водещи отправни точки за изготвяне на
настоящата концепция са изводите и предложенията, съдържащи се в Концепцията за
необходимите

промени

в

нормативната

уредба,

насочени

към

оптимизиране

на

функционалната компетентност на областния управител и взаимоотношенията му с
териториалните звена на централната изпълнителна власт, изготвена от междуведомствена
работна група, създадена със Заповед № Р-11 от 28 януари 2008 г. на министърпредседателя.
Промяната в статута на съветите и комисиите, не може да бъде разглеждана сама за
себе си тъй като по същество е свързана с промяна на начина, по който се осъществява
координацията на секторните политики на областно ниво. Подобна промяна не може да бъде
осъществена без да засегне останалите елементи на системата за управление, планиране и
координация на областно ниво. Следователно изпълнението на задачата изисква
предложение с по-широк обхват за цялостно преструктуриране на изградената към момента
на областно ниво система.
На първо място преструктурирането на съществуващите съвети и комисии изисква
промяна в състава, структурата и функциите на областните съвети за развитие.
На второ място се изисква промяна на механизма за планиране на областно ниво и
взаимовръзката на системата от документи за стратегическо планиране на регионалното
развитие на областно ниво. Това засяга съдържанието на областната стратегия за развитие,
както и на механизма за изпълнение на секторните политики на областно ниво.
5.1. Предложение за преструктуриране на съществуващите съвети и комисии
Понастоящем на областо ниво, наред с Областната комисия по заетостта към
Областния съвет за развитие, съществуват 20 самостоятелни съвети и комисии като
наименованията на някои от тях в различните области показват известно различие
независимо от общата нормативна база за тяхното съществуване, а част от съветите не са
изградени във всички области:
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Съвети и комисии на областно ниво
Наименование на съвета
/ комисията
1. Областен съвет по
условия
на
труд
(Областен
съвет
по
безопасни и здравословни
условия на труд)

Акт за създаване

Предмет на дейност

Закон
за
здравословни
и
безопасни условия
на труд (чл. 43)

2. Областен съвет за •
сигурност и управление
при кризи
•

1. приемат регионални програми за
проучване и разработване на
проекти за оптимизиране на
условията на труд и ги представят
на фонд "Условия на труд" за
финансиране;
2. обсъждат състоянието на
дейността по осигуряването на
здравословни и безопасни условия
на труд в региона или в отделни
предприятия;
3. координират дейността на
териториалните
органи
по
контрола на условията на труд;
4.
оказват
съдействие
на
комитетите и групите по условия
на труд за решаване на конкретни
проблеми.
на
регионалната
Закон
за Провеждане
по
планиране
и
отбраната
и политика
подготовка за отбрана
въоръжените
сили (чл.52)
Закон
за
администраци
ята,
чл.30,
ал.1, т.10

3. Областен съвет по
екология и води (в някои
области
Комисия
по
опазване на околната
среда)
4. Областен съвет по Правилник
за
етническите
и устройството
и
демографските въпроси
дейността
на
Националния
съвет
за
сътрудничество
по етническите и
демографските
въпроси

1. обсъжда и предлага проекти на
стратегии и програми в областта на
демографското развитие, както и на
между етническите отношения,
защитата на правата на лицата,
принадлежащи към етнически
малцинства, и тяхната интеграция в
обществото;
2. обсъжда и приема становища по
проекти на законови и подзаконови
нормативни актове във връзка с
предмета на своята дейност;
3.
обсъжда
други
въпроси,
свързани с демографските процеси,
както и с между етническите
отношения, защитата на правата на
българските
граждани,
принадлежащи към етнически
малцинства, и тяхната интеграция в
обществото;
4. обсъжда и приема решения по

Състав
представители на
съществуващите
регионални съюзи
или организации
на
представителните
организации
на
работниците
и
служителите и на
работодателите и
от равен на тях
брой
представители на
областната
администрация
или на местните
органи
за
самоуправление.
Организацията на
дейността,
функциите
и
съставът
на
съветите
по
сигурността
се
определят с акт на
Министерския
съвет

Председател:
областният
управител
или
определен от него
заместник
областен
управител,
секретар: експерт в
областната
администрация
Членове:
заместниккметовете,
отговарящи
по
етническите
и
демографските
въпроси
в
общините
на
територията
на
областта
и
представители на:
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5.
Областен
консултативен съвет по
охрана на горите
(Съвет по охрана на
горите, рибата и дивеча)

6. Постоянна
областна
комисия
за
защита на населението
при бедствия, аварии и
катастрофи
Нормативното основание
е
отменено,
но
независимо
от
това
повечето
областни
администрации
поддържат на сайтовете
си информация за тези
комисии.

7. Областна епизоотична
комисия

8. Областен съвет за
култура
(Комисия за развитие на

текущи въпроси от взаимен сдруженията
на
интерес за неговите членове
български
граждани,
принадлежащи към
етнически
малцинства,
регистрирани по
ЗЮЛНЦ
Задачите са различни в различните Съставът
Национална
не е
стратегия
за области, в които има създадени определен.
В
такива съвети.
устойчиво
отделните области
развитие
на
съставът
е
горския сектор в
различен.
България 2006 2015 г.
Съществуването
на съвета не е
регламентирано в
Закона за горите.
дейността
на Председател
Правилник
за Подпомагат
на
управители
в комисията
организацията и областните
е
им
дейност
за областният
дейността
по цялостната
предотвратяване и изпълнение на техните функции и управител.
В
ликвидиране
на задачи по защита на населението и състава
се
последствията при обектите
от
националното включват
бедствия, аварии стопанство в областта и общината началници
на
и
катастрофи. при бедствия, аварии и катастрофи. управления
Правилникът
е
(отдели)
от
отменен
съответната
с
администрация,
Постановление №
началници
на
106 на МС от
поделения
или
8.05.2007 г. за
подчинени
приемане
на
структури
на
Правилник
за
министерствата и
организацията и
ведомствата
от
дейността
на
областта, региона
Междуведомствен
ата комисия за
изпълняващи
възстановяване и
функции
по
подпомагане към
защитата.
Министерския
съвет, обн., ДВ,
бр.
40
от
18.05.2007 г., в
сила от 18.05.2007
г.
Закон
за Постоянно действащи епизоотични Областният
ветеринарномедиц комисии за прилагане на мерките управител,
инската дейност
по здравеопазване на животните
определя
със
заповед поименния
състав
на
комисията
правилата
за
работата й
Съветите не са Областният съвет по култура е Съставът
е
регламентирани
постоянен консултативен орган различен
в
със Закона за към
Областен
управител
за различните
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културата)

насърчаване
развитие
културата

и осъществяване на координация,
на консултация и сътрудничество на
областно
равнище,
при
разработването и провеждането на
областната политика в сферата на
културата.
Основните цели и задачи на
Областния експертен съвет по
земеделие са подобряване
координацията между структурите
на Министерството на земеделието
и горите на територията и областта
и ефективното им взаимодействие
с Областен управител и неговите
експерти по земеделие в
съвместната им работа за
подпомагане на земеделските
кооперации и селскостопанските
производители в региона.

области.

Съставът
различен
различните
области.

е
в

Задачите са различни в различните Съставът
10. Областен съвет по Национална
области.
различен
енергийна ефективност
дългосрочна
различните
програма
по
области.
енергийна
ефективност
до
2015
Съществуването
на съвета не е
предвидено
в
Закона
за
енергийната
ефективност.

е
в

9. Областен съвет по
земеделие (по проблемите
в селското стопанство)

11. Областна транспортна Комисиите не са
комисия
регламентирани в
Закона
за
автомобилните
превози.
Комисиите
са
създадени
на
основание чл. 11,
ал.1 от Наредба
№ 2 от 15 март
2002
г.
За
условията и реда
за утвърждаване
на
транспортни
схеми
и
за
осъществяване на
обществени
превози
на
пътници
с
автобуси и леки
автомобили
12. Областен съвет по Създадени са на
туризъм
основание чл.6 от

Обсъжда областната транспортна
схема.
Задачите са различни в различните
области.

В
състава
на
комисията
се
включват
представители на:
областната
администрация,
заинтересуваните
общини,
Изпълнителна
агенция
"Автомобилна
администрация",
Изпълнителна
агенция
"Железопътна
администрация",
областните пътни
управления
и
браншовите
организации.

Задачите са различни в различните Съставът
области.
различен

е
в
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различните
области.

Закона за туризма,
който обаче не
предвижда
изричното
създаване
на
такива съвети. В
част от областите
са самостоятелни,
в
други
са
създадени
с
решение
на
областните съвети
за развитие, в
други със заповед
на
областния
управител
13. Областен съвет по
въпросите за младежта и
спорта
14. Областен съвет по
образование

15.
Областен
(комисия)
здравеопазване

съвет
по

16. Областен съвет за
противодействие
на
корупцията
(Областен
съвет за превенция и
противодействие
на
корупцията)

17. Областен експертен
съвет по устройство на
територията
18. Областна комисия за
приемане на плановете по
реда на §4 от Преходните
и
заключителни
разпоредби на ЗСПЗЗ;

Основаниято
за
създаване
на
съвета
е
Стратегията
за
прозрачно
управление и за
превенция
и
противодействие
на корупцията
• Закон
за
устройство на
територията
Законът
за
собствеността и
ползването
на
земеделските земи
и правилникът за
неговото
прилагане

Задачите са различни в различните Съставът
области.
различен
различните
области.
Областният съвет по образование е Съставът
постоянен консултативен орган различен
към
Областен
управител
за различните
осъществяване на координация, области.
консултация и сътрудничество на
областно
равнище,
при
разработването и провеждането на
областната
политиката
за
сиситемата на просветата Задачите
са различни в различните области.
Задачите са различни в различните Съставът
области.
различен
различните
области.
Задачите са различни в различните Съставът
области.
различен
различните
области.

За изпълнение на функциите на
областния управител, възложени
му със ЗУТ
Приемат плановете по § 4к, ал. 1 от
преходните и заключителните
разпоредби на ЗСПЗЗ.

е
в
е
в

е
в
е
в

Областният
управител
определя състава.
Включва
представители на
службата по
кадастъра, на
областната
дирекция
"Земеделие и
гори", на
общинската
служба по
земеделие и гори,
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19. Комисия за промяна Закон за опазване
предназначението
на на земеделските
земеделските
земи
и земи (чл.17)
трасетата на линейните
обекти

20
Комисия
безопасността
движението

по •
на

•

§1а, ал.2 от
Закона
за
безопасност
на
движението;
Национална
стратегия за
подобряване
безопасността
на движението
по пътищата в
Република

Разрешава
промяната
на
предназначението
на
земеделските
земи
за
неземеделски нужди когато
исканата площ е до 50 дка и
земята е в землищата на
населените
места
на
територията на съответната
област;

Областните и общинските комисии
по безопасност на движението по
пътищата
координират
и
контролират
проблемите
по
безопасността на движението,
изготвят ежегоден доклад за
състоянието на безопасността на
движението и приемат мерки за
нейното подобряване.

на областната
администрация и
на техническата
служба на
общината
Министърът
на
земеделието
и
горите
определя
поименния състав
на комисиите към
областните
дирекции
"Земеделие
и
гори", в които
включва
представители на
регионалните
структури
на
Министерството на
околната среда и
водите,
Министерството на
здравеопазването,
Дирекцията
за
национален
строителен
контрол
при
Министерството на
регионалното
развитие
и
благоустройството,
областните
администрации,
заинтересуваните
земеделски
и
стопанскопромишлени
браншови
организации
и
член на Комисията
за
земеделските
земи или експерт
на Министерството
на земеделието и
горите.
Съставът
не е
регламентиран
в
закона
и
в
стратегията.
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21. Съвети по лова към
регионалните управления
на горите

22. Съвет по осиновяване
към областната дирекция
за социално подпомагане

България
за
периода 20072010 г.
на
• Закон за лова За обсъждане на проблеми по лова Председател
съвета
е
и опазване на и опазване на дивеча
директорът
на
дивеча (чл.15)
регионалната
дирекция
по
горите и членове представители на
областната
администрация,
областната
дирекция на МВР,
районната
инспекция
по
опазване
на
околната среда и
водите,
ловните
сдружения и на
други
заинтересувани
организации.
Семеен кодекс
съветът по осиновяване определя за председател
на
всяко дете от регистъра в директорът
регионалната дирекция за социално съответната
подпомагане
подходящ регионална
за
осиновяващ съобразно поредността дирекция
на вписването му в регистъра, социално
и
неговите качества, дали не е бил подпомагане,
определян
за
подходящ членове
осиновяващ на друго дете и не е ръководителят на
подал в срок молба за осиновяване, съответната
както и другите обстоятелства от специализирана
институция,
значение за осиновяването
юрист, определен
от
областния
управител, лекар,
определен
от
териториалния
орган
по
здравеопазване,
педагог, определен
от
регионалния
инспекторат
по
образование,
и
психолог,
определен
от
дирекция
"Социално
подпомагане" по
постоянния адрес
на детето
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Освен тези съвети със Закона за контрол върху наркотичните вещества и
прекурсорите и с Националната програма за ограничаване на остеопорозата в Република
България 2006 – 2010 г. са създадени съответно Областни съвети по наркотичните вещества
в общините, чиито административни центрове са административни центрове на области и
Областен съвет за ограничаване на остеопорозата, в който се включват представители на
регионалните

структури

на

научните

медицински

дружества,

на

министерствата,

ведомствата и пациентските организации. Независимо че са областни областният управител
не участва в тяхната дейност. Споменатите два съвета не са обект на разглеждане в
настоящата концепция, но и по отношение на тях съществува необходимост от
преразглеждане на статута им.
Анализът на наименованията на съществуващите съвети и комисии показва, че не се
прави разлика между съвет и комисия и че изглежда определянето на една или друга
структура като съвет или като комисия в част от случаите става на случаен принцип. Така
например може да се приеме, че Областната комисия за приемане на плановете по реда на §4
от Преходните и заключителни разпоредби на ЗСПЗЗ и Комисията за промяна
предназначението на земеделските земи и трасетата на линейните обекти наистина имат
статут на комисии. Не стои така въпросът с Комисията по безопасността на движението и
Областната комисия по заетостта. Един критерий за разграничение е даден в изследването
на механизма за изпълнение на секторните политики от 2007 г.1 и той се обвързва с
компетентността - при комисиите акцентът е върху притежаването на определени
правомощия, които би следвало да са самостоятелни от тези на органите, които са включени
в комисията, а при съветите акцентът е подпомагане изпълнението на правомощията на
определен орган – т.е. акцентът е върху съвещателния характер. Прегледът показва, че това
разграничение не винаги се провежда последователно, поради което е необходима законова
регламентация на въпроса.
Пилотните проекти очертават две възможни решения:
•

трансформиране на всички съществуващи съвети и комисии като комисии към
областния съвет за развитие

•

трансформиране на част от съществуващите съвети и комисии като комисии към
областния съвет за развитие и запазване на останалите като самостоятелни.

1

Доклад за изпълнението на проект “Механизъм за координиране и изпълнение на секторните политики на
областно ниво”, Януари 2007г. ”Ейч Ар Груп” ЕООД, възложен от МДААР с Договор № 305/30.11.2006 г.
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Очертавайки нагласите за промяна на съществуващото състояние пилотните
практики не посочват мотивите, които налагат трансформацията на съветите и комисиите.
Анализът на пилотните практики показва, че вероятно това е желанието за промяна на
настоящата ситуация.
С оглед обосноваване на избора на един от двата варианта считаме, че водещата идея,
смисълът на промяната не може да бъде самоцелна. Основният мотив за аргументиране
на предложенията за трансформация на един или друг съвет и комисия следва да бъде
дали по този начин ще се постигне включване на съответните териториални звена в
процеса на стратегическо планиране за формулиране и осъществяване на политиката
за регионално развитие и дали дейността на съвета или комисията е свързана с
осъществяване на определена секторна политика на областно ниво.
От тази гледна точка като по-удачен считаме вариантът за трансформиране на част от
съществуващите съвети и комисии като комисии към областния съвет за развитие и
запазване на останалите като самостоятелни.
Областни съвети и комисии, които да се запазят като самостоятелни:
Областни съвети и комисии

Мотиви

Областен съвет за сигурност и

Няма пряко отношение към политиката за

управление при кризи

регионално развитие.
Съветът осъществява подготовката на икономиката
и населението на региона за отбрана и в кризисна
обстановка.

Областен съвет по условия на труд

Няма пряко отношение към политиката за
регионално развитие.
Не е свързан с осъществяване на секторна политика.

Областен консултативен съвет по

Не е свързан с осъществяване на секторна политика.

охрана на горите

Не са изградени във всички области.

Постоянна областна комисия за

Няма пряко отношение към политиката за

защита на населението при бедствия,

регионално развитие.

аварии и катастрофи

Не е свързана с осъществяване на секторна
политика.

Областна епизоотична комисия

Няма пряко отношение към политиката за
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регионално развитие.
Не е свързана с осъществяване на секторна
политика.
Комисията функционира като постоянен оперативен
орган, който провежда заседание веднага щом се
получи сигнал за наличие на заразни болести по
животните.
Областен съвет за противодействие

Няма пряко отношение към политиката за

на корупцията

регионално развитие.
Не е свързан с осъществяване на секторна политика.
Общественият съвет се създава на основание
Решение № 60 на Министерски съвет от 2006г. и
съгласно т. 4.5 от Програмата за изпълнение на
Стратегия за прозрачно управление и за превенция и
противодействие на корупцията за 2006г.

Областен експертен съвет по

Не е свързан с осъществяване на секторна политика.

устройство на територията
Областна комисия за приемане на

Не е свързана с осъществяване на секторна

плановете по реда на §4 от

политика.

Преходните и заключителни
разпоредби на ЗСПЗЗ
Комисия за промяна

Не е свързана с осъществяване на секторна

предназначението на земеделските

политика.

земи и трасетата на линейните
обекти
Съвет по лова

Не е свързан с осъществяване на секторна политика.
Предлагаме да се обсъди обединяването със съвета
по охрана на горите.

Съвет по осиновяване към

Не е свързан с осъществяване на секторна политика.

областната дирекция за социално
подпомагане
Предлагаме останалите съвети и комисии на областно ниво да бъдат
трансформирани от самостоятелни консултативни звена в постоянно действащи
комисии към Областните съвети за развитие по модела на Областната комисия по
заетостта:
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Наименование на съществуващата

Предложение за трансформиране

комисии или съвет
1. Областна комисия по заетостта
към Областния съвет за развитие
2. Областен съвет по туризъм към
Областния съвет за развитие
3. Областен съвет по екология и води
(в някои области Комисия по

Запазва се като Областна комисия по
заетостта
Запазва се като Областна комисия по
туризъм
Областна комисия за опазване на
околната среда

опазване на околната среда)
4. Комисия по безопасността на
движението

Областна комисия по безопасността
на движението

5. Областен съвет за култура

Областна комисия по култура

6. Областен съвет по земеделие (по

Областна комисия по земеделие

проблемите в селското стопанство)
7. Областен съвет по енергийна
ефективност

Областна комисия по енергийна
ефективност

8. Областна транспортна комисия

Областна комисия по транспорт

9. Областен съвет по въпросите за

Областна комисия по въпросите на

младежта и спорта

младежта и спорта

10. Областен съвет по образование

Областна комисия по образование

11. Областен съвет (комисия) по

Областна комисия по здравеопазване

здравеопазване
12. Областен съвет по етническите и
демографските въпроси

Областна комисия по етническите и
демографските въпроси

Възприемането на наименованието комисия за всички тях означава, че те се
разглеждат като структури, притежаващи определени правомощия, които са самостоятелни
от тези на органите, които са включени в комисията.
Състав на Постоянните комисии
1. Председател - представител на областната администрация на ниво заместникобластен управител. При настоящият брой заместник-областни управители (средно по 4)
всеки заместник-областен управител би ръководил по 4 комисии. В случай че при бъдещи
структурни промени се стигне до сериозно намаляване на броя на заместник-областните
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управители ръководител на комисията би могъл да бъде директор на дирекция от
специализираната администрация на областната администрация.
2. Заместник-председател – ръководител на териториалното звено, което пряко
отговаря за реализацията на съответната секторна политика.
3. Представители на териториалните звена на централната изпълнителна власт,
имащи отношение към реализацията на съответната секторна политика.
4. Представители на общините от областта – двама, максимум трима
представители на ниво кметове, заместник-кметове, председатели на общински съвети или
председатели на съответните комисии на общинския съвет. Разпределението на общините от
областта по отделните комисии се извършва с решение на областния съвет като всички
общини бъдат включени поне в една комисия.
5. Делегиран представител на областните структури на национално представените
организации на работодателите.
6. Делегиран представител на областните структури на национално представените
организации и на работниците и служителите.
7. Неправителствени организации, специализирани в съответната секторна
политика.
При така очертания обхват от потенциални членове съставът на комисиите не
трябва да надвишава 12-14 души.

5.2. Предложение за промяна на статута, състава, структурата и функциите на
Областния съвет за развитие, произтичащи от трансформирането на част от
съществуващите съвети и комисии
1. Статут на съвета
Необходимо е областният съвет да се трансформира от консултативна структура,
която съдейства за провеждане на държавната политика за регионално развитие на
територията на областта2 в орган, която заедно с областния управител реализира
политиката за регионално развитие и координира секторните политики на областно ниво.
2. Състав на съвета
Превръщането на съвета в орган, който взема реални управленски решения е свързан
с включването в него единствено на представители на държавни институции.

2

Чл.61 от ППЗРР
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Предлагаме в състава на съвета да бъдат включени областният управител, кметовете
на общини от областта и ръководителите на териториални звена на централната
администрация (само в случаите когато обсъжданият материал изисква тяхното участие).
Това означава, че общините ще бъдат представлявани в съвета от кмета на общината,
а председателите на общинските съвети могат да бъдат включени и да участват в работата
на отделните комисии. Предложението има своето основание в чл. 44, ал.1 от ЗМСМА.
Промяна се налага и по отношение на представителите на областните структури на
национално представените организации на работодателите и на работниците и служителите,
които в бъдеще трябва да бъдат включени във всички комисии, но не и в областния съвет.
С предлагания състав на съвета се постигат няколко цели:
Първо: включването в състава на съвета само на представители на държавната
администрация позволява на съвета да бъдат възлагани управленски задачи, доста пошироки от определените в чл.22, ал.4 от ЗРР.
Второ: разширява се участието на национално представените организации на
работодателите и на работниците и служителите в процеса на формулиране на различните
политики. Понастоящем те не участват в голяма част от комисиите.
Трето: дава се възможност на представителите на държавната администрация на
местно ниво да участват при формулиране на целите на развитието на областта.
Четвърто: разширява се участието на общините в състава на някои комисии, в които
към момента те не са включени. Така например общините не са включени в състава на
Областния съвет по условия на труд, Областния съвет по сигурността, Областната
епизоотична комисия, Комисията по безопасност на движението (в някои области)3 и др.
3. Структурата на съвета
Към Областния съвет да се създадат следните комисии на базата на
трансформираните съвети:

3

-

Комисия по заетостта

-

Комисия по опазване на околната среда;

-

Комисия по безопасността на движението;

-

Комисия за култура;

-

Комисия по земеделие;

-

Комисия по енергийна ефективност;

Аналитичен доклад „Изграждане на механизми за координиране дейността на териториалните звена на

централната изпълнителна власт с общините”, разгледан на заседанието на Съвета по децентрализация на
държавното управление на 7 октомври 2008 г., стр.32

65

-

Комисия по транспорта;

-

Комисия по туризъм;

-

Комисия по въпросите за младежта и спорта;

-

Комисия по образование;

-

Комисия по здравеопазване

-

Комисия по етническите и демографските въпроси

Създаването на всяка от комисиите трябва да стане със специалните закони за
съответната секторна политика по модела на Областната комисия по заетостта.
Допълнително за всяка от комисиите е необходимо да се регламентират ясно дейностите и
задачите, които конкретно се осъществяват от самата комисия и дейностите и задачите,
които комисията предлага за решаване от областния съвет за развитие. Предложеният състав
на комисиите до голяма степен е съобразен с Методическите указания за разработване на
Областните стратегии за развитие, утвърдени от Министъра на регионалното развитие и
благоустройството, в частта им за анализ на икономическото и социалното състояние в
областта.
4. Функциите на областните съвети за развитие
•

Основната задача на съветите, а именно приемането на областната стратегия за
развитие, да се запази.

•

Функциите на съвета да се разширят като съвета утвърждава областни планове и
програми, които предлага на съответните централни администрации за
финансиране като част от техните секторни стратегически и планови документи
на областно ниво.

•

Ежегодно съветът трябва да разглежда отчети от съответните комисии за
изпълнението на политиката в съответната сфера.

5. Разпределение на функциите между областния съвет и комисиите по секторни
политики към него:
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ОБЛАСТЕН СЪВЕТ
ЗА РАЗВИТИЕ

1. ОБЛАСТНА СТРАТЕГИЯ ЗА РАЗВИТИЕ
2. ГОДИШНИ ДОКЛАДИ ОТ КОМИСИИТЕ
ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА СЕКТОРНИТЕ
ПОЛИТИКИ

ОБЛАСТНИ КОМИСИИ

1. Разработват и предлагат на областния съвет
съответната част от областната стратегия
2. Разработват, приемат и наблюдават
изпълнението на областни програми
3. Изготвят годишни доклади за изпълнението
на секторните политики

Основните функции на постоянните комисии са4:
1. Координират дейностите по провеждане на съответната секторна политика на
територията на областта;
2. Организират разработването и обсъждането на съответната част от областната
стратегия за развитие;
4. Разработват, приемат и координира изпълнението на областни програми за
изпълнение на националните стратегически документи;
5. Осигуряват обмен на информация между областната администрация и централната
администрация, както и между териториалните звена на територията на областта във
връзка с провеждане на съответната секторна политика;
6. Подпомагат взаимодействието между членовете на съвета;
7. Обсъждат информации за дейността на териториалните звена;
8. Предлагат мерки за разрешаване на възникнали проблеми от междуведомствен
характер при провеждането на държавната политика на територията на областта.
Приемането от комисиите областни програми трябва да конкретизират целите,
приоритетите и инструментите за провеждане на държавната политика в съответния сектор.
4

Предложението включва основната част от функциите на Съвета за координация към областния управител,
разработени в проекта на Постановление на Министерския съвет за създаване на Съвет за координация към
областния управител и за приемане на правила за неговата работа.
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Те трябва да съдържат мерки и проекти, съобразени с приоритетите на областната стратегия
за развитие и на областните стратегии за развитие, както и с приоритетите на националните
стратегически документи.
Комисиите трябва да разполагат с достатъчно собствени задачи и възможност реално
да вземат решения без да се налага всяко едно от тях да бъде утвърждавано от областния
съвет. В областния съвет за развитие следва да постъпват за утвърждаване предложенията на
комисиите по съответните раздели на областната стратегия за развитие и на второ място
годишните доклади за изпълнението на съответните секторни политики.
Дискусионен въпрос е кой да утвърждава областните планове и програми за
реализация на националните стратегически документи. Формално би следвало това да се
прави от областния съвет за развитие. В такъв случай обаче възниква въпросът в какво ще се
изразява ролята на комисиите, която в такъв случай ще намалее. Препоръчваме на
комисиите да се дадат достатъчно големи правомощия за да решават основните въпроси по
координацията на секторните политики.
Това предложение цели да доразвие постановките на Закона за регионалното
развитие, които по отношение на Регионалните планове за развитие предвиждат
изискване те да отчитат предвижданията и инвестиционните намерения на секторните
стратегии за развитие за територията на района5. За областно ниво е необходимо да се
предвидят аналогични разпоредби.
С оглед да се осигури достатъчно активна роля на областния управител предлагаме
областните програми по сектори да се одобряват от съответните комисии, но да подлежат на
утвърждаване от областния управител, който ги изпраща на съответния министър или друг
централен орган. По този начин ще се гарантира вертикалната координация на секторните
политики.

5

Чл.11, ал.4 от ЗРР
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НАЦИОНАЛНИ
СТРАТЕГИИ И ПРОГРАМИ

ОБЛАСТЕН
УПРАВИТЕЛ

ОБЛАСТНИ
ПРОГРАМИ ПО
СЕКТОРИ

ОБЛАСТНИ
КОМИСИИ

Предлагаме през 2009 г. да стартира изготвянето на проекти за изменение в
нормативната база и моделът да бъде приложен на практика в трите пилотни области. За
целта е необходимо решение на Съвета по децентрализация на държавното управление,
подкрепата на министъра на регионалното развитие и благоустройството и съгласието на
всички министри, чиито консултативни съвети се предлага да бъдат трансформирани в
постоянни комисии. При формално запазване на съществуващите съвети и комисии ще
бъдат конституирани съответните постоянни комисии с предлагания нов състав.
Въз основа на изводите от реализацията на проекта ще бъде направена препоръка
дали новият модел е удачен и да се препоръча по-нататъшното му прилагане във всички 28
областни администрации.
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5. ИЗТОЧНИЦИ

1. Конституция на Република България
2. Закон за администрацията
3. Закон за местното самоуправление и местната администрация
4. Закон за регионалното развитие
5. Правилник за прилагане на Закона за регионалното развиите
6. Правилник за организацията и дейността на областните съвети за развитие (отм.)
7. Методически указания за разработване на Областните стратегии за развитие,
утвърдени със Заповед № РД-02-14-388/26.07.2004 на Министъра на регионалното
развитие и благоустройството
8. Стратегия за децентрализация и Програма за изпълнение на Стратегията за
децентрализация, приета с Решение на № 424 на МС от 05.06. 2006 г.
9. Аналитичен доклад „Засилване на координиращите функции на областните съвети за
развитие”, 2007 г., РСО „Марица”
10. Изграждане на механизми за координиране дейността на териториалните звена на
централната изпълнителна власт с общините, разгледан на заседанието на Съвета по
децентрализация на държавното управление на 7 октомври 2008 г.
11. Доклад за изпълнението на проект “Механизъм за координиране и изпълнение на
секторните политики на областно ниво”, Януари 2007г. ”Ейч Ар Груп” ЕООД,
възложен от МДААР с Договор № 305/30.11.2006 г.
12. Проект на Постановление на Министерския съвет за създаване на Съвет за
координация към областния управител и за приемане на правила за неговата работа.
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6. Приложения
Приложение №1
6.1. Анкетна карта за пилотен проект в област Хасково
Въпросите, включени в анкетната карта са както следва:
1. Колко заседания на Областния съвет за развитие са проведени през 2007 г.?
а) 1
б) 2
в) 3 или повече
г) друго, моля посочете:
2. Запознати ли сте с разпоредбите на новия Закон за регионалното развитие
относно състава и функциите на областните съвети за развитие?
А) да
б) не
в) отчасти
3. Смятате ли, че Областните съвети за развитие трябва да се запазят като
консултативни органи или е необходима промяна в статута им с цел
превръщането им в органи с управленски функции?
А) необходимо е да се запази досегашния им статут на консултативни органи
б) необходимо е да се промени статутът им като им се предоставят реални
функции, свързани с реализацията на областната стратегия за развитие и
изпълнение на политиката за развитие на областта
Ако отговорът на въпрос 3 е отговор “б” моля отговорете на следния въпрос:
4. Според Вас има ли връзка между състава на съвета и задачите, които съветът
може да изпълнява?
А) Да, има
б) Не, няма такава връзка
5. Смятате ли, че нормативната уредба предоставя необходимите функции на ОСР
за изпълнение на координираща роля за прилагане на политиките за развитие на
местно и областно ниво?
А) Да, напълно
б) Да, в голяма степен
в) Да, в малка степен
г) Не
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6. Смятате ли, че областният съвет може да взема решения, засягащи секторните
политики без присъствието на представителите на съответното министерство на
местно ниво?
А) Да, напълно
б) Не
7. Подкрепяте ли включването на представителите на териториалните звена в
областния съвет за развитие:
а) Да, напълно
б) Да, отчасти
в) Не
8. Кой според вас трябва да представлява общината в работата на областния съвет:
а) кметът на общината
б) председателят на общинския съвет
9. Кой от следните варианти на състав на областния съвет предпочитате?
А) областния управител, кметовете на общини и председателите на общински
съвети
б) областния управител и кметовете на общини
б) областния управител, кметовете на общини и представители на
териториалните звена на централната изпълнителна власт
10. Каква според Вас е най-удачната форма за включване на представителите на
териториалните звена на централната администрация в работата на областния съвет?
А) Да бъдат включени като равноправни членове на съвета
б) Да участват в работата като равноправни членове, но само ако бъдат поканени
с оглед спецификата на дневния ред
11. Обикновено когато се обсъжда включването на представителите на
териториалните звена в състава на областните съвети възниква проблемът големия брой на
териториалните звена. Какви според Вас са възможностите за преодоляване на този проблем
(възможен е повече от един отговор):
а) Да участват само на определени заседания в зависимост от дневния ред
б) Да се потърси групиране на териториалните звена към един и същи министър
като се определи един представител на тези звена в съвета
в) Териториалните звена да участват в работата на работни групи към съвета
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Приложение №2
6.2.Анкетна карта за пилотен проект в област Пловдив
1. Запознати ли сте с разпоредбите на новия Закон за регионалното развитие
относно задачите на областните съвети за развитие?
а) да
б) не
в) отчасти
2. Смятате ли, че нормативната уредба предоставя необходимите функции на
ОСР за изпълнение на координираща роля за прилагане на политиките за
развитие на местно и областно ниво?
а) Да, напълно
б) Да, в голяма степен
в) Да, в малка степен
г) Не
3. Смятате ли, че Областните съвети за развитие трябва да се запазят като
консултативни органи или е необходима някаква промяна в статута им?
а) необходимо е да се запази досегашния им статут на консултативни органи
б) необходимо е да се промени статутът им като им се предоставят реални
функции, свързани с реализацията на областната стратегия за развитие и
изпълнение на политиката за развитие на областта
4. Смятате ли, че областният съвет трябва да взема решения, засягащи
секторните политики?
а) Да
б) Не
5. Разполагате ли с достатъчно информация за дейността на съществуващите съвети
и комисии на областно ниво? Отговорете на въпроса като отбележите с “Х”
като имате предвид, че стойностите означават:
1) Да
2) По-скоро да
3) Отчасти
4) По-скоро не
5) Не
Наименование

1

2

3

4

5

Областна комисия по
заетостта
Областен съвет по
условия на труд
Областен съвет по
сигурността
Областен съвет по
екология и води (в някои
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области Комисия по
опазване на околната
среда)
Областен съвет по
етническите и
демографските въпроси
Областен консултативен
съвет по охрана на
горите
Постоянна областна
комисия за защита на
населението при
бедствия, аварии и
катастрофи
Областна епизоотична
комисия
Областен съвет за
култура
Областен съвет по
земеделие (по проблемите
в селското стопанство)
Областен съвет по
енергийна ефективност
Областна транспортна
комисия
Областен съвет по туризъм
Областен
съвет
по
въпросите за младежта и
спорта
Областен
съвет
образование

по

Областен съвет (комисия)
по здравеопазване
Областен съвет за
противодействие на
корупцият
Областен експертен
съвет по устройство на
територията
Областна комисия за
приемане на плановете
по реда на §4 от
Преходните и
заключителни
разпоредби на ЗСПЗЗ;
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Комисия за промяна
предназначението на
земеделските земи и
трасетата на линейните
обекти
Други… моля посочете

6. Смятате ли, че е оправдано едновременното съществуване на областен съвет
за развитие и на други консултативни органи на областно ниво
1) Да
2) По-скоро да
3) Отчасти
4) По-скоро не
5) Не
7. Кой от следните варианти за решение според Вас е най-удачен:
а) Закриване на всички останали съвети и комисии и включването им като
работни групи в състава на областните съвети за развитие;
б) Закриване на част от съветите и включването им като работни групи в състава
на областните съвети;
в) Запазване на настоящото положение;
г) Друго, моля посочете
8. Ако отговорът на въпрос 11 е отговор “б” моля посочете кои съвети и комисии на
областно ниво трябва да бъдат запазени като самостоятелни:
………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………..
9. Смятате ли за необходимо с оглед координацията на секторните политики да бъде
създаден нов орган – областен координационен съвет за териториалните звена?
а) да
б) не
в) друго
10. Кой от следните варианти на състав на областния съвет предпочитате?
а) областния управител, кметовете на общини и председателите на общински
съвети
б) областния управител и кметовете на общини
б) областния управител, кметовете на общини и представители на
териториалните звена на централната изпълнителна власт
11. Каква според Вас е най-удачната форма за включване на представителите на
териториалните звена на централната администрация в работата на областния
съвет?
а) Да бъдат включени като равноправни членове на съвета
б) Да участват в работата като равноправни членове, но само ако бъдат поканени
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с оглед спецификата на дневния ред
12. Обикновено когато се обсъжда включването на представителите на
териториалните звена в състава на областните съвети възниква проблемът
големия брой на териториалните звена. Какви според Вас са възможностите за
преодоляване на този проблем (възможен е повече от един отговор):
а) Да участват само на определени заседания в зависимост от дневния ред
б) Да се потърси групиране на териториалните звена към един и същи министър
като се определи един представител на тези звена в съвета
в) Териториалните звена да участват в работата на работни групи към съвета
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приложение №3
6.3. Анкетна карта за пилотен проект в област Плевен
Приета от Областен съвет за развитие – Плевен с Решение №5, Протокол №1/29.10.2008г.

Уважаеми Госпожи и Господа,
Настоящото анкетно проучване се осъществява от Регионално Сдружение на
Общините „Марица” във връзка с изпълнението на проект: „Засилване координиращите
функции на областните съвети за развитие”, възложен от Министерски съвет във
връзка с изпълнението на Програмата за изпълнение на Стратегията за децентрализация.
Проектът е част от мерките по Стратегическа цел 2, приоритет 4 на програмата и се
очаква да допринесе за разширяване на функциите на областните съвети за развитие, за
подобряване на взаимодействието между общините, териториалните звена на
централната изпълнителна власт и областните администрации и координацията между
секторните политики и областните стратегии за развитие и общинските планове и
програми.
От 31 август 2008г. е в сила новият Закон за регионалното развитие и Правилника за
неговото прилагане, които определят задачите на областните съвети за развитие.
С решение на Министерския съвет от м. август 2008 г. е приет План за действие към
Концепцията за необходимите промени в нормативната уредба, насочени към
оптимизиране на функционалната компетентност на областния управител и
взаимодействията му с териториалните звена на централната изпълнителна власт. В
плана се предвижда подготовка на изменения в ЗРР, насочени към дефиниране на ясни
права, отговорности и ангажименти на областните съвети за развитие. Чрез
настоящото анкетно проучване се цели да се изяснят въпросите, свързани с
механизмите и възможностите за взаимодействие на областния съвет за развитие с
останалите консултативни съвети и комисии на областно ниво.
Тази анкетна карта е адресирана до кметовете на общини, председателите на
общински съвети, областните управители и представители на териториални звена на
централната изпълнителна власт от 6-те области на Северозападен район за планиране.
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АНКЕТНА КАРТА
Администрация: ..........................................................................................................................
Длъжност: ....................................................................................................................................

1. Запознати ли сте с разпоредбите на новия Закон за регионалното развитие
относно задачите на областните съвети за развитие?
а) да
б) не
в) отчасти
2. Смятате ли, че Областните съвети за развитие трябва да се запазят като
консултативни органи или е необходима някаква промяна в статута им?
а) необходимо е да се запази досегашния им статут на консултативни органи
б) необходимо е да се промени статутът им като им се предоставят реални
функции, свързани с реализацията на областната стратегия за развитие и
изпълнение на политиката за развитие на областта
3. Според Вас има ли връзка между състава на съвета и задачите, които
съветът може да изпълнява?
а) Да, има
б) Не, няма такава връзка
4. Смятате ли, че нормативната уредба предоставя необходимите функции на
ОСР за изпълнение на координираща роля за прилагане на политиките за
развитие на местно и областно ниво?
а) Да, напълно
б) Да, в голяма степен
в) Да, в малка степен
г) Не
5. Смятате ли, че областният съвет трябва да взема решения, засягащи
секторните политики?
а) Да
б) Не
6. Разполагате ли с достатъчно информация за дейността на съществуващите съвети
и комисии на областно ниво? Отговорете на въпроса като отбележите с “Х”
като имате предвид, че стойностите означават:
1) Да
2) По-скоро да
3) Отчасти
4) По-скоро не
5) Не
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Наименование

1

2

3

4

5

Областна комисия по
заетостта
Областен съвет по условия на
труд
Областен съвет по
сигурността
Областен съвет по екология и
води (в някои области
Комисия по опазване на
околната среда)
Областен съвет по
етническите и демографските
въпроси
Областен консултативен
съвет по охрана на горите
Постоянна областна комисия
за защита на населението при
бедствия, аварии и
катастрофи
Областна епизоотична
комисия
Областен съвет за култура
Областен съвет по земеделие
(по проблемите в селското
стопанство)
Областен съвет по енергийна
ефективност
Областна транспортна
комисия
Областен съвет по туризъм
Областен съвет по въпросите за
младежта и спорта
Областен съвет по образование
Областен съвет (комисия) по
здравеопазване
Областен съвет за
противодействие на
корупцият
Областен експертен съвет по
устройство на територията
Областна комисия за
приемане на плановете по
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реда на §4 от Преходните и
заключителни разпоредби на
ЗСПЗЗ;
Комисия за промяна
предназначението на
земеделските земи и
трасетата на линейните
обекти
Други… моля посочете
7. Как оценявате ефективността от работата на тези съвети и комисии?
а) Работят много ефективно
б) Има известна полза
в) Не работят ефективно
8. Кой според Вас е най-ефективно работещият консултативен орган на
областно ниво? (моля посочете)
………………………………….…………………………………………………………….
9. Смятате ли, че е оправдано едновременното съществуване на областен съвет
за развитие и на други консултативни органи на областно ниво
1) Да
2) По-скоро да
3) Отчасти
4) По-скоро не
5) Не
10. Кой от следните варианти за решение според Вас е най-удачен:
а) Закриване на всички останали съвети и комисии и включването им като
работни групи в състава на областните съвети за развитие;
б) Закриване на част от съветите и включването им като работни групи в състава
на областните съвети;
в) Запазване на настоящото положение;
г) Друго, моля посочете
11. Ако отговорът на въпрос 11 е отговор “б” моля посочете кои съвети и комисии на
областно ниво трябва да бъдат запазени като самостоятелни:
………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………..
Благодарим Ви за съдействието!
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