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1. УВОД, ЦЕЛИ И МЕТОДИКА НА ИЗСЛЕДВАНЕТО
Настоящият анализ е в изпълнение на стратегическа цел 1, приоритет 8, мярка 1 от
Програмата за изпълнение на Стратегията на децентрализация и на Индикативния
финансов план за 2007 г., приет с Решение №1 от 16 февруари 2007 г. на Съвета за
децентрализация на държавното управление. Приоритет 8, стратегическа цел 1 на
стратегията е насочен към проучване на възможностите за изграждане на второ ниво на
самоуправление в страната. В стратегията правителството констатира, че в обществото
няма консенсус за необходимостта от изграждане на такова ниво, поради което са
необходими подробни проучвания, които да бъдат използвани при провеждане на една
широка обществена дискусия по въпроса.
Първото от тези проучвания, определено в Програмата за изпълнение на
Стратегията за децентрализация, е проучването на практиката на страни членки на
Европейския съюз (ЕС) с функциониращи две нива на местно самоуправление, което
“ФРМС Консулт” ЕООД осъществи в периода м. октомври – м. декември 2006 г.,
разгледано и прието на заседанието на Съвета по децентрализация на държавното
управление, проведено на 3 април 2007 г. В доклада бяха представени съществуващите
модели и практики в страни членки на ЕС с функциониращи две нива на местно
самоуправление, които да бъдат използвани в процеса на подготовка за изграждане на
второ ниво на местно самоуправление в България, включително и за определяне на
обхвата на правомощията и системата от приходоизточници. Изследването констатира, че
тенденциите в териториалното устройство в Европа са по посока създаване на големи
регионални административно-териториални единици без значение формата на държавно
устройство – унитарна или федерална.
Широки

дискусии

относно

характера

на

териториално-административното

устройство в страните от ЕС съществуват още от 70-те години на миналия век. През този
период се поставя началото на тенденция сред страните от западна Европа към
окрупняване (т.нар. „amalgamation”) на административно-териториалните единици,
провокирани от редица политически, институционални и социално-икономически
фактори.

Подобна

тенденция,

т.нар.

„социалистическа

регионалистика”,

намира

отражение и в страните от Централна и Източна Европа (ЦИЕ), които след падането на
Берлинската стена стартират бързи реформи за установяване на демократично и
децентрализирано публично управление. След 1990 г. проблемите с неадекватната
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структура на регионалните икономики и неефективните производства, повлияни от
пазарните

сили,

ограничените

субсидии,

либерализираните

цени

и

ниската

конкурентноспособност стават все по-осезаеми и повечето страни от ЦИЕ търсят
индивидуални адекватни решения.
В България икономическата криза от средата на 90-те, колебливите пазарни
реформи и липсата на твърда ориентация за посоката на развитие на страната
допълнително предизвикват силни дисбаланси и нарастване на регионалните различия в
социално-икономическото развитие. Все по-често в България на дневен ред стои
дискусията за извършване на реформа в териториално-административното деление на
страната по посока към въвеждане на второ ниво на самоуправление, в унисон с
тенденциите на територията на Европейския съюз и съгласно принципите за
децентрализация.
Сегашните 28 области, чиито граници съвпадат с тези на бившите окръзи,
генерират междурегионални различия, което създава затруднения по отношение на
прилагане на ефективна регионална политика и затруднява усилията както на местната,
така и централната власт за социално и икономическо сближаване със страните от ЕС. Не
бива да се подценява и фактът, че 8 от 28-те области в страната не отговарят на
изискването на ЕС за минимален брой население на ниво NUTS III. Всяка от областите
Видин, Габрово, Разград, Силистра, Търговище, Ямбол, Смолян и Перник (по последни
данни на НСИ за 2003 г.) е с население по-малко от 150 000 души, с което въпросът пред
България за адекватно поемане на ангажиментите като страна член на ЕС стои все още
нерешен.
Целта на настоящия аналитичен доклад е да формулира предложения за варианти
на големината на единиците от второто (над-общинско) ниво в България, което в бъдеще
следва да придобие степен на самоуправление. Всеки от вариантите съдържа слаби и
силни страни. За целта, първо бяха проучени европейските практики от гледна точка на
динамика на развитие и принципи, обуславящи териториалния обхват на второто ниво на
самоуправление в страните от ЕС и по-специално в Дания, Унгария, Чешка Република,
Латвия, Холандия, Ирландия и Австрия (част 1). Екипът на „ФРМС Консулт” счита
изредените държави за най-подходящ модел при изграждане на второ ниво на
самоуправление в страната, като ги разпределя в две групи, разделени по следните
критерии:
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Група 1: Държави, близки до България с двустепенно териториално деление и с
две нива на самоуправление с приблизително сходни демографски и географски
показатели – Дания, Ирландия, Латвия, Унгария, Холандия
Група 2: Държави, близки до България по показатели "обща територия" и "общо
население" с две нива на самоуправление – Австрия, Унгария, Чешка република.
За нуждите на сравнителния анализ беше изготвен и обстоен преглед на
административно-териториалните реформи в България за периода 1880 - 1999 г (част 2). В
хода на анализа, също така бяха дискутирани основни принципи от теорията и практиката
на децентрализираното управление, които оказват пряко влияние при обособяването на
административно-териториални единици, между които принципи са следните: икономии
от мащаба (т.нар. economies of scope), икономии от размера (т.нар. economies of scale),
ефект на „разпиляването” (т.нар. spillover effect), политическа близост (political proximity)
(част 3). Докладът завършва и с няколко конкретни варианта за обособяване на
териториални единици, които да представляват второ ниво на самоуправление в България.
Тук е необходимо да се направи и уговорката, че макар размерът на дадена
административно-териториална единица да е обектът на изследване на настоящия доклад,
ние не бихме могли да разглеждаме задачата за определяне на големината на второто
изборно ниво без да вземем предвид и други фактори, които имат отношение към този
процес: типа публични услуги, които ще бъдат предоставяни на това ниво; финансовите
механизми за подкрепа на тези услуги; социално-икономически параметри; културноисторически фактори. По своята същност задачата изисква комплексен поглед и отчитане
на всички фактори, които формират най-адекватния вариант за създаване на второ ниво на
самоуправление в България. Разработване на варианти на обхвата на услугите, които
могат да бъдат предоставени най-ефективно на второ ниво на самоуправление е задача на
екип от експерти от Центъра по публична администрация към Нов български университет.
В този смисъл настоящият доклад ще сведе до минимум дискусиите относно
обвързаността между териториалния обхват на второто ниво на самоуправление и вида
публични услуги.
Основният метод, който се прилага в настоящия доклад, е сравнителният анализ на
количествени и качествени вторични данни от публикации, нормативни документи и
доклади от научни конференции.
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2. ПРОУЧВАНЕ

ПРАКТИКАТА НА СТРАНИТЕ ЧЛЕНКИ НА

НИВА НА САМОУПРАВЛЕНИЕ

ЕС

С ФУНКЦИОНИРАЩИ ДВЕ

ОТНОСНО ГОЛЕМИНАТА И БРОЯ НА ЕДИНИЦИТЕ ОТ ВТОРОТО

НИВО

2.1. Настояща ситуация
Настоящият преглед обхваща практиката на страните членки на ЕС с
функциониращи две нива на самоуправление. Данните и информацията, които са
представени за всяка от разглежданите страни и служат за основа на анализа, се основават
на следните параметри: форма на държавно устройство, видове и брой обособени
териториални единици, средна големина на териториалната единица, среден брой
население в териториална единица, както и наличието на самоуправление. Източниците на
информация са: националните статистически институти на съответните държави, Евростат
и отделни публикации.
Когато анализираме и предлагаме варианти за изграждане на второ ниво на
самоуправление е важно да отчетем факта, че по принцип големината на местните и
регионалните власти оказва важно и сложно въздействие върху възможностите им за
действие и начина, по който изпълняват функциите си, както и върху ефективността на
местната демокрация. Отчитайки глобалните тенденции, свързани с регионализацията и
децентрализацията, следва да обърнем внимание и на правилната преценка, определяща
оптималната големина на териториалните единици за съответната страна, съгласно
историческите, социално-икономическите, териториално-административните дадености и
рамки. Практиката от страните членки на ЕС показва, че не съществува стандартен
оптимален размер, приложим в еднаква степен към всички държави и нива на
самоуправление, но доказва неоспоримия факт, че най-добрият вариант е този, при който
административните и икономическите граници съвпадат. Принципите на фискалната
децентрализация, сдружаването и сътрудничеството, както и структурирането на другите
под-национални нива на властта, оказват допълнително въздействие върху размера и
функциите на местните и регионалните власти.
Дебатът за най-подходящ размер на отделните нива на самоуправление се води от
дълго време насам. Съществуват доводи в подкрепа на обединяването на малки общини в
по-големи териториални единици, а от друга страна са налице и защитници на обратния
подход. Както бе показано в изводите на доклада на „ФРМС Консулт” ЕООД от 2006 г.,
изследващ практиките на страни членки на ЕС с две нива на самоуправление, тенденцията
в териториалното устройство в Европа е в посока на създаване на големи регионални
8

административно-териториални единици. Зад тази тенденция стоят няколко определящи
принципа и фактора:
•

ефикасност (т.е. кой мащаб ще произведе повече и по-добри услуги на по-ниска
цена);

•

демокрация (т.е. какъв вид структури могат да засилят гражданския контрол върху
управлението и тяхната отговорност);

•

икономическо развитие (какъв вид териториални единици са най-подходящи за
ефективното планиране и икономическо развитие) и

•

големина (коя големина ще помогне за по-доброто и по-справедливото
разпределение на услугите, задачите и данъчната тежест, съгласно населението в
рамките на териториалната единица). Не бива да забравяме, че големината 1 на
териториалните единици е свързана и с логиката на принципа на субсидиарността и
трябва да се разглежда във връзка със степента на децентрализация във всяка
отделна страна.
Тенденцията към широкомащабна регионализация обхваща повечето страни

членки на ЕС, които сами по себе си се различават както по форма на държавно
устройство, така и по показатели територия, население и ниво на самоуправление.
Дванадесет държави от ЕС са с тристепенно териториално административнотериториално деление: Австрия, Белгия, Великобритания, Германия, Гърция, Испания,
Италия, Полша, Словакия, Франция, Чешката република и Швеция. Това са обикновено
сравнително големи по територия и население държави. Наличие на самоуправление и на
трите нива на териториално деление съществува в 8 от тези страни: Белгия,
Великобритания, Гърция, Испания, Италия, Полша, Франция и Швеция. В тази група
страни единствено Полша е от групата на новоприсъединилите се страни членки на ЕС.
Наличие на самоуправление в две от трите нива на териториално деление съществува в
Австрия, Германия, Словакия и Чешката република.
Самоуправление на повече от едно ниво съществува в 18 от 27 страни членки на
ЕС.
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Под „големина” на административно-териториалната единица следва да се разбира не само броят на
населението и размерът на географската ширина, но и показатели като разходи/функции/компетентности,
фискален капацитет, т.е. способност за генериране на собствени приходи, инвестиционен климат, БВП на
човек от населението. Подробният анализ на тези фактори е извън целите и мащаба на настоящия доклад.
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Самоуправление само на едното от съществуващите две нива на териториално
деление съществува в осем страни членки на ЕС: България, Естония, Кипър, Литва,
Люксембург, Малта, Словения, Португалия и Финландия. С изключение на последните
две държави няма страна членка без второ ниво на самоуправление, съизмерима с
България.
Таблицата по-долу онагледява ситуацията в страните членки на ЕС по отношение
на броя и вида на нивата на самоуправление, средната географска площ, която заема
дадена териториална единица, както и средния брой население в съответната
териториална единица.
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Таблица 1

Държава

Австрия

Белгия

Великобритания

Брой

Наличие на
самоуправление

Средна големина
на
териториалната
единица (площ в
км2)

Среден брой
население в
териториална
единица

Провинции (Bundeslander)

9

Да

9,319

907 770

Околии

99

Не

847

82 826

Общини (gemeinde)

2 351

Да

36

3 475

региони (gewesten/regions)

3

Да

10 194

3 464 075

провинции (Provincies)

11

Да

2 780

944 748

общини (communes)

589

Да

52

17 644

Окръзи

56

Да

4 372

1 085 290

околии

443

Да

553

137 192

Форма на държавно
Наименование на
устройство и
териториалните единици
териториално деление

Федерална
Тристепенно

Федерална
Тристепенно

Тристепенно

общини

Германия

Федерална
Тристепенно

да

Провинции (lander)

16

да

22 314

5 150 062

Окръзи (landkreise)

439

да

813

187 702

общини (stadte, gemeiden)

13176

да

27

6 254
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Държава

Гърция

Дания

Естония

Брой

Наличие на
самоуправление

Средна големина
на
териториалната
единица
(площ в км2)

Среден брой
население в
териториална
единица

Региони (Periferia)

13

Да*

10 149

843 212

Префектури (nomoi)

54

да

2 587

202 995

Общини, от тях

1034

Форма на държавно
Наименование на
устройство и
териториалните единици
териториално деление

Унитарна
Тристепенно

10 601

Градски (dimoi)

914

селски (kinotites)

120

Регион (amtskommuner)

5

да

8 619

1 091 483

Общини (kommuner)

98

да

440

55 688

окръзи (maakond)

15

не

3 015

87 727

241

да

188

5 460

Области (county)

34

да

2 067

124 701

общини (borough and town
councils)

80

да

878

52 998

Унитарна
Двустепенно

Унитарна
Двустепенно

Селски общини
Градове

Ирландия

18
да

Унитарна
Двустепенно

12

Държава

Испания

Италия

Кипър

Латвия

Литва

Люксембург

Брой

Наличие на
самоуправление

Средна големина
на
териториалната
единица
(площ в км2)

Среден брой
население в
териториална
единица

Региони (comunidades)

19

да

26567

2128852

Провинции (provincias)

52

да

9707

777850

Общини (municipios)

8 108

да

62

4989

Региони (regioni)

21

да

143 44

2 768 940

провинции (province)

103

да

2 925

564 541

общини (comuni)

8 100

да

37

7 179

окръзи

6

не

1 542

131 410

Общини

33

да

280

23 893

Окръзи (raions)

33

да

1 957

69 130

общини (pagasts)

563

да

115

4 052

Окръзи (apskritys)

10

не

6520

357544

Общини (12 градски и 44
селски) (savivaldibes)

60

да

1087

59591

административни окръзи

3

не

862

160074

общини

118

22

4070

Села (комуни) и градове
(общини)

643

4

747

Форма на държавно
Наименование на
устройство и
териториалните единици
териториално деление

Унитарна
Тристепенно

Унитарна
Тристепенно

Унитарна
Двустепенно
Унитарна
Двустепенно
Унитарна
Двустепенно

Унитарна
Двустепенно

да

13

Държава

Малта

Полша

Португалия

Румъния

Словакия

Брой

Наличие на
самоуправление

Средна големина
на
териториалната
единица
(площ в км2)

Среден брой
население в
териториална
единица

региони

3

не

105

133960

Местни съвети

68

да

5

5910

Региони (vojewodztwa)

16

да

19543

2407390

Окръг (powiatу)

379

да

825

101631

Община (gminy)

2478

да

126

15544

Окръзи (districts)

18

не

5133

591269

Общини (municipios)

308

300

34555

22

2500

5655

530382

903

84700

88

8287

Форма на държавно
Наименование на
устройство и
териториалните единици
териториално деление
Унитарна
Двустепенно

Унитарна
Тристепенно

Унитарна
Двустепенно

Унитарна
Двустепенно

Унитарна
Тристепенно

да

Църковни общини
(freguesias)

4257

Окръзи (judet)

42

Градове (arase, municipii)

263

да

да
Общини (communes)

2688

Региони (kraje)

8

да

6106

680938

околии (okresy)

79

не

618

68956

Общини (Obse)

2928

да

17

1860

14

Държава

Словения

2

Унгария

Финландия

Франция

Холандия

Чешка република

Брой

Наличие на
самоуправление

Средна големина
на
териториалната
единица
(площ в км2)

Среден брой
население в
териториална
единица

околии (upravne enote)

58

не

350

34642

Общини (obcine)

192

106

10465

От тях градски

11

окръзи (megyek)

19

да

4 896

529 798

общини (telepulesek)

3152

да

30

3 194

Провинции (laanut)

6

не

563575

873077

Общини (kunta)

431

да

7846

12154

Регион (regions)

26

не

24747

2450536

Департамент
(departements)

100

да

6434

637139

Община (communes)

36 678

да

18

1737

Провинции (provincies)

12

да

3 461

1 364 393

Общини (gemeenten)

647

да

64

25 306

региони (kraie)

14

да

5633

730625

Форма на държавно
Наименование на
устройство и
териториалните единици
териториално деление

Унитарна
Двустепенно

Унитарна
Двустепенно

Унитарна
Двустепенно

Унитарна
Тристепенно

Унитарна
Двустепенно
Унитарна

да

2

Конституцията на Словения определя две нива на самоуправление в страната – общинско и регионално. Последното все още не изпълнява функции на
самоуправление, тъй като административно-териториалната реформа е в процес и се очаква правителството да приеме Закон за регионите, по който ще се
определят броят, функциите и ресурсите на регионалното ниво на самоуправление.
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Тристепенно

Швеция

Унитарна
Тристепенно

околии (ouresy)

77

не

1024

132841

общини (obec)

6160

да

13

1,665

региони (Riksomraden)

8

да

56246

1128886

Окръзи (Landsting)

21

да

21427

430052

Общини (kommuner)

290

да

1552

31142
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Таблицата показва, че 12-те страни членки на ЕС с тристепенно териториално
деление (Австрия, Белгия, Великобритания, Германия, Гърция, Испания, Италия, Полша,
Словакия, Франция, Чешката република и Швеция) са сравнително големи по територия и
население държави . Само 3 от тях (Австрия, Белгия, Германия) са с федерална
конституционна уредба. През последните десетилетия изследователи от областта на
децентрализираното управление3 изтъкват становището, че разликата между унитарна и
федерална държава, от гледна точка на административно-териториално деление, става все
по-трудно забележима. И в двата типа държави е налице прехвърляне на правомощия и
ресурси към под-национално ниво на самоуправление с цел подобряване качеството на
публичните услуги, засилване на гражданското общество и общо подобряване на
системата на публично управление. Основна разлика представлява начинът, по-който се
изгражда степента на самоуправление на под-националните единици: при федералните
държави тя следва принципа „отдолу-нагоре”, имайки предвид независимостта на подфедералните правителства, докато при унитарните държави посоката е обратна – „отгоренадолу”, т.е. принципиалът е централната власт. Следователно, за целите на настоящото
изследване, екипът на „ФРМС Консулт” възприема и двата типа държави като релевантни
модели в изучаването практиките на страните членки от ЕС с функциониращи две нива на
самоуправление.
От страните с тристепенно устройство само в 4 съществува самоуправление на две
от трите нива – това са Австрия, Словакия, Франция и Чешка република. Интересен е
фактът, че Чешка република и Словакия наследяват австрийския модел на публично
управление (но не и формата на държавно устройство, тъй като тя се базира на
социалистическия модел) още от времето на Австрийската империя 4 и не случайно
самоуправление в тези две държави съществува само на две от трите нива.
Приспособявайки характеристиките на четирите страни към България само Австрия и
Чешка република се доближават до нашата по показатели „обща територия” и „общо
население”. По отношение на данните за средната географска площ на второто ниво на
самоуправление, можем да заключим, че стойностите са сравнително близки (имайки
предвид и разликата в общата територия на съответната страна): 5 633 км2 в Чешката
република; 6 434 км2 във Франция, 6 101 км2 в Словакия и 9 319 км2 в Австрия. По
отношение на средния брой население в над-общинското ниво на самоуправление, в
3

Richard Bird, Robert Ebel, Christine Wallich (1995): Fiscal Decentralization: From Command to Market
D. Hendrych, R. Pomahac, O. Vidláková, P. Zárecky (1993): Toward a decentralized government: the case of the
Czech Republic.
4
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разглежданите 4 страни, данните сочат, че и в четирите случая средният брой на
населението варира с много близки граници между 637 000 души и 912 000 души (637 139
души средно на териториална единица във Франция; 680 938 души средно на
териториална единица в Словакия; 730 625 души средно на териториална единица в
Чешката република и 911 087 души средно на териториална единица в Австрия).
Наличие на самоуправление и на трите нива на териториално деление съществува в
8 от страните членки на ЕС: Белгия, Великобритания, Германия, Гърция, Испания,
Италия, Полша и Швеция. Сравнявайки показателите за средния брой на географската
площ на второто ниво на самоуправление в тези страни е видно, че не бихме могли да
извлечем обща тенденция и близост на големината на териториите както в унитарните
страни, така и във федералните.
Разглеждайки данните за средния брой население в над-общинската ниво в същите
тези 8 страни, можем да обобщим, че за унитарните държави стойностите варират между
101 631 души (Полша) и 777 850 души (Испания). Съществена разлика наблюдаваме и
сравнявайки данните и за двете федерални страни: средно 187 702 души, които населяват
окръзите в Германия и средно 944 748 души, които населяват провинциите в Белгия.
Анализирайки показателите за средния размер на географската площ на третото
ниво на самоуправление в тези 8 страни, наблюдаваме отново неравномерно
разпределение на териториите, като стойностите на големината на съответното ниво на
самоуправление варира между 4 372 км2 във Великобритания (най-малка площ) и 56 246
км2 в Швеция (най-голяма площ). Значително по-близки по стойност и граница са данните,
свързани със средния брой население в трето ниво на самоуправление, като те варират
между средно 823 561 души в Гърция и средно 3 464 075 души в Белгия.
За целите на настоящия анализ страните с двустепенно устройство и със
самоуправление на двете нива представляват най-голям интерес – това са Дания,
Ирландия, Латвия, Румъния, Унгария и Холандия. От изредените държави само Румъния
се различава значително от общите демографски и географски показатели на България.
Следователно, бихме могли да очертаем две основни групи от държави, близки до
България, чийто опит в изграждането и функционирането на второто ниво на
самоуправление ще проследим по-детайлно. Двете групи държави са както следва:
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Група 1: Държави, близки до България с двустепенно управление и с две нива
на самоуправление със сходни демографски и географски показатели – Дания,
Ирландия, Латвия, Унгария и Холандия.
Група 2: Държави, близки до България по показатели „население” и
„територия” и с две нива на самоуправление – Австрия, Унгария и Чешка република.
За

да

проследим

по-отблизо

както

сходствата,

така

и

различията

в

административно-териториалните единици между България и двете групи държави, е
необходимо да се обърне внимание върху данните за средна географска площ и среден
брой население във второто ниво на самоуправление5. Първата графика онагледява
данните за средна географска площ в избраните 7 държави, като за постигането на поизчерпателни резултати и изводи сме включили данните и за първо ниво на
самоуправление (община).
Държави, близки до България, с двустепенно деление и с
две нива на самоуправление
9,319
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В действителност, средната географска площ на второто ниво на самоуправление в
7-те държави е доста разнообразна и варира от минимум 1,957 км² (Латвия) до 9,319 км²
(Австрия), като общата средна стойност възлиза на 5,136 км². Това е близо 1.5 пъти повече
от данните за България (3,961 км²). В сравнение с нашата страна освен в Латвия и второто

5

Оттук нататък всички данни за България при дискутирането на проблематиката се отнасят за
административно-териториалната единица „област”.
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ниво на самоуправление в Холандия е с по-малка географска площ (3, 461 км²), макар
разликата със стойността на България да е минимална. И въпреки че общата територия на
Холандия е едва 41,526 км², втората административно-териториална единица в страната
обхваща сравнително голяма географска площ, докато в България се простира върху
територия от 110, 912 км². Средната географска площ на второто ниво на самоуправление
в останалите държави извън тези 7 (Белгия, Великобритания, Германия, Гърция, Испания,
Италия, Полша, Румъния, Словакия, Франция, Швеция) е 7,102 км², което е близо два
пъти повече от данните за България (3,961 км²).
Ща се отнася до средната географска площ на първото ниво на самоуправление в 7те държави и България, данните отново са разнообразни, като тези на България (420 км²)
се доближават до общата средна стойност на 7-те държави – 225 км².
Още по-интересни са сравнителните данни за среден брой население във второто
ниво в 7-те държави и в България.
Държави, близки до България, с двустепенно
териториално деление и с две нива на самоуправление
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От приложената графика ясно се вижда, че и по този показател страните, близки до
нашата, съществено се различават както помежду си, така и с България. Общият среден
брой население във второто ниво на самоуправление в 7-те държави възлиза на стойност
от 688,557 души, докато данните за България са едва 278,617 души - тоест, повече от два
пъти по-нисък среден брой население във втората административно-териториална
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единица. За останалите 11 държави, изброени по-горе, с функциониращо второ ниво на
самоуправление общият среден брой население от второто ниво възлиза на 637,773 души
– стойност, която почти се изравнява с данните за 7-те държави.
След като се установи, че средната географска площ и средният брой население във
второто ниво в Ирландия, Дания, Латвия, Унгария, Холандия, Австрия и Чешка република
са значително над съответните стойности за България, любопитно би било да се открие с
какви подобни данни се характеризират най-малката и най-голямата по територия и
население единица. Таблица 2 онагледява данните, като за по-голяма яснота тези за
България и общите средни стойности са маркирани в жълто.
Таблица 2: Данни за най-голяма и най-малка административно-териториална
единица във второто ниво на самоуправление
Държава
България
Ирландия
Дания
Латвия
Унгария
Холандия
Австрия
Чешка Република
Средни стойности (без
България)

Територия в км²
Най-малка
Най-голяма
единица
единица
1,344
7,778
17,713
24,608
2,561
43,094
4,350
9, 760
2,265
8,445
1,356
4,995
415
19,178
496
11,015
4,165
15,905

Население
Най-малко
Най-голямо
122,609
503,083
576,972
134,275
218,218
359,904
280,350
427,563
357,195

1,208,930
2,292,939
5,447,084
850,064
1,124,395
3,570,361
1,660,534
1,257,554
2,314,704

Тази информация илюстрира факта, че настоящото административно-териториално
разделение в България, в частта над-общинско ниво, е далеч под средните стойности на 7те държави от ЕС, най-близки до страната по географски и демографски показатели. От
една страна, малки по територия и население административни единици изискват големи
финансови ресурси от централната власт поради ограничената им възможност за
генериране на собствени. Цената за предоставяне на публична услуга поддържа високи
нива с оглед ограничения брой потребители. Възможна алтернатива пред местната
структура е да „спести” от качеството на услугата, придържайки се към задължителните
минимални стандарти. Това, разбира се, е възможно най-малко желаният вариант, както за
гражданите, така и за държавата като цяло, тъй като разпределението на обществени блага
става икономически неефективно и се засилват вътрешнорегионалните различия. От друга
страна, обаче, при малките територии принципът на субсидиарността функционира найадекватно – малките общности дават по-голяма възможност на гражданите да влияят
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върху взимането на управленски решения на местно ниво, както и да осъществяват
контрола върху тях. Въпреки това, малката големина на местните структури дава път на
надмощието на определени предпочитания на местния елит, тоест - възможностите за
манипулиране на местната власт и корупционни практики нарастват с намаляването на
големината на административно-териоториалната единица.
От приложената таблица се забелязва и друга тенденция в 7-те страни от ЕС –
броят на населението на най-големите единици от второто ниво на самоуправление е
значително над поставения от ЕС лимит в категорията NUTS 3 – 800 000 души, докато
минималната граница от 150 000 се спазва в 7-те държави, като изключение представлява
само Латвия, но общият брой население на страната възлиза на 2 284 871. Както се
спомена в уводната част на доклада в България е налице обратната тенденция – 8 от 28-те
области не отговарят на минималния брой население за NUTS 3, докато единствено
Област София-град е с население над 800 000, което е и разбираемо, тъй като столиците в
страните членки на ЕС се ползват с определен статут.
Както се отбеляза по-горе практиката от страните членки на ЕС показва, че не
съществува стандартен оптимален размер, приложим в еднаква степен към всички
държави и нива на самоуправление. Въпреки това, като своеобразно обобщение на
представените данни до момента за второто ниво на самоуправление в близки до България
страни от ЕС, би могло да се констатира наличието на сравнително големи по географска
площ територии, обхващащи голям брой население, което води до обособяването на
сравнително малки на брой административно-териториални единици от второто ниво.
Таблица 1 съдържа информация за броя на единиците на всяко от нивата, но за по-добра
визуализация отново прилагаме броя на единиците от второто ниво на самоуправление за
разглежданите държави:
България

- 28

Ирландия

- 34

Дания

-5

Латвия

- 33

Унгария

- 19

Холандия

- 12

Австрия

-9

Чешка република

- 14

Средна стойност

- 18

(без България)
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Констатираният резултат по-горе от прегледа на количествените показатели
географска площ, население и брой единици, отнасящи се до второто ниво на
самоуправление, има и своята икономическа обосновка. В специализираната литература и
опитът на много държави в провеждането на реформа за въвеждане на децентрализирано
управление доказват, че оптималният брой на териториалните единици и техният мащаб
зависи от вида публична услуга и броя на нейните потребители. Тоест, по-големите
общности, като обратен ефект на малките, дискутиран по-горе, осигуряват на своите
жители повече и по-разнообразни услуги, защото в този случай действат основни
икономически принципи, т.нар. „икономии от мащаба” и „икономии от размера”. И двете
понятия реферират към сходни постулати, а именно – колкото е по-голям мащабът на
териториалната единица, толкова цената за ползване на обществените блага за всеки
отделен потребител е по-ниска. Разбира се, не бива да се забравя, че 28-те области в
България имат ограничени управленски и липса на самоуправленски функции и
представляват деконцентрирани звена на централната власт, докато в разглежданите
държави второто ниво е с гарантирана законова автономност и ресурсна обезпеченост.
Придържайки се към принципа „икономии от мащаба/размера” второто ниво на
самоуправление в България, теоретично, би могло да се изгради на територията на
сегашните 6 райони за планиране (ниво NUTS II). В действителност обаче, големината
има предел, отвъд който преимуществата лесно се превръщат в пречки. При значително
голяма територия с многобройно и разнородно, от гледна точка на потребности, население
цената на конкретна публична услуга става все по-трудно дефинируема, по-хаотично се
разпределят обществените ползи, нарушава се принципа на субсидиарността и, не на
последно място, възможностите за изграждане на гражданско общество остават в
границите

на

пожеланията.

В

резултат

на

което,

вместо

да

се

ограничат

вътрешнорегионалните различия, те все повече нарастват. До подобен извод достигна и
предишното изследване на „ФРМС Консулт”, цитирано в уводната част на настоящия
доклад. То констатира край на тенденцията районирането за целите на Структурните
фондове и регионалното развитие да играе решаваща роля при определянето на
административно-териториални единици със степен на самоуправление.
Реално, възможностите пред България за изграждане на второ ниво на
самоуправление се свеждат до три:
1) Запазване на сегашните 28 области като деконцентрирани звена и създаване на
нови единици на самоуправление, различни от районите за планиране;
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2) Запазване на сегашните 28 области, които да съвместяват деконцентрирани и
автономни функции;
3) Окрупняване на 28-те области, чиито варианти подлежат на дискусия в третата
част от доклада.
Окрупняване на административно-териториални единици се наблюдава в европейските
държави още през 70-те години на миналия век. Наред с този подход, Франция поставя
началото на нова „техника” в опитите за приближаване на адиминистративнотериториалните граници до икономическите – коопериране на няколко единици от първо
ниво на самоуправление в доставянето на определен тип услуга.
През историята на своето административно-териториално развитие Ирландия, Дания,
Латвия, Унгария, Холандия, Австрия и Чешка република също минават през вариантите
„окрупняване” и „коопериране”. В следващия подраздел на настоящата част от доклада
ще направим обобщен преглед на динамиката на развитие на административнотериториалните единици в тези държави.
2.2. Кратък преглед на динамиката на развитие на административнотериториалните единици в Ирландия, Дания, Латвия, Унгария, Холандия, Австрия и
Чешка република
ИРЛАНДИЯ
Общоизвестен е фактът, че върху развитието на публичната система в Ирландия
огромно влияние оказва Великобритания, нейната консервативност и традиционна
централизация на публичните услуги. През 1898, когато се създава първият Закон за
местно самоуправление, в Ирландия се установява сравнително сложна и смесена система,
състояща се от градски области, независими от областната администрация, и пряко
избираеми областни съвети, заедно с градски и селски окръзи. Областните съвети съставят
второто ниво на самоуправление в страната. В периода 1925 - 1930 година селските
райони се премахват и на тяхно място през 1929 - 1940 г. застъпва т.нар. „правителство от
съветник-управленец”, което от своя страна се ликвидира с последния Закон за местно
самоуправление, приет през 2001 г. Любопитен е фактът, че през историята от развитието
на местното самоуправление в страната едва с 20-та поправка на Конситуцията през 1999
г. официално се институционализира понятието „местно самоуправление”. През 2001 г. с
приемането на Закона за местно самоуправление се очертават границите на сегашното
първо и второ ниво – 34 области и 80 общини и се гарантира тяхната автономност, макар и
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все още силно контролирана от секторни деконцентрирани звена и институции на
централната власт.
ДАНИЯ
В средата на миналия век в Дания съществуват 24 области и 1200 общини. През 70те години страната е една от няколкото европейски държави (Швеция, Германия, Гърция,
Великобритания, Австрия и др.), които поставят началото на тенденцията към
окрупняване на административно-териториалните единици със степен на самоуправление,
извършвайки плавен процес към децентрализация, провокирани от постигнат висок
икономически растеж и желание за засилване на местната демокрация. В резултат на това
броят на областите намалява до 14, а на общините – до 275. Основният аргумент на
Датското правителство тогава 6 за окрупняване/сливане на местните структури е, че
големите единици са способни да правят повече и се постига баланс на разходите и
ползите от предоставянето на определена публична услуга. Окрупняването се е
възприемало като необходимо условие за прехвърляне на повече функции на поднационалните нива като част от стратегията за установяване на децентрализирано
управление. Тогава отговорностите на областта са били разпределени в 6 категории:
социални и здравни услуги (те са били с най-голяма тежест), образование и култура,
управление и планиране, градско развитие, комунални услуги, пътища и капиталови
дейности. През последното десетилетие правителството на Дания отново предприема
стъпки към по-голямо окрупняване на административните единици и след продължителни
дискусии, отнели повече от 10 години, се разработват два основни варианта за
продължаване на административно-териториалната реформа. Вариант 1 е наименуван
„Широк общински модел” и неговата цел е да се намалят областите и тяхното влияние
върху местото развитие, като повечето функции се прехвърлят към общините. Вторият,
противоположен, вариант е озаглавен „Широк областен модел”. Неговите цели не
изключват необходимостта от прехвърляне на някои функции на областите към общините.
Това, което се различава от първия вариант е, че някои функции на централната власт
следва да се преотстъпят на областното ниво. Съгласно този модел всяка от общините в
Дания трябва да е с минимум 20 000 жители, а броят на областите да бъде намелен до 7 8. От началото на 2007 г. Дания е със сравнително обновена местна система, която запазва
двете нива на самоуправление, но областите биват премахнати и на тяхно място се

6
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създават 5 региона, а броят на общините е допълнително намален на 98. Тази радикална
реформа е продиктувана от 3 основни проблема, както следва7:
1) Административните единици са прекалено малки, за да достигнат законоопределените
нива на изпълнение на своите функциите;
2) Наличието на т.нар. „сива зона” – споделена отговорност за една функция между двете
нива на самоуправление;
3) Невъзможност за координиране и приоритизиране на задачите на местните структури,
вследствие от препокриването на функции, които изпълняват, което е в ущърб на
икономичността и повишаването качествата на предоставяните услуги.
ХОЛАНДИЯ8
Първата

Холандска

република

е

представлявала

конфедерация

от

полу-

суверенитетни и мощни провинции, които са били премахнати по време на Френската ера
и възстановени по-късно през 1815 г. със създаването на съвременна Холандия. Оттогава
датират и практиките на страната за прехвърляне на отговорности на провинциите към
централната и общински власти, като се търси баланс между централизирано и
децентрализирано управление. Тези практики намират отражение и в досега действащия
Закон за провинциите и общините, който изисква задължително съвместно управление
(co-governance and co-administration) на публични политики и услуги. Идеята е, че поднационалните държавни структури трябва да изпълняват общите регулации, определени
от по-високото ниво. Основният орган за провеждане на местно самоуправление е
общината, затова през годините от 1950 до 2007 броят на общините претърпяват
значителни промени, водени от тенденцията към окрупняване, и намаляват от 1050 през
1950 до 647 през 2007 г. Правителството на Холандия е изчислило минимален брой
население за всяка община – 18 000, което значително се доближава до съответния
минимален брой за Дания – 20 000 жители. Освен мерки към сливане на общини
Холандия е една от първите държави, заедно с Франция, които институционализират
принципа на коопериране между общините при доставянето на определен тип услуга, с
цел постигане на ефективност и ефикасност. Специален закон (Закон за междуобщинското
сътрудничество) регламентира целите, начините, формите и финансовата обезпеченост
(включително генерирането на собствени средства) на сътрудничеството. Тази практика
компенсира все още съществуващите вътрешно-регионални различия в страната, тъй като
7
8
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многократните опити на властите за създаване на региони до момента завършват с
неуспех.

Следователно,

междуобщинското

коопериране

представлява

основният

правителствен инструмент за коригиране на междурегионалните различия.

ЧЕШКА РЕПУБЛИКА9
Тристепенното държавно устройство в Чешка република съществува още от
началото на миналия век, когато, в тогавашна независима Чехословашка република, се
предприемат първите стъпки за въвеждане на демократично и ориентирано към
населението публично управление. През този период се оформят 3 нива на управление:
общини, райони и региони, като тяхната независимост от централната власт се гарантира
от Конституцията и други нормативни актове. Регионите в Чехия, като второ ниво на
самоуправление, имат силна историческа обвързаност с политическите и социалноикономическите процеси, през които минава страната от началото на миналия век до 1990
г. През периода 1918 - 1923 г. в границите на страната влизат 6 региона, които преди това
са били територии на Австрия и Унгария, а именно: Бохемия, Моравия, малка част от
Силезия, Словакия и Рутения, разделени на 23 области, които от своя страна са
подразделени на райони. С емблематичните процеси от 1945 г. се предприема силно
централизирана реформа на публичното управление, като се създават местни, районни и
регионални национални комитети, които обединяват дейностите на централната и местна
власт. Това оказва влияние върху броя на административно-териториалните единици:
общините намаляват от 11 973 през 1931 до 4 571 през 1989 г, а броя на регионите от 14
през 1949 до 8 през 1962 г. Реално, след 1948 г. местното самоуправление в страната се
премахва. След края на социалистическата ера от 1990 г. то отново се възстановява като
броя на общините бива увеличен от 4 571 (1989 г.) до 6 160 (2007 г.), а този на регионите –
от 8 през 1962 г. до 14 през 1992. От края на миналия век съществуват опити за
увеличение броя на регионите до 17.

9

Източниците на информация за Чешка република са: D. Hendrych, R. Pomahac, O. Vidláková, P. Zárecky
(1993),
Toward
a
decentralized
government:
the
case
of
the
Czech
Republic
и
http://en.wikipedia.org/wiki/Czechoslovakia#Administrative_divisions
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УНГАРИЯ10
С влизането на Унгария в социалистическия кръг от държави след втората световна
война развитието на административно-териториалните единици в страната до голяма
степен повтаря ситуацията и в други страни от Съветския блок: насилствено окрупняване
на административно-териториални единици и постепенно премахване на местното
самоуправление. Любопитното е как и какъв път поема Унгария след края на Берлинската
стена. Подобно на останалите държави през 1990 г. Народното събрание ратифицира
Закон за местното самоуправление, според който областта изпълнява предимно
субсидиарни функции в доставянето на публични услуги. Броят на общините е почти
удвоен през 1990 г. Преди 1989 г. е възлизал на 1523. Интересно е да се отбележи, че
броят на областите остава непроменен до ден днешен – 19, включително Будапеща.
Законът от 1990 г. съдържа и клауза, според която различните по големина единици могат
да изпълняват различни функции. През 1994 г. той се променя и областта придобива
статут на регионално ниво на самоуправление, като едновременно с това продължава да
изпълнява второстепенни функции в предоставянето на публични услуги. Тази промяна е
следствие от факта, че процесът на регионализация в Унгария се е дискутирал в рамките
на настоящата система от области и варианти за създаване на региони със степен на
самоуправление са били отхвърлени. По същото време страната се опитва да разреши
проблема с икономически неефективния брой общини (приблизително 3 100 през 1994)
като се поставя началото на инициативи за коопериране на малките общини в доставянето
на определени услуги. Прави впечатление, че с подобна цел и приблизително по същото
време се предприемат сходни стъпки и в Холандия. Първоначално, това са били
доброволни сдружения (895 на брой през 1994), но след приемането на Закон за
общинските сдружения и междуобщинско коопериране през 1997 г. малките общини с помалко от 1000 жители население са задължени да формират съвместни офиси за
самоуправление, като за това получават допълнителни финансови стимули. Така броят на
междуобщинските сдружения нараства до 1251 през последните години на миналия век.
Функциите на областното ниво в Унгария до ден днешен остават трудно дефинируеми,
тъй като задачите, които изпълняват, са или определени от по-долното ниво - т.е.
общината (право на общината е по своя преценка да прехвърля отговорности към
областта), или извършват медиаторски действия между общината и централната власт. Но
основната разлика, сравнявайки самоуправляващите се втори нива в другите бивши
10

Източниците на информация за Унгария са: Istvan Temesi (2000): Local Government in Hungary и Juliana
H. Pigey (1999): Fiscal Decentralization and Local Government Finance in Hungary

28

социалистически републики, е че областта в Унгария не изпълнява традиционни
деконцентрирани функции.

ЛАТВИЯ11
След 1989 г. рефромата на местното самоуправление в Латвия в най-голяма степен
засяга административно-териториалната реорганизация на страната. Първите опити за
окрупняване на традиционните за Латвия малки единици през 1992 -1993 г. завършват с
неуспех. Причината за това е, че тези опити са се извършвали „оттгоре”, без участието на
местните власти. Необходимостта за подобна реформа, обаче, е била повече от очевидна –
99.8 % от населените места имат по-малко от 1000 жители, като територията на 90 % от
селищата не надхвърля 2000 км². През 1997 Законът за местното самоуправление създава
районни съвети, съставени от председателите на общинските съвети, като им предоставя
възможност да изпълняват функции на регионални структури, въпреки че в страната
регионите са отделна единица и съставляват второто ниво на самоуправление.
Разпределението на функциите между общините и регионите се основава на принципа, че
ако даден проблем изисква комбинирането на финансови, материални, информационни и
човешки ресурси на няколко общини, тази задача се прехвърля към регионалната
структура. Наред с тази възможност, играеща ролята на компенсаторен механизъм за
малките по територия и население многобройни общини, през 1998 г. поредна поправка на
Закона за местното самоуправление предоставя възможността на местните структури с
взаимни интереси и чрез взаимно споразумение да създават общи институции в
изпълнението на определни задачи. Междуобщинското сътрудничество в Латвия, подобно
на Холандия и Унгария, е финансово стимулирано, като кооперираните единици
получават допълнителна субсидия в размер от 1 до 5% от техните годишни бюджети.
Въпреки това постигнатите резултати остават незадоволителни и в края на 90-те години се
създава Съвет по административно-териториалната реформа, който формулира следните
критерии за продължаване на реформата, докато се постигне икономически ефективен и
демократичен модел на административно-териториално деление:
- дългосрочно развитие на територията;
- база за собствени приходоизточници;

11

Източници на информация за Латвия са: Edvins Vanags, Inga Vilka (2000): Local Government in Latvia и
Fiscal Decentralization in Latvia: National Needs Assessment Seminar Report (1996)
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- инфраструктура за изпълнението на местни дейности;
- брой население;
- икономически, географски и исторически предпоставки за обединяване на местни
структури;
- достъп до местни услуги;
- други критерии, предложени от органите на местното самоуправление.

АВСТРИЯ
В специализираната литература и източници отсъства информация за историята на
местното самоуправление в Австрия. Това, което е известно, е че макар и да преминава
през характерните за Европа процеси на окрупняване и сливане на административнотериториални единици от едно ниво, Австрия остава една от консервативните държави в
ЕС. Трудно предприема реформаторски действия, особено що се касае до структурата и
правомощията на местните власти, които са гарантирани от Федералната Конституция от
1920 г. Още оттогава страната е разделена на 9 юридически самостоятелни под-федерални
правителства. Те, от своя страна, са разделени на райони и градове, а районите са
разделени на общини. Скорошно изследване на Организацията за икономическо
сътрудничество и развитие12 препоръчва на страната да предприеме пакет от реформи с
цел подобряване ефективността на публичния сектор, включващи: засилване на
миждуобщинските инициативи за коопериране, окрупняване на най-малките общински
единици и реформа в областта на собствените приходоизточници.

Като обобщение на направения дотук исторически преглед на динамиката на
развитие на местното самоуправление в 7-те, близки до България, страни членки на ЕС,
бихме могли да изведем

следните изводи от практиките

за провеждане

на

административно-териториална реформа:
- През втората половина на миналия век се поставя началото на тенденция към
окрупняване на малки административно-териториални единици. В западните държави
тази тенденция се води от критериите за икономическа ефективност и насърчаване на
процесите на децентрализация, докато в страните от Централна- и Източна Европа
12

Източник: http://www.oecd.org/country/0,3377,en_33873108_33873245_1_1_1_1_1,00.html

30

намаляването

на

местните

структури

минава

през

т.нар.

„социалистическа

регионалистика”.
- След 1990 г. в бившите социалистически страни се налага обратната тенденция увеличаване на единиците от първото ниво, като тези от второто или се запазват или се
слабо се увеличават. Много бързо тази стратегия доказва своята икономическа
неефективност и през последните години, с изключение на Унгария, повечето бивши
социалистически страни стартират реформа на местното самоуправление.
- Там, където опитът за сливането на единици завършва с неуспех, публичните власти на
съответната страна институционализират принципа на коопериране между структури от
едно ниво на самоуправление. Междуобщинското сдружаване става и финансово
обезпечен инструмент в Холандия, Унгария и Латвия за коригиране на междурегионални
различия.
- Друг основен механизъм за провеждане на административно-териториална реформа е
предоставянето на второто ниво на самоуправление статут на регион, с цел премахване на
ефекта „сива зона” и постигане на ясно преразпределение на функции между общината и
областта.
За целите на сравнителния анализ в следващата част от доклада ще се направи
подробен преглед на административно-териториалните реформи в България от
Освобождението до наши дни.
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3. ПРЕГЛЕД

НА РАЗВИТИЕТО НА АДМИНИСТРАТИВНО-ТЕРИТОРИАЛНАТА РЕФОРМА В

БЪЛГАРИЯ

3.1. Административно-териториалната реформа през 1880 г.13
Конституцията от 1879 г. установява тристепенно административно деление,
включващо окръзи (окръжия), околии и общини като две от тях - общините и окръзите - се
предвижда да бъдат самоуправляеми. Приетият през 1880 г. първи български Закон за
административното деление на територията на Княжеството установява разделението на
21 окръзи, 58 околии и 1354 общини.

Броят на окръзите и околиите в следващите години е твърде динамичен. Още през
1882 г. броят на окръзите е намален от 21 на 14, а околиите стават 56.
13

Използваният в настоящата глава картен материал е от: Станев, Х., Ботев, Й., Ковачев,

С., Генчева, С., «Административно-териториално устройство на Република България»,
издателство Форком, София, 2000 г.
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След Съединението през 1885 г. броят на окръзите нараства на 23.

3.2 Административно-териториалната реформа през 1901 г.
През 1901 г. е извършено значително преустройство на съществуващото
териториално деление, което единодушно се възприема като второто цялостно
административно-териториално деление в страната след Освобождението. С Указ № 236
от 16 май 1901 г. ДВ, брой 104, 17/05/1901 е обнародван Закон за административното
деление територията на държавата (приет от ХІ ОНС на 4 май 1901 г.), отменящ Закона за
административното деление територията на Княжеството от 28 юли 1882 г. Според новия
законодателен акт, страната е разделена на 12 области, 71 околии и общини. Центровете
на окръзи са Видин, Враца, Плевен, Търново, Русе, Шумен, Варна, Кюстендил, София,
Пловдив, Стара Загора и Бургас. Екипът на „ФРМС Консулт” счита, че моделът на
териториално деление от 1901 г. е един от най-сполучливите и предлагаме неговото
използване като най-удачно в случай, че се търсят варианти за окрупняване на
съществуващите 28 области. Този вариант би могъл да бъде директно приложим с
уточнението, че днес са необходими корекции, породени от включването на днешен
Благоевград в пределите на страната.
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3.3 Административно-териториалната реформа през 1934 г.
През 1934 г. с Указ 179 на Цар Борис III от 19.05.1934 г. съществуващите 12 окръга
са окрупнени в 7 области с центрове Враца, Плевен, Шумен, София, Пловдив, Стара
Загора и Бургас.

С Указ № 72 от 24 юли 1941 г. (ДВ, бр. 164, 29/07/1941) се обнародва Закон за
създаване на Русенска област (приет от ХХV ОНС на 16 юли 1941 г.). С него околиите
Поповска, Беленска, Исперихска, Кубратска, Тутраканска, Разградска, Русенска и
Силистренска се отделят от Шуменска област и се обособяват в област с център Русе. По
този начин областите нарастват от 7 на 8.
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3.4. Административно-териториалната реформа през 1944 г.
През 1944 г. броят на областите се увеличава, като се обособява област
Благоевград

14

. Така определеният брой и центрове на областите очертават една

изключително важна тенденция, която е определяща и при изготвяне на предложенията за
центровете на евентуални области с по-голям обхват от настоящите. При всички варианти
на териториални деления като центрове присъстват Враца, Плевен и Шумен. В кръга от
центровете на райони за планиране не попада нито един от тези градове. Центровете са
Видин, Русе и Варна като по този начин в цяла Северна България липсва център,
разположен във вътрешността на страната, чийто просперитет да води до развитие на
значителни части от територията около тях. По обективни причини развитието на Русе и
Видин не може да генерира развитие на прилежащия регион, а развитието на Варна влияе
върху прекалено голяма територия от Северна България. Оттук и необходимостта при
определяне на бъдещите центрове в тях да бъдат включени градове с потенциал,
разположени във вътрешността на Северна България.

14

Навсякъде в доклада се използват съвременните наименования на населените места
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С Указ №20 на Регенти на България от 19.04.1945 г. се премества седалището на
Шуменска административна област от гр. Шумен в гр. Варна, като се преименува от
Шуменска на Варненска област.

3.5. Административно-териториалната реформа през 1949 г.
Със Закона за разделяне територията на Републиката на окръзи от 17.09.1949 г. се
създават окръзи като административни единици, по-големи от околиите - Софийски,
Врачански, Видински, Плевенски, гр. София, Горнооряховски, Русенски, Варненски,
Шуменски,

Бургаски,

Ямболски,

Старазагорски,

Хасковски,

Пловдивски

и

Горноджумайски. Законът е приет с Указ № 768 на Великото народно събрание от
19.09.1949 г.. Скоро след това с Указ № 794 от 24 септември 1949 г.ДВ, бр. 224, 28.09.1949
се определя състава на създадените със Закона за разделяне територията на Републиката
окръзи - кои околии в кой окръг се включват.

През 1951 г. са извършени важни промени, които от днешна гледна точка също
биха могли да бъдат ориентир при изготвянето на по-големи области. Тогава са закрити
Ямболски окръг, който се поделя между Старозагорски и Бургаски окръг и Видински
36

окръг, който се присъединява към Врачански окръг. Същевременно за център на
съществуващия Горнооряховски окръг се определя Търново. Промяната се въвежда със
Закона за изменение на чл.2 от Закона за разделяне територията на Републиката на окръзи
от 29.12.1950.

3.6. Административно-териториалната реформа през 1959 г.
През 1959 г. с Указ 29 на Президиума на Народното събрание от 22.01.1959 г. е
установено ново административно деление. Броят на съществуващите окръзи е увеличен
от 14 на 30, като три от тях са градски (Варна Пловдив и София). Окръзите Пловдив – град
и Варна – град са премахнати през 1961 г. Основната идея на тази реформа, както се
посочва в анализ от 2000 г.

15

, е „процесът на концентрация на селското население и

изграждането на материалната база на индустрията да се осъществи в повече на брой
градове, някои от които са създадени в този период, а с това да се разшири и стабилизира
опорния скелет на националната система от населени места”.

15

Станев, Х., Ботев, Й., Ковачев, С., Генчева, С., Административно-териториално устройство на
Република България , издателство Форком, София, 2000 г., стр.23
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3.7. Административно-териториалната реформа през 1979
През 1979 г. се извършва реформа на териториалното деление, която обаче засяга
само общинското ниво на управление. Съществуващите дотогава 1389 общини са
заменени с 291 общини (селищни системи).

3.8. Административно-териториалната реформа през 1987 г.
През 1987 г. със Закона за създаване на административно-териториални единици от 21.08.1987 г. се създават области, а с Указ 2704 от 1987 год. е определен броят и
границите на областите и на общините, които се включват в тях, както и техните
административни центрове . 28-те области са окрупнени в 9, като едновременно с това се
извършва и известно окрупняване на общините - 249 броя. На съществуващите областни
съвети от 1987 до 1991 са възлагани големи надежди. Преди всичко, както посочва
Джилджов, „те трябваше да се превърнат в двигатели на икономическото развитие и в
структури за ръководство на стопанското развитие на страната”. Впрочем това е водещият
мотив на процеса на регионализация в цяла Европа през последното десетилетие. Със
Закона за създаване на административно-териториални единици – области на областните
съвети се възлагаха разработването на насоки и програми за развитие на областта и
отговорности за тяхното изпълнение; координацията на производството на промишлени и
селскостопански стоки за населението; координацията и контрола за опазването и
възпроизводството на природната среда, стопанисването на земята и водите.
Конституцията на Република България от 1991 г. установява двустепенен модел и
определя общините като основни нива на самоуправление и възможността със закон да
бъдат създавани други нива на самоуправление.
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Възможността да се създават и други нива на самоуправление беше използвана в
ЗМСМА от 1991 г., който установи административно-териториалното деление на страната
на общини, околии и области. Околията бе предвидена като административнотериториална единица, съставена от няколко общини. В нея се съвместяват функциите на
самоуправлението посредством делегирано представителство на общините (околийски
съвет на общините) и държавните функции, осъществявани от околийски управител и от
създаваните в околийския център органи и служби на централната държавна власт. При
решаване на общи проблеми на общините за тяхното изграждане и развитие се създава
околийски съвет на общините, който се състои от по двама делегирани представители за
всяка една община. На околийския съвет на общините е възложено да координира
планирането и реализацията на дейностите с надобщинско значение; да разработва
програми за развитието на околията; да определя общата териториалноустройствена
политика на околията и да приема съответните териториалноустройствени планове; да
изпълнява функции по общото развитие на околията като: обществения транспорт,
водоснабдяването, енергоснабдяването, опазването на околната среда на територията на
околията и др. Областта бе определена като единица с административно предназначение и
в нея не се създават изборни органи на местното самоуправление.
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Независимо от разпоредбите на закона не се пристъпи към създаване на околиите и
на второто ниво на самоуправление. С Решение №77 на Министерския съвет от 1992 г. се
създаде Междуведомствена работна група със задача да подготви цялостен проект за
провеждане на административно-териториалната реформа и за нейното организационно,
правно, техническо, ресурсно и кадрово осигуряване. Такъв документ беше разработен, но
не

беше

разгледан

от

Министерския

съвет.

В

“Основните

положения

на

административно–териториалната реформа в България” 16 , от 1995 г., беше предложено
“бъдещото териториално устройство на страната да се основава на два типа
самоуправляващи се териториални общности – общини и области. Всяко от тези нива се
характеризира със собствена сфера на дейност, свой изборен орган на самоуправление и
своя администрация”.
В хода на подготовката на цялостна реформа се стигна до консенсус по въпроса, че
околиите като ниво на управление с определения в ЗМСМА модел на делегирано
представителство в органите на самоуправление са излишни. Възприе се разбирането
първо да се завърши реформата на общинско ниво и след това в периода 1998 – 2000 г. да
се концентрира върху областното ниво, с което да приключи цялата реформа. Така се
стигна до отмяната на частта за околиите от ЗМСМА през 1995 г. като с това на дневен
ред излезе въпроса за модела на децентрализация на областно ниво. Прегледът на
законодателството за административно-териториалната реформа от 1996 г. Ковачев

17

завършва с пожеланието “а защо в близко бъдеще да не бъдем свидетели на промени в
ЗМСМА, които да спомогнат за въвеждането и утвърждаването на самоуправление в
българските области…”. В този период най-приемлива и лесно осъществима изглеждаше
идеята отново да се изгради самоуправление в 9-те области.

3.9. Административно-териториалната реформа през 1999 г.
През 1999 г. с Указ 1 на Президента на Републиката от 05.01.1999 г. за
утвърждаване границите и центровете на 28 области, 9-те области отново са заменени
с 28 окръга, както това беше факт до 1987 г. Реформата се ограничи само до механично
увеличаване броя на областите от 9 на 28, без да е съпътствана от цялостно
преразглеждане на правомощията и задачите на областните управители, без да бъде

16

Непубликуван документ на МРРБ, тогава Министерство на териториалното развитие и строителството,
който трябваше да играе ролята на стратегия за процеса на административно-териториална реформа.
17
Ковачев, Савин. Списание “Администрация”, бр.2/ 1996 г., стр.10 - 13
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решен въпросът за второто ниво на самоуправление и въпросът за координацията на
дейността на териториалните звена на областно ниво.

3.10. Дискусиите относно обхвата на районите за планиране (1999 – 2006 г.)
Във връзка с възможностите за окрупняване на съществуващите области,
дискусиите за определяне на районите за планиране са особено интересни и биха били
полезни. В преговорния процес по Глава 21 ”Регионална политика и координация на
структурните

инструменти”

е

съгласуван

предварителен,

условен

обхват

на

териториалните единици, използвани за статистически цели. Първоначално, обхватът на
районите е определен с постановление на Министерския съвет, поради което това стана
без обсъждания и дискусии. По-сериозни дискусии започнаха при приемането на Закона
за регионалното развитие през 2004 г., в който бяха уредени броят и обхвата на районите
за планиране.
През 2006 г. е представен докладът на работна група за актуализация на
класификацията на териториалните единици за статистически цели, създадена със Заповед
№ Р-56 от 14 юли 2006 г. Съгласно Регламент 1059/2003 на ЕС, е необходимо да се
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осигури сравнимост и съпоставимост на статистическата информация за европейските
региони. В тази връзка се изисква страните членки по отношение на регионалната си
статистика да използват обща класификация на териториалните единици (NUTS), която
да съответства на изискванията на Регламента. Дефинирани са три йерархични нива –
NUTS 1, NUTS 2 и NUTS 3. Определянето и приемането на обхвата на посочените три
нива на териториални единици за статистиката за всяка страна членка задължително се
съгласува с ЕВРОСТАТ и ЕК. С Регламент 1059/2003 са въведени критерии за допустимия
брой на населението на териториалните единици за статистически цели във всяко ниво.
Класификацията NUTS разделя икономическата територия на страните членки, като им
дава индивидуален код и наименование. Изисква се броят на населението на видовете
териториални единици да попада в следните граници:

Ниво

Минимум

Максимум

(брой население)

(брой население)

NUTS 1

3 000 000

7 000 000

NUTS 2

800 000

3 000 000

NUTS 3

150 000

800 000

Съгласно

представената

актуална

статистическа

информация

за

броя

на

населението от Националния статистически институт е констатирано, че едната от
единиците – Северна България не отговаря на изискванията на Регламент 1059/2003.
Характеристиките на протичащите демографски процеси в Северна България са такива, че
в бъдеще несъответствието с изискванията за минимален брой на населението на ниво
NUTS 1 ще се засилва:
•

Северозападен район - 493 708 души;

•

Северен централен район - 1 140 453 души;

•

Североизточен район - 1 270 018 души;

•

Югоизточен район - 774 538 души;

•

Южен централен район - 1 921 178 души;

•

Югозападен район – 2 118 855 души.
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Регламент 1059/2003 изисква като бъдеща страна членка териториалните единици
за статистически цели на България на ниво NUTS 2 да отговарят стриктно на изискванията
за броя на населението. Към 31.12.2005 г. два от районите за планиране - Северозападен и
Югоизточен не отговарят на посочените изисквания. Получено е официално писмо от
ЕВРОСТАТ, с което се обръща внимание на този проблем и се очаква България да
представи ново предложение за обхват на териториалните единици за статистически цели,
което да бъде в съответствие с изискванията на Регламент 1059/2003.
Съгласно поетите ангажименти в преговорната позиция по глава 21 ”Регионална
политика и координация на структурните инструменти” България ще въведе райониране
на три нива, съответстващи на изискванията за териториалните единици NUTS 1, NUTS 2
и NUTS 3, дефинирани с Регламент 1059/ 2003.
Новият териториален обхват на районите ще влияе върху разпределението на
помощта от финансовите инструменти на ЕС за регионално развитие, върху планирането
на регионалното развитие и инициирането на проекти, свързани с изпълнението на
стратегиите за интегрирано регионално и местно устойчиво развитие. В тази връзка са
отчетени следните критерии, наред с изискването за съответствие на броя на населението:
•

При определянето на районите, съответстващи на ниво NUTS 2 се отчитат
географските характеристики на областите, като при формирането на
териториалните единици се обединяват области, които имат сходни географски
дадености и потенциал;

•

Отчетени са наложилите се като традиционни икономически и културни връзки
между отделни области;

•

Отчетени са интегриращите функции и влиянието на европейските транспортни
коридори, пресичащи територията на България като фактор за икономическо и
социално развитие;

•

Отчетена е ролята на големите градски центрове, на малките и средните градове
по отношение прилагането на стратегии за интегрирано регионално и местно
развитие;

•

Отчетена

е

териториалната

организация

на

услугите

в

сферата

на

здравеопазването и образованието като фактор за повишаване качеството на
средата в регионите и повишаването на тяхната конкурентоспособност;
•

Отчетена е спецификата на околната среда, като при определянето на новия
териториален обхват на единиците за статистически цели на ниво NUTS 2 са
създадени условия за прилагане на интегриран подход по отношение
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опазването на околната среда и създаването на предпоставки за устойчиво
развитие.
По отношение на нивото NUTS 2 са разгледани варианти с 6, 5 и 4 района, всеки от
които съответства на критериите на Регламент 1059/2003.
Вариантът с 6 района на ниво NUTS 2 се базира на съществуващите райони за
планиране, като определени области се включват в обхвата на новите райони (NUTS 2) с
цел да се отговори на прилаганите критерии:
•

Северозападен район - обхващащ областите Видин, Монтана, Враца, Плевен и
Ловеч с население 957 947 души;

•

Северен централен район - обхващащ областите В.Търново, Габрово, Русе,
Търговище и Разград с население 950 570 души;

•

Североизточен район - обхващащ областите Силистра, Добрич, Варна и Шумен с
население 995 662 души;

•

Югоизточен район - обхващащ областите Бургас, Сливен, Ямбол и Ст. Загора с
население 1 134 741 души;

•

Южен централен район - обхващащ областите Пловдив, Пазарджик, Смолян,
Кърджали и Хасково с население 1 560 975 души;

•

Югозападен район - обхващащ областите София, Софийска, Перник, Кюстендил и
Благоевград с население 2 118 855 души. (остава с непроменен териториален
обхват).
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Вариант: 6 района

Вариант: 6 района с промяна в обхвата,
NUTS1 диагонално

3322929

4395821

REGIONAL STATISTICS
DIVISION

8

Съществено предимство на този вариант е, че се запазва досегашният брой райони
и съответно броят на Регионалните съвети за развитие като органи, осъществяващи
координиращи и съгласуващи функции по отношение изготвянето и приемането на
стратегическите планови и програмни документи за регионално развитие на ниво NUTS
2. Броят на областите, включени в обхвата на отделните райони, е по-равномерно
разпределен в сравнение с действащото в момента райониране. Постигната е по-голяма
вътрешна хомогенност на районите на това ниво.
Вариантът с 5 района на ниво NUTS 2 се основава на обединяване на някои от
съществуващите към момента райони за планиране и отделяне и приобщаване на дадена
област или области към друг район.
Като най-подходящ

вариант от този тип работната група определя следното

райониране:
•

Западен район - обединява съществуващите Северозападен район и Югозападен
район с население 2 612 563 души;

•

Северен централен район - остава непроменен с население 1 140 453 души;

•

Североизточен район - остава непроменен с население 1 270 018 души;

•

Югоизточен район – обхваща областите Бургас, Сливен, Ямбол и Ст. Загора с
население 1 134 741 души;
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•

Южен централен район - обхваща областите Пловдив, Пазарджик, Смолян,
Кърджали и Хасково с население 1 560 975 души.

Вариант: 5 района

6

REGIONAL STATISTICS
DIVISION

Предимствата на този вариант са, че има значителна приемственост с действащия
териториален обхват на районите за планиране, което няма да усложни съществено
процеса на актуализация на Регионалните планове за развитие, на Оперативната програма
„Регионално развитие” и на секторните оперативни програми. Броят на областите, които
формират отделните райони, е доста разнообразен - от 4 до 8 области, което предполага
нарастване на скалата на различията между тях и вътре в тях. Големият брой на общините,
които формират Западния район, ще затруднява процеса на управление на регионалното и
местното развитие, но по-добре изграденият административен капацитет, главно в
съществуващия център на Югозападния район, по отношение на стратегическо планиране,
програмиране и управление на проекти, ще подпомогне административните структури в
областите Видин, Монтана и Враца да преодолеят съществуващите проблеми. По
отношение на броя на населението на районите е постигната устойчивост в дългосрочен
план, независимо от негативната посока на протичащите демографски процеси.
Вариантът с 4 района на ниво NUTS 2 се основава на обединяване на
съществуващите към момента райони за планиране.
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Определеният от работната група като най-подходящ вариант се формира от следните
райони на ниво NUTS 2:
•

Северен район - обхваща сегашните Северозападен и Северен централен район за
планиране с население 1 634 161 души;

•

Източен район - обхваща сегашните Североизточен и Югоизточен район за
планиране с население 2 044 556 души;

•

Южен централен район - остава непроменен като териториален обхват с
население 1 921 178 души;

•

Югозападен район - остава непроменен като териториален обхват с население
2 118 855 души

Вариант: 4 района с агрегация

1634161
2044556
2118855
1921178

4

REGIONAL STATISTICS
DIVISION

Основното предимство на този вариант, според работната група, е постигането на
най-голяма приемственост по отношение на досегашното райониране, тъй като не се
променят съществуващите граници на районите на областно ниво. По-лесно ще се
актуализират и адаптират разработените Регионални планове за развитие към новия
териториален обхват на районите на ниво NUTS 2. Освен това, други предимства са
интегрирането на територии, които имат сходен природен и икономически потенциал като
основа за формулиране и изпълнение на стратегии за интегрирано развитие за периода
2007 - 2013 г., постигането на специфичен териториален облик на отделните райони,
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осигуряването на устойчивост по отношение на броя на населението в сравнение със
средните параметри на европейските региони от това ниво. Съществен проблем за
управлението на регионалното и местното развитие може да бъде големият брой на
областите и общините в Северния район и Източния район.

Анализът на промените в административно-териториалното деление показва, че
през целия период от Освобождението до сега дилемата винаги е била какъв модел на
териториално управление е необходим – тристепенен (големи окръзи – околии – общини),
или двустепенен (малки области – общини), като с малки изключения, независимо от
промяната на съотношението самоуправление - управление на две от тези нива винаги е
имало самоуправление.
През 2000 г. с Резолюция 1211 на Асамблеята на Съвета на Европа беше прекратен
мониторингът на България като една от препоръките (т.4, VІІ) беше в кратки срокове да се
създадат пряко избираеми съвети в новосъздадените 28 области в съответствие с
Европейската харта за местно самоуправление.

Година

Брой на единиците18

Степени на административнотериториалното деление

Област/окръг

Околия

Община
1354

1880

тристепенно

21

58

1901

Тристепенно

12

71

1934

Тристепенно

7

83

1211

1944

Тристепенно

9

100

1771

1949

тристепенно

14

117

2178

18

Използвани са данни от: Станев, Х., Ботев, Й., Ковачев, С., Генчева, С., Административнотериториално устройство на Република България , издателство Форком, София, 2000 г., стр.30
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1959

двустепенно

30

979

1979

двустепенно

28

291

1987

двустепенно

9

273

1999

двустепенно

28

262

Продължителност на съществуване на тристепенно и двустепенно деление в
периода 1880 – 2007 г.

80
60
40
20
0

тристепенно
48
; 79

двустепенно

двустепенно

тристепенно

На базата на тези данни, средната големина на общините е както следва:
- При наличие на тристепенно деление средният брой на общините е 1628;
- При наличие на двустепенно деление средният брой на общините е 451.
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Среден брой на населението в общините в периода 1880 – 2006 г.

35000
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Забележка: през 1991 г. със ЗМСМА беше предвидено въвеждане на тристепенно
деление, включващо области, околии и общини, но не се пристъпи към фактическото
създаване на околиите като ново ниво и избор на органи на управление на ниво околии.
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4.1.3. Принципи и критерии за избор на центрове в единиците от второто ниво
Центърът на дадена административно-териториална единица от второ ниво на
самоуправление е необходимо да притежава висок икономически, политически, културен
и човешки потенциал, за да е в състояние както да предлага качествени услуги на
жителите на юрисдикцията, така и да изпълнява силна лидерска роля в междуобщинските
дейности. Не бива да се забравя и капацитетът за формулиране на кратко-, средно- и
дългосрочни политики и практики за развитие на съответната територия и опит в
привличането на чуждестранни инвестиции.
Съществуват десетки индикатори за изчисление на финансовия, административния
и политически капацитет на потенциален център за административно-териториална
единица. Извън мащабите на този доклад е да използва всеки от тези индикатори. Водейки
се от принципа на конвергенция21 екипът на „ФРМС Консулт” се обединява около общото
становище, че центрове на над-общинските нива на самоуправление следва да бъдат
градове с положителни стойности на икономически растеж, измерими чрез индикатора
БВП на човек от населението.
Друг критерий, който присъства в предложения вариант, е географската близост на
териториалните единици и съществуваща възможност за естествено окрупняване на
териториите (областите), отчитайки и фактора разстояние между „център – периферия” в
дадената територия.
По данни на НСИ за 2003 г. в България се обособяват 14 градове с положителни
стойности на икономически растеж. Таблицата по-долу онагледява тази информация. За
по-добра визуализация градовете с положителен БВП на глава от населението са
отбелязани в жълто.

21

Конвергенцията се дефинира като тенденция към постепенно намаляване на различията в определени
икономически индикатори, измервани на принципа човек от населението или на един зает (БВП, БДС,
паричен доход и др.). Характеристиките на конвергентните процеси все повече се свързват с тези на растежа
на БВП на глава на населението.
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