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1. ВЪВЕДЕНИЕ
Проектът “Изготвяне на аналитичен доклад за усъвършенстване на
координационните механизми за осъществяване на секторните политики на
областно ниво” е възложен от Администрацията на Министерския съвет на
Сдружение „Асоциация за мониторинг на управлението” с договор № МС97/07.11.2008 г. и е изпълнен в периода м.ноември 2008 – м.декември 2008
г.
Проектът е в изпълнение на мярка 2, приоритет 3, стратегическа цел 2
от Индикативния финансов план за 2008 г. на Програмата за изпълнение на
Стратегията за децентрализация.
Целта

на

настоящия

проект

е

да

изготви

предложения

за

усъвършенстване на координационните механизми за осъществяване на
секторните политики на областно ниво.
За постигането на тази цел, в съответствие с техническото задание,
екипът по проекта изпълни следните дейности:
1. Идентифициране на съществуващите на национално ниво
стратегии, планове и програми по ключови политики.
Експертният екип подготви методология за селекция на документите,
които са обект на този преглед. Целта на екипа бе да се намери оптимален
баланс между най-пълно покритие на действащите стратегически и
програмни документи и най-добра представителност на секторните
приоритети на национално равнище. За основа на селекцията екипът
използва

ресурсите

специализирания

и

организацията

интернет

портал

по
за

секторни
обществени

политики

на

консултации

www.strategy.bg. За постигане на по-голяма пълнота бяха анализирани и
програмни документи, които не са огласени там. Към 31.10.2008 г. порталът
за обществени консултации Strategy.bg съдържа 132 стратегии, планове и
програми, действащи на национално равнище, разпределени в 24 секторни
политики. Екипът по проекта допълни този списък с още 60 документа (46%
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повече), с което общият брой на действащите програмни документи става
общо 192 (Приложение №1). Тази селекция ни гарантира както най-пълно
покритие на действащите документи, така и балансирано представяне на
секторните политики. Методиката на селекцията и прегледа са отразени в
глава 2 на настоящия доклад.
2. Изясняване на механизма на реализация на областно ниво на
стратегическите и програмни документи
Тази дейност е с подчертано диагностичен характер. Целта на екипа
бе да прегледа и изясни механизма за реализация на областно ниво на
разработените в националните документи секторни политики, като постави
акцента

върху

механизма

за

пет

предварително

реализация.

зададени

Следвайки

основни

разработената

елемента
методика

на
в

съответствие с техническото задание от общо 192 документа екипът избра и
направи преглед на 167 стратегически документа по следните пет основни
въпроса:
а. Наличие на областни планове и програми, конкретизиращи
националните стратегически документи;
б. Наличие

на

административно

звено,

което

отговаря

за

реализацията на националните стратегически документи на
областно ниво;
в. Наличие на междуведомствена комисия на областно ниво за
координация на изпълнението на стратегическите документи;
г. Предвидено ли е финансиране на дейностите и мерките от
националните стратегически документи на областно ниво;
д. Оценка на съответствието на областните планове и програми по
секторните политики с областната стратегия за развитие.
Резултатите от прегледа са отразени в Приложение №2 и са
анализирани в глава трета на настоящия доклад.
3. Изготвяне

на

препоръки

за

усъвършенстване

на

координационните механизми за осъществяване на секторните
политики на областно ниво.
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На базата на резултатите от дейност 2, консултантският екип предлага
мерки за подобряване на координационните механизми на областно ниво за
разработване и реализиране на секторните политики. Препоръките са
изложени в глава четвърта на настоящия доклад. При изготвяне на
препоръките екипът се е ръководил от следните основни изисквания
(принципа) към препоръките заимствани от подхода SMART в управлението
на публичния сектор:
а. Конкретност: препоръките да бъдат специфични и ясни.
б. Измеримост: постигнатото по тях да бъде измеримо и оценимо в
краткосрочен и средносрочен план.
в. Приемливост:
интересите

и

(потребителите

да

бъдат

съгласувани

очакванията
на

на

публични

и

да

отговарят

на

заинтересованите

страни

на

местно

услуги,

органите

самоуправление, областните управи, централните ведомства
отговорни

за

ключовите

секторни

политики

и

техните

териториални поделения).
г. Реалистичност: препоръките да бъдат постижими съобразно
принципите

на

ефективността,

ефикасността

и

пропорционалността. Разходите по постигането им да не
надвишават очаквания положителен ефект, или да предполагат
прекомерни обществени и управленски ресурси в дълъг период от
време.
д. Ясни времеви измерения: препоръките да бъдат постижими в
краткосрочен и средносрочен план и да дадат желания ефект още
в средносрочен план.
При изготвянето на препоръките за усъвършенстване на механизмите
на областно равнище за формулиране и реализиране на националните
секторни политики бяха взети предвид резултатите от други консултантски и
експертни разработки в изпълнение на Стратегията по децентрализация, и
по-конкретно:
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а. 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.
б. Доклада „Разработване и прилагане на мерки за премахване
дублирането на функции и дейности на териториалните звена на
централната изпълнителна власт”, изготвен в изпълнение на
мярка 3, приоритет 1, цел 2 на Програмата за изпълнение на
Стратегията за децентрализация през 2007 г.
в. Доклада „Изграждане на механизми за координиране дейността
на териториалните звена на централната изпълнителна власт с
общините: изготвяне на предложение за подобряване обмена на
информация
подготовка

между
на

териториалните

пилотни

модели

звена
за

и

общините

координация

и

между

териториалните звена и общините”.
Настоящият доклад съдържа следните четири основни резултата от
очертаните дотук дейности по проекта:
1. Изчерпателен списък на съществуващите национални стратегии,
планове и програми в Приложение 1 (8 страници).
2. Преглед

и

описание

на

механизма

за

реализация

на

националните стратегически документи на областно равнище в
Приложение 2 (168 страници).
3. Списък с националните документи, които предвиждат приемане
на областни планове и програми, както и тези, за които има
изградени механизми за реализирането им на областно равнище
(Глава трета, т.3.2.4);
4. Анализ

на

резултатите

от

прегледа

на

механизмите

за

изпълнение на националните секторни политики на областно
равнище (глава 2 и 3 на този доклад) и формулирани препоръки и
практически мерки за усъвършенстване на координационните
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механизми

за

осъществяване

на

секторните

политики

на

областно ниво (глава 4).
Проектът е реализиран от консултантски екип на Асоциацията за
мониторинг на управлението с ръководител доц. д-р Константин Пашев.
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2. ИДЕНТИФИЦИРАНЕ НА СЪЩЕСТВУВАЩИТЕ НАЦИОНАЛНИ СТРАТЕГИИ, ПЛАНОВЕ И
ПРОГРАМИ

Първата задача на експертния екип бе да очертае обхвата на
прегледа на действащите национални стратегии, планове и програми. През
последните години бяха изработени значителен брой стратегически и
програмни документи на национално равнище. Прегледът им тук не е
самоцел, а инструмент за изработване на препоръки за оптимизиране на
механизмите за изпълнение на секторните политики на областно равнище.
Оптимизирането на механизмите за конкретизиране и реализиране на
секторните политики на областно равнище от своя страна не може да се
разглежда изолирано от целите на децентрализацията на държавното
управление.

То

е

изключително

важно

условие

за

ефективното

прехвърляне на права и отговорности от централната към местната власт в
изпълнение на Стратегията за децентрализация. Без добре работещо
областно равнище на управление голяма част от целите на Стратегията
биха останали на хартия.
В този контекст конкретизирането на списъка от документи за преглед
трябва да отговаря на две важни условия:
а. да гарантира най-пълно покритие на действащите стратегически
и програмни документи от една страна;
б. и най-добра представителност на секторните приоритети на
национално равнище от друга.
За основа на селекцията екипът използва ресурсите и организацията
по секторни политики на специализирания интернет портал за обществени
консултации www.strategy.bg. За постигане на по-голяма пълнота бяха
анализирани и програмни документи, които не са огласени там. Към
31.10.2008 г. порталът за обществени консултации Strategy.bg съдържа 132
стратегии, планове и програми действащи на национално равнище,
разпределени в 24 секторни политики. На сайта обаче няма информация за
документите, които представляват класифицирана информация.
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От гледна точка на методологията сериозен проблем при изготвянето
на списъка се оказа липсата на ясно определение и стандарти за понятието
„стратегически документи”. Доколкото този въпрос не е проблем на
настоящия проект, при определянето на изчерпателния списък водещо е
заданието, което изисква в списъка да бъдат включени национални
стратегии, планове и програми. В практиката обаче съществуват значителен
брой стратегически документи с наименования различни от стратегия,
програма и план. Такива са например Военната доктрина на Република
България, Стратегическия преглед на отбраната, Системата за развитие на
въоръженията (концепция); Дългосрочната визия за развитие на войските и
силите 2015 г.; Концепцията за подготовка на кадри за нуждите на
отбраната на Република България; Базисен модел на обслужване на "едно
гише"; Политика за психично здраве на Република България; Стратегически
документ

за

развитието

на

националната

транспортна

система

на

Република България до 2015 г.; Тригодишна бюджетна прогноза 2008 - 2010
г. и др. Независимо от факта, че в наименованието им не фигурират думите
стратегия, програма или план те са включени в изчерпателния списък.
Екипът допълни документите от Портала за обществени консултации с
още 60 документа (общо 192) разпределени в 20 сектора на управлението
на публичния сектор (Приложение 1). Броят на секторите е намален от 24
на 20, тъй като по три политики – „Защита на населението”, „Култура и
туризъм” и „Защита на потребителите” няма нито един стратегически
документ, а всички стратегически документи от „Междусекторни политики”
са изключени от прегледа. Една част от допълнително идентифицираните
документи бяха открити на сайтовете на съответните администрации, а
друга в резултат на разговори със служители от администрациите, които
предоставиха и самите текстове на документите. Сам по-себе си фактът, че
част от стратегическите документи нито са обнародвани, нито са достъпни в
Интернет не е добър атестат за администрациите и не способства за
мобилизиране на достатъчно обществена подкрепа за изпълнението им.
Затрудненията при изготвяне на списъка показват, че идеята за създаване
на портал, на който администрациите да публикуват своите стратегически
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документи е изключително полезна и заслужава да бъде доразвивана и
занапред. Наред с това обаче е необходимо администрациите да
предприемат

мерки

за

даване

на

повече

публичност

на

техните

стратегически документи, в това число и чрез осигуряване на публичност на
актовете на Министерския съвет, с които се приемат такива документи.
Екипът прие, че 27 от идентифицираните стратегически и планови
документи няма да бъдат включени в прегледа за изясняване на
механизма на тяхната реализация на областно ниво и от първоначалния
списък от 192 действащи програмни документа включи в прегледа 167.
Сред тях са:
• оперативните програми по структурните фондове на ЕС;
• регионалните планове за развитие, които макар и приети от
Министерския съвет имат регионално измерение;
• няколко стратегии за приватизация като например Стратегията за
приватизация на “България Ер” ЕАД;
• годишни програми като например Годишната програма за участие
на Република България в процеса на вземане на решения на
Европейския съюз за 2008 г.;
• документи, които са поверителни (Национален план за борба
срещу тероризма и План за управление при кризи вследствие на
терористична дейност).
Въпреки че са изключени от анализа, на 6-те регионални планове за
развитие

е

отделено

специално

внимание

при

изследването

на

механизмите за реализация на националните стратегически документи на
областно ниво поради изискването на новия Закон за регионалното
развитие регионалните планове за развитие да отчитат предвижданията и
инвестиционните намерения на секторните стратегии за развитие за
територията на района. Макар и без практическо приложение това
законодателно решение според нас очертава посоката за търсене на
решения

за

усъвършенстване

на

координационните

механизми

за

осъществяване на секторните политики на областно ниво.
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Най-малък е броят на документите по политика „Качество и
безопасност на храните” - има само един документ, а най-много документи
има по политиките „Здравеопазване” (19), „Социална политика и заетост” и
„Отбрана и сигурност” (по 16). Като се имат предвид и споменатите три
политики без нито един стратегически документ се оказва, че и на
централно ниво няма правила в коя сфера или политика колко
стратегически документа да има. Това води до непропорционалност – в
рамките на политиките с по-малък брой документи всеки от тях трябва да
решава голям кръг въпроси, а в друга с повече документи стратегиите се
занимават
Програмата

с

до
за

голяма
контрол

степен
на

частни проблеми,

ехинокозозата

или

като

например

Стратегията

за

градинарството.
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3. МЕХАНИЗЪМ ЗА РЕАЛИЗАЦИЯ НА НАЦИОНАЛНИТЕ СТРАТЕГИЧЕСКИ ДОКУМЕНТИ
НА ОБЛАСТНО РАВНИЩЕ

Основната диагностична цел на консултантския екип е да очертае
съществуващият в момента механизъм за реализация на областно ниво на
националните

секторни

политики,

като

постави

акцента

върху

пет

предварително зададени основни елемента на този механизъм. Следвайки
разработената методика, в съответствие с техническото задание екипът
направи преглед на селектираните 167 стратегически документа по
следните пет основни въпроса:
а. Има ли областни планове и програми, конкретизиращи националните
стратегически документи;
б. Определено

ли

реализацията

на

административно
националните

звено,

което

стратегически

отговаря

за

документи

на

областно ниво;
в. Създадена ли междуведомствена комисия на областно ниво за
координация на изпълнението на стратегическите документи;
г. Предвидено ли е финансиране на дейностите и мерките от
националните стратегически документи на областно ниво;
д. Има ли съответствие на областните планове и програми по
секторните политики с областната стратегия за развитие.
Резултатите от прегледа, поотделно за всеки от стратегическите
документи, са отразени в Приложение 2, а в настоящия доклад са
представени обобщените резултати.
Основният извод е, че като цяло се наблюдава все още
недостатъчна степен на конкретизиране на целите и инструментите на
националните секторни политики в стратегическото планиране и
програмиране

на

областно

равнище

и

липсата

на

ефективни

институционални механизми за съчетаване на националния и местния
интерес при изпълнението на националните секторни приоритети.
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3.1. Стратегическото планиране на областно равнище по секторни
политики

3.1.1. Национални документи, които предвиждат приемане на областни
планове и програми
От анализираните общо 167 национални стратегии, планове и програми
само в 12 (по-малко от 10% от всички) беше констатирано наличие на
изискване за приемане на областна програма или план. Подобно изискване
е важен инструмент за насочване на стратегическото планиране на
областно равнище в посоката, очертана от националните приоритети.

180
160
140
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80
60
40
20
0

стратегии общо

стратегии, предвиждащи
разработване на областни
планове

1

Областни планове
и програми

Административ
но
звено

Междуведомстве
на областна
комисия

Финансиране
на областно
ниво

II. Сигурност и отбрана
1. Военна стратегия на Република България
Областни планове
Областна
Съвети по
Републиканза мобилизация;
администрация
сигурността
ски бюджет
Военновременен
план;
План за
привеждане от
мирно във военно
положение
VI. Енергетика
2. Национална дългосрочна програма по енергийна ефективност
Национален план за действие по енергийна ефективност 2008-2010 г.
Областни програми Областният
Областни съвети
Агенцията по
по енергийна
управител
по енергийна
енергийна

Съответстви
ес
областната
стратегия за
развитие
Няма
съответствие.

до 2015 г. и
Има
съответствие.
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Областни планове
и програми
ефективност.
Разработването на
областните
програми не е
предвидено в
стратегическите
документи, а в
Закона за
енергийната
ефективност.

Административ
но
звено

Междуведомстве
на областна
комисия

Финансиране
на областно
ниво

ефективност

ефективност
обобщава
предложеният
а
на
областните
управители и
предлага на
министъра на
финансите
финансиранет
о
им.
За
изпълнението
на целевите
годишни
програми се
предвиждат
средства
от
бюджета.

Съответстви
ес
областната
стратегия за
развитие
В НДПЕЕ се
констатира,
че наличните
областни
програми по
енергийна
ефективност
не отразяват
установените
в
НДПЕЕ
национални
приоритети, а
по-скоро
отчитат
социалния
ефект
в
съответния
регион.

VIII. Здравеопазване
3. Национален план на Република България за готовност за грипна пандемия
Регионални
РЦЗ
Не е предвидена.
Няма
планове за
РИОКОЗ
съответствие.
готовност за грипна
Съгласуват
пандемия. Не е
се само с
конкретизирано
Националния
какво ниво се
план за
разбира в случая
грипна
под „регионално”.
пандемия и с
Ако се съди по това,
Министреств
ото на
че разработването
е възложено на РЦЗ
здравеопазва
и РИОКОЗ вероятно
нето.
става дума за
областни планове.
4. Национална програма за ограничаване на остеопорозата в Република България
2006-2010 г
Областни програми РЦЗ
Областни съвети
Да, от
Няма
за ограничаване на РИОКОЗ
за ограничаване
бюджета на
съответствие.
остеопорозата.
на остеопорозата
програмата
Областният
управител не е
ангажиран с
разработването и
изпълнението на
програмата.
5. Национална програма за контрол на ехинококозата при хората и животните за
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Областни планове
и програми

Административ
но
звено

Междуведомстве
на областна
комисия

Финансиране
на областно
ниво

Съответстви
ес
областната
стратегия за
развитие

периода 2004-2008 г.
Предвидени са
Областните
ежегодни
администрации,
регионални планове РЦЗ и РИОКОЗ
за изпълнение на
програмата

Предвиждат се
регионални
подкомисии към
междуведомствен
ата комисия по
зоонозите
IX. Земеделие и развитие на селските райони
6. Национална стратегия за устойчиво развитие на горския сектор в България 2006 2015 г.
Предвиждат се
Не са
Предвижда
Не е
Не са
регионални планове определени.
консултативни
предвидено.
разработени
и програми за
съвети по охрана
регионални
развитието на
на горите
планове и
горския сектор и
програми за
интегрирането им в
развитие на
регионалните
горския
панове за развитие
сектор и не
може да бъде
направено
сравнение за
съответствие
то им с
областната
стратегия.
7. Стратегически план за развитие на горския сектор 2007 - 2011 г.
Предвижда
Териториалните Предвижда
Не е
областни стратегии поделения на
Регионални
предвидено.
за развитие на
Държавната
съвети по горите
горите и регионални агенция по
към Регионалните
планове и програми горите
управления по
за развитие на
горите
горския сектор

Не са
разработени
областни
стратегии за
развитие на
орите и не
може да бъде
направено
сравнение за
съответствие
то им с
областната
стратегия.

XIII. Образование
8. Национална стратегия за продължаващото професионално обучение за периода
2005 – 2010 г.
РИО разработват
Дирекции „НСЗ”
Комисии по
Има
регионални планове РИО
заетостта към
съответствие.
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Областни планове
и програми
и програми за
развитие на
професионалното
обучение

Административ
но
звено

Междуведомстве
на областна
комисия

Областните
администрации

Съветите за
регионално
развитие

Финансиране
на областно
ниво

Съответстви
ес
областната
стратегия за
развитие
Политики за
заетост в
Областните
стратегии за
развитие

XV. Правосъдие и вътрешна сигурност
9. Национална стратегия за подобряване безопасността на движението по пътищата в
Р България 2007-2010 г.
Областни програми Областните
Областни и
Има
за подобряване на
управители
общински комисии
съответствие.
безопасността на
по проблемите на
движението
безопасността на
движението
XVI. Регионална политика
10. Национална стратегия за регионално развитие
Областни стратегии Областните
Областните
Не е
Не е
за развитие
управители
съвети за
предвидено.
релевантно.
развитие
XVII. Социална политика и заетост
11. Стратегия за безопасност и здраве при работа 2008-2012 г.
В самата стратегия
Областни съвети
Фонд
не са предвидени.
за условията за
„Условия за
Закона за БЗУТ
труд с
труд”
предвижда
представители на
областните съвети
областните
за условията за
управи и
труд да приемат
регионалните
програми за
организации
разработване на
проекти за
финансиране от
Фонд „Условия за
труд”
12. Национален доклад на Р България по стратегиите за социална закрила и социално
включване за 2008-2010 г

В списъка не е включена Националната иновационна стратегия. Самата
тя не предвижда разработване на областни програми, но въпреки това са
разработени регионални иновационни стратегии, чието разработване е
финансирано от VІ-та рамкова програма на ЕС. Нито една от РИС не споменава за
Националната иновационна стратегия.. Този факт показва несъобразяване от

страна на администрациите, разработили регионалните стратегии с
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националната. Проблемът се усложнява допълнително от факта, че
разработването на регионалните стратегии е финансирано със средства от
ЕС. На практика подобен подход не би могъл да доведе до осезаеми
резултати тъй като самото съществуване на регионални програми без да са
обвързани с централен орган, който да ги финансира и да работи за тяхното
изпълнение ги обрича на неуспех.
Трите стратегически документа от секторна политика „Здравеопазване”,
които са включени в таблицата очертават друг проблем – и трите
предвиждат разработване на областни програми и планове, за което
отговарят структурите на министъра на здравеопазването на областно ниво
- РЦЗ и РИОКОЗ – а не областния управител.
В двата стратегически документа от секторна политика „Земеделие”
(№6 и 7) разработването на областните планове е споменато мимоходом
между другото наред с други действия за изпълнение на програмата. Освен
това законодателството не подкрепя стратегията в тази й част като не
предвижда подобни задачи на областните управители. В крайна сметка не е
ясно кой точно – структурите на Държавната агенция по горите или
областните управители отговарят за разработването и за финансирането на
областните програми. Допълнителен проблем, който усложнява картината е
продължаващото изграждане на териториалните звена на ДАГ с обхват
нарушаващ административно-териториалното деление на страната.
В някои области действат и стратегии и планове за интеграция на
ромите, въпреки че не са предвидени в Рамковата програма за равноправно
интегриране на ромите в българското общество. Някои от тях са
финансирани по програми в рамките на международната инициатива
„Десетилетие на ромското включване 2005-2015”.
Предвиждането на областни инструменти в националните стратегии е
необходимо условие за тяхното ефективно действие и съществен елемент
на националното стратегическо планиране. Подобни цели, особено когато
са придружени с действени механизми за мониторинг и оценка на
изпълнението

на

националната

стратегия

са

важен

инструмент за
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насочване управлението към изграждане на работещи механизми на
областно равнище.
Друга важна констатация от прегледа е, че на практика липсват
областни планове и стратегии, конкретизиращи националните политики в
основни сектори като околна среда, образование, транспорт, култура и др.

3.1.2. Национални документи, които предвиждат дейности на областно
ниво
Част от националните стратегически документи не предвиждат
разработването на областни планове, но в тях са планирани дейности на
областно ниво.
Национални стратегически
документи
1. Стратегия за насърчаване на
инвестициите в Република България
за периода 2005-2010
2. Програма за по-добро регулиране
2008-2010 г.

Отговорности на областните
управители
Предвидени са отговорности и
индикатори за постигнатото на
областно равнище
Отговорности
на
областните
управители
по
контрола
на
административните
режими
на
общинско равнище
3. Концепция за подобряване на Изискване
за
изработване
на
административното обслужване в стандарти за обслужване: Харта на
контекста на принципа “едно гише”
клиента; тяхното наблюдение и
отчитане
с
индикатори
за
удовлетвореността на клиентите
4. Национален план за действие за
осъществяване на политиката за
психично здраве за периода 20062012 г.

Изграждане на областни структури
на
функционален
принцип
за
координиране на дейностите на
регионално ниво.
Изграждане на регионално ниво на:
информационен
център,
дневен
център, кризисна служба, защитено
жилище в условията на съгласувано
взаимодействие
и
партньорство
между различни институции на
местно ниво.
5. Здравна стратегия за лица в Областните
съвети
за
неравностойно
положение, сътрудничество по етническите и
принадлежащи
към
етнически демографски въпроси са включени в
малцинства 2005-2015 г
отговорните институции без да са
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предвидени конкретни техни задачи.
6.
Национална
стратегия
за Отговорности по определяне и
управление и развитие на водния актуване на публичната собственост
сектор в Р България 2004-2015 г.
в сектора
7. Национална програма за действие Предвидени са обучения.
за устойчиво управление на земите и
борба с опустиняването 2007-2013 г
8. Стратегия за децентрализация
Една от трите стратегически цели на
стратегията
е
насочена
към
областното ниво.
9. Актуализирана стратегия по Отговорности по политиката на
заетостта на Република България заетост.
2008-2015 г. и План за действие за
2008 г.

3.2. Институционални механизми за координиране и изпълнение на
секторните политики на областно равнище
3.2.1. Отговорности на областните управители по секторните политики
Съгласно

Конституцията

отговорност

за

конкретизирането

и

изпълнението на националните секторни политики на областно равнище
носи областният управител. В чл. 143, ал.3 Конституцията възлага на
областния управител да осигури провеждането на държавната политика и
защитата на националните интереси. Тези правомощия и отговорности на
областния управител по отношение на провеждането на националните
секторни политики по места са развити и конкретизирани в Закона за
администрацията (ЗА).
Що се отнася до съчетаване на националните и местните интереси
законът им възлага координацията на взаимодействието между органите на
изпълнителната власт и техните териториални администрации с местната
власт както и взаимодействие с органите на местното самоуправление и
местната администрация. Нещо повече, според ЗА областните управители
осъществяват координация и контрол върху дейността на териториалните
звена на централната изпълнителна власт във връзка с провеждането на
държавната политика по места и предоставянето на обществени услуги.
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ЗА дефинира изрично две конкретни отговорности на областните
управители по отношение на защитата на населението и на държавната
собственост. Първата е по отношение на защитата на населението и
обществения ред. Областните управители организират и ръководят
дейностите по защита при бедствия и кризи, и председателстват съвета по
сигурност и управление при кризи. Тези отговорности са конкретизирани в
специалните закони: Закона за отбраната и въоръжените сили, Закона за
управление при кризи и Закона за защита при бедствия.
Втората е по отношение на опазването и защитата на държавната
собственост на територията на областта. Последните са развити в Закона
за държавната собственост, Закона за концесиите, Закона за насърчаване
на инвестициите, Закона за кооперациите и др.
Основните отговорности на областните управители по отношение на
изпълнението на секторните политики на областно равнище са вменени в
отделните

специални

регламентиращи

закони

секторните

и

подзаконови

политики.

нормативни

Конкретни

актове,

отговорности

на

областните управители по провеждането и контрола върху секторните
политики се съдържат в изброените долу закони групирани по секторни
политики. 1


Енергетиката: Закона за енергийната ефективност (отговорности за
изработването на областни програми и годишни планове); Закона за
възобновяемите и алтернативни енергийни източници и биогоривата
(предвижда

отговорности

по

наблюдението

и

отчитането

на

областните програми и поддържането на публична информационна
система)


Земеделието: Закона за собствеността и ползването на земеделските
земи и Правилника за прилагането му (отговорности по контрола
върху обезщетяване на собственици, възстановяване на права);
Закона за горите, Закона за възстановяване на собствеността върху

1

Вж. повече в Асоциация за мониторинг на управлението „Анализиране на възможностите за
организиране на част от териториалните звена на централната изпълнителна власт в състава
на областната администрация”, Ноември 2007, стр. 9-12 и приложение 1.
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горите и земите от горския фонд и Правилника по прилагането му;
Закона за опазване на земеделските земи; Закона за ветеринарно
медицинската дейност (отговорности за създаване на постоянни
епизоотични комисии); Закон за тютюна и тютюневите изделия
(разработват

регионални

стратегии

за

развитието

на

тютюнопроизводството по общини, количества, типове, произходи и
сортове)


Спорт и туризъм: Закон за туризма (организира изработването и
координира изпълнението на стратегия и програми за развитие на
туризма като част от областната стратегия за развитие); Закон за
физическото възпитание и спорта (отговорности по стопанисването и
разпореждането

със

спортни

съоръжения

и

обекти

държавна

собственост)


Околна среда: Закон за опазване на околната среда (водещи
правомощия по провеждане на държавната политика, контрола и
санкциите);
правомощия

Закон
по

за

защитените

отношение

на

територии

плановете

за

(съгласувателни
управление

на

защитените територии); Закон за подземните богатства; Закон за
водите (определя условията и реда за ползване на водите и водните
обекти

държавна

собственост);

Закон

за

лечебните

растения

(управление на дейностите по опазване устойчивото ползване); Закон
за биоразнообразието (контрол и санкции)


Строителство и инвестиции: Закона за устройство на територията
(правомощия

по

изработване,

одобряване

и

изменение

на

устройствени планове обхващащи повече от една община; както и по
разрешения за инфраструктурни проекти с над-общинско значение);
Закона за устройство на черноморското крайбрежие, Закона за
кадастъра и имотния регистър


Социална политика и заетост: Закон за насърчаване на заетостта
(предвижда Комисия по заетостта към Областния съвет за регионално
развитие начело с областния управител); Закон за интеграция на
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хората с увреждания (задължава ги да приемат съобразно своите
правомощия стратегии, планове, програми и стандарти свързани с
интеграцията на хората с увреждания); Правилник за устройството и
дейността на Националния съвет за сътрудничество по етническите и
демографските въпроси към МС (предвижда създаване на областни
съвети с координиращи и консултативни функции по етническите и
демографските въпроси към областния управител)


Транспорт и безопасност на движението: Закон за автомобилните
превози (отговорности за областните транспортни схеми); Закон за
движението по пътищата (разработват програми за безопасността на
движението, областни комисии за безопасност на движението, както и
ежегодни доклади за състоянието).

3.2.2. Функциите на териториалните звена на централната
изпълнителна власт в изпълнението на секторните политики
Териториалните
България

звена

осъществяват

на

централната

провеждането

на

изпълнителна
секторните

власт

политики

в
на

съответната територия. Те са създадени със закон или акт на Министерския
съвет, а техните функции, отговорности, организация и численост на
персонала се конкретизират в устройствени правилници на централните
ведомства. В момента те са около 90 вида, като най-общо се делят на две
групи:
а. териториални администрации, регистрирани като юридически лица с
управленска и финансова самостоятелност, чиито ръководители са
със статут на органи на изпълнителната власт;
б. териториални звена в структурата на централните администрации на
изпълнителната

власт

(министерства,

държавни

агенции,

изпълнителни агенции, комисии, служби, фондове)
В първата група са 28-те Регионални центрове по здравеопазване
(РЦЗ) и 28-те Регионални инспекции за опазване и контрол на общественото
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здраве (РИОКОЗ) към МЗ; 28-те Регионални инспекторати по образованието
(РИО) към МОН; 16-те Регионални инспекции по околната среда и водите
(РИОСВ);

Дирекциите

Регионалните

„Национален

управления

на

парк,

горите,

Басейновите

Държавните

дирекции,

лесничейства

и

Дирекциите на природните паркове към Държавната агенция по горите.
Втората група включва останалите териториални структури на
изпълнителната власт. Тази група е доста разнородна както по положение в
административната йерархия, така и по териториален обхват.
Преобладаващата част от териториалните звена на централната
изпълнителна власт са с териториален обхват, който не съвпада с
административните граници на областта. Това представлява реално
предизвикателство

пред

координацията

на

областно

равнище

и

отговорностите на областните управители в областта на секторните
политики.
Институционалните

предизвикателства

пред

управлението

на

секторните политики на областно равнище са свързани с тази двойна
регионална структура на деконцентрираните структури на централната
изпълнителна власт с неясно, или по-точно асиметрично разпределение на
правомощията и отговорностите между областните администрации и
териториалните звена на централните администрации.
Както бе показано, законодателството е вменило на областните
управители

водещи

отговорности

по

отношение

на

стратегическото

планиране, изпълнението, контрола, наблюдението и отчитането на
националните секторни политики като съчетание на националния и местния
интерес.
От друга страна на практика основните лостове за управление на
секторните политики остават в териториалните поделения на централната
администрация. Законодателството определя как трябва да бъде, но не
посочва пътя как това да стане. Накратко, най-сериозният проблем на
сегашната институционална уредба на изпълнение на секторните политики
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на местно равнище е, че тези отговорности на областните управители не са
осигурени с управленски и финансови ресурси.
Сложното

и

многостепенно

подчинение

на

голяма

част

от

териториалните звена на централната изпълнителна власт, особено когато
те са към изпълнителни агенции, или други второстепенни разпоредители с
бюджетни кредити засилва тенденцията към ведомствено затваряне и
затруднява координацията на областно равнище.
В някои случаи има неясно разпределение на отговорностите между
областните администрации и органите на местното самоуправление, или
между областните управители и териториалните звена на централната
изпълнителна власт. Така например по Закона за опазване на околната
среда компетентен орган е областния управител или директорът на РИОСВ.
Подобно неясно поделяне на отговорностите съществува и при ветеринарно
медицинската дейност, където отговорността е на областния управител или
на кмета.
В резултат се наблюдават сериозни затруднения при съвместното
изпълнение на споделените отговорности между централната и местната
власт. Несистемна и необвързана е дейността на териториалните звена с
областните управители и областната администрация при изпълнение на
държавните

функции

и

провеждането

на

съответните

политики

на

правителството в националната територия.
Радикално преустройство на междинното равнище на управление е
отдавна осъзната необходимост у нас с вече 10-годишна история. Въпросът
за състоянието на деконцентрираната администрация, нейната организация
и координация се засяга за първи път в Стратегията за изграждане на
модерна административна система от 1998 г. В контекста на засилване на
ролята

и

потенциала

за

управление

на

областния

управител

и

децентрализация на управленски правомощия, в стратегията се извежда
задачата за организиране на териториалните звена на министерствата в
състава на областната администрация.
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През 2006 г. Министерски съвет прие Стратегия за децентрализация с
хоризонт на реализация 2006 – 2015 г. и Програма за изпълнение на
стратегията за периода 2006 – 2009 г. Стратегията има три основни цели, от
които цел 2 е изцяло насочена към оптимизиране на функционалната
компетентност на областния управител и териториалните звена на
централната изпълнителна власт за координация на секторните политики. В
Програмата за децентрализация са формулирани конкретни мерки за
постигане на по-добра координация спрямо актовете и действията на
ръководителите на териториалните звена на централната изпълнителна
власт на територията на областта.
12-те стратегии на национално ниво, които предвиждат изготвяне на
областни планове разпределят отговорностите по тяхното разработване и
изпълнение както следва:

Разработване и изпълнение от

Разработване и изпълнение от

областния управител

териториалните звена

Национална стратегия за регионално Национална
развитие

стратегия

за

продължаващото професионално
обучение за периода 2005 – 2010
г.

Национална стратегия за подобряване Стратегически план за развитие
безопасността

на

движението

по на горския сектор 2007 - 2011 г

пътищата в Р България 2007-2010 г.
Национална дългосрочна програма по Национална програма за контрол
енергийна ефективност до 2015 г. и на ехинококозата при хората и
Национален

план

за

действие

по животните за периода 2004-2008 г.

енергийна ефективност 2008-2010 г.
Военна
България

стратегия

на

Република Национална

програма

за

ограничаване на остеопорозата в
Република България 2006-2010 г.
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Национален доклад на Р България по Национален план на Република
стратегиите за социална закрила и България за готовност за грипна
социално включване за 2008-2010 г.

пандемия
Стратегия

за

безопасност

и

здраве при работа 2008-2012 г.

За един от областните планове към Националната стратегия за
устойчиво развитие на горския сектор в България 2006 - 2015 г. не е
определен орган отговорен за разработване и изпълнение.
Данните позволяват да се направят следните констатации:
• няма единна практика по отношение на органите на регионално
ниво,

които

отговарят

за

разработване

и

изпълнение

на

националните стратегии като отговорностите са разпределени
между

областните

управители

и

териториалните

звена

на

централната изпълнителна власт;
• обемът на възложените на областния управител задачи по
разработване и изпълнение областни планове сериозно се
разминава с предвидените в Конституцията правомощия по
провеждане на държавната политика на областно ниво;
• липсва ефективен механизъм за реализирането на секторните
политики и за обвързването им в съответствие с местните
потребности. Това е едно от основните несъответствия между
отговорности

и

механизми

на

областно

равнище,

което

консултантският екип се опита да преодолее с препоръките в
следващата част;
• не могат да бъдат изведени общи изводи относно логиката, по
която разработването или изпълнението на областните планове се
възлага на областните управители или на териториалните звена.
Вероятно в част от случаите липсата на собствени териториални
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звена е причината тази задача да се възлага на областния
управител с аргумента че няма кой друг да изпълни тази задача.

3.3.

Междуведомствена

координация

на

областно

ниво

за

изпълнението на стратегическите документи
Резултатите от прегледа на механизмите за реализация на секторните
политики

на

областно

равнище

показват,

че

за

изпълнението

на

стратегическите документи на областно ниво са предвидени, или създадени
консултативни съвети на областно равнище:

Съществуващи консултативни съвети на областно

Брой

равнище
Самостоятелни

консултативни

органи,

ръководени

от

2

от

5

Самостоятелни консултативни органи към териториалните

4

Областни

1

областния управител към областния съвет за развитие
Самостоятелни

консултативни

органи,

ръководени

областния управител

звена
планове,

за

изпълнението

на

които

не

са

предвидени консултативни съвети на областно равнище

Фактът, че е предвидено създаване на областни съвети за прилагането на
всяка областна стратегия или програма показва че междуведомствените
консултативни съвети са наложила се в практиката форма на междуведомствена
координация. В преобладаващата част от случаите областният управител
отговаря за ръководството на тези съвети. Дискусионен въпрос е доколко е
целесъобразно съществуването на консултативни органи към териториалните
звена, в някои от които областните управители дори не са представени.
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3.4. Финансиране на дейностите и мерките от националните
стратегически документи на областно ниво
Областни програми, за

Областни програми, за които е предвидено

които не е предвидено

финансиране

финансиране

По

бюджета

на По

областната

бюджета

на

териториалните звена

администрация
7

3

3

Прегледът показва, че в провечето случаи националните стратегически
или нормативни документи, които предписват разработване на областни
планове не засягат въпроса с тяхното финансиране. Имайки предвид
начина на формиране на бюджетите на областните администрации и на
териториалните звена на централната администрация, от които не би могло
да се очаква финансиране на дейности по тези програми може да се
направи извода че не могат да се очакват осезаеми резултати от тези
планове. Особено показателен е фактът, че областните управители не
разполагат със средства дори за разработването на областната стратегия
за развитие като средствата за целта се планират по бюджетите на МРРБ.

3.5. Съответствие на областните планове и програми по секторни
политики с областната стратегия за развитие
Прегледът

показа,

че

основни

инструменти

на

стратегическото

планиране на областно равнище са областните стратегии за развитие.
Въпреки че нямат за цел и не могат да покрият целия спектър от секторни
политики, те концентрират основните цели и инструменти по изпълнението
на

такива

стратегия

национални
за

стратегически

регионално

развитие;

документи

като

Националната

Националната

стратегическа

референтна рамка; Конвергентната програма на Р България, Стратегията за
участие в структурните фондове и кохезионния фонд на ЕС. Освен за тези
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„хоризонтални” политики, областните стратегии за развитие се явяват и
основен инструмент за изпълнение на областно равнище на приоритети
като насърчаването на инвестициите, регулирането и обслужването на
стопанската дейност, политиките по заетостта и развитието на човешкия
капитал, околната среда, туризма, инфраструктурата и др.
Освен областните стратегии за регионално развитие на областно
равнище действат и отделни стратегически и програмни документи по
редица секторни политики. Една част от тях са налице, въпреки че не са
предвидени в националните стратегии и програми. Повечето от тях са
изработени в изпълнение на разпоредби, въведени със закон. Пример за
такива механизми са тези, свързани с отговорностите на областните
управители по Закона за отбраната и въоръжените сили, както и по Закона
за безопасни условия за труд. Прегледът потвърждава очакването, че все
още законът остава много по-силен мотив за създаване на механизми за
изпълнение на секторните политики на областно равнище от националните
стратегически документи, дори когато те са приети от Народното събрание.
Сравняването на един стратегически документ с друг и формулирането
на извод дали между тях съществува съответствие би било твърде
субективно ако не почива на определени принципи. В настоящия преглед
преценката дали областните програми към националните стратегически
документи съвпадат с областната стратегия за развитие се прави на базата
на сравнение на съдържанието областните програми със съдържанието на
ОСР, утвърдено с методическите указания на министъра на регионалното
развиите и благоустройството. В тези методически указания са посочени
определени сектори, които трябва да бъдт обект на анализ и съответно към тях да
бъдат насочени целите и приоритетите.
Съдържанието на стратегията, определено в методическите указания
включва анализ, цели, приоритети и дейности, които имат широк обхват:
1.

Природни ресурси

2.

Демография

3.

Икономическо развитие
a) Промишленост
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б) Селско стопанство, в т.ч. хидромелиорации
в) Горско стопанство
г) Туризъм
д) Иновации и модернизация
е) Пазарна инфраструктура /пазар, търговия, услуги/
4. Социална сфера
a) Доходи
б) Жизнен стандарт
в) Безработица
г) Здравеопазване
д) Образование
е) Професионално обучение
ж) Култура и културно наследство
5. Техническа инфраструктура
a) ВиК
б) Транспортна мрежа
в) Енергийна мрежа
г) Съобщителна мрежа
6. Състояние на околната среда
а) Екологично състояние
б) Защитени територии и режимите в тях, съгласно приети Планове за
управление
в) Депа за битови отпадъци
г) Пречиствателни станции

Областни

програми, Областни програми, които Областни

които съответстват на не

съответстват

програми,

на които не може да бъде

областната стратегия за областната стратегия за установено
развитие

развитие

за

дали

съответстват

на

областната стратегия за
развитие
5

2

6
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Прегледът показва, че по-малка част от националните стратегически
документи, които имат областно измерение изискват съгласуваност с областните
стратегии за развитие. Следователно въпросът за съгласуваността между
местните приоритети, отразени в областната стратегия и действията по
изпълнение на секторните политики не е решен. За да може да има реална

областна

стратегия

за

развитие

е

необходимо

нормативно

или

в

стратегическите документи да се предвиди изискването за съответствие на
областните планове към секторните документи с областната стратегия,
както и правила и механизъм за съвместяване на областните стратегии със
секторните документи.
Точно обратният подход е възприет в новия Закон за регионалното
развитие спрямо регионалните планове за развитие. Законът изисква
регионалните

планове

за

развитие

да

отчитат

предвижданията

и

инвестиционните намерения на секторните стратегии за развитие за
територията

на

района.

Освен

поначало

погрешния

подход

един

интегриран регионален план да се съобразява с предвижданията (! каквото
и да означава това) на секторни планове този текст е неприложим, защото
секторните стратегии за развитие нямат „предвиждания” за областите, а
следователно и за региона като цяло.
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4. ПРЕПОРЪКИ ЗА УСЪВЪРШЕНСТВАНЕ НА КООРДИНАЦИОННИТЕ МЕХАНИЗМИ ЗА
ОСЪЩЕСТВЯВАНЕ НА СЕКТОРНИТЕ ПОЛИТИКИ НА ОБЛАСТНО НИВО

Прегледът на механизмите на областно равнище за конкретизиране и
изпълнение

на

националните

секторни

политики

показва,

че

стратегическото планиране и управление на областно равнище се нуждае
от решително преструктуриране, за да се обвърже то по-тясно с очертаните
на национално равнище приоритети и за да осигури тяхното ефективно и
ефикасно изпълнение на местно равнище в интерес на гражданите и
бизнеса.
Неотложността на подобно преструктуриране произтича от два
непосредствени

приоритета

на

националното

развитие.

Първият

е

продължаването на процеса на децентрализация на управлението на
публичния сектор. Без действени механизми за формулиране и провеждане
на областни политики в изпълнение на националните стратегии и програми
не може да има гаранции, че ползите от децентрализацията ще бъдат
реализирани. За да работи принципът на субсидиарността е необходимо
постигане

на

деконцентрация

оптимално
на

отношение

правомощията

между
на

децентрализация

централното

и

управление.

Оптималното разпределение на отговорностите между различните нива на
управление не е възможно без сериозен дял на деконцентрираните и
делегираните правомощия от централната власт към нейните териториални
структури и областните администрации и по-нататък към органите на
местното самоуправление. Това се налага като от гледна точка на:
а. постигане на икономическа ефективност в предоставяне на публични
услуги;
б. гарантиране на достъпа до публични услуги;
в. ефективност на контрола в защита на потребителите, наетите, и
околната среда.
Втората причина е, че регионалната политика на ЕС поставя в
центъра развитието и сближаването на регионите, с всички произтичащи от
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това отговорности на областното и общинското управление за усвояване на
Европейските структурни фондове и кохезионен фонд.
Проблемите

на

областното

равнище

на

управление

досега

традиционно се обясняваха с липсата на ясно разпределение на
правомощията между областните администрации и териториалните звена
на

централните

ведомства.

Областните

управители

имат

водещи

отговорности по закон в изпълнението на държавната политика на местно
равнище, но основните лостове за това са съсредоточени в териториалните
поделения на ресорните министерства.
При изготвянето на препоръките за усъвършенстване на механизмите
на областно равнище за формулиране и реализиране на националните
секторни политики са взети предвид резултатите от други консултантски и
експертни разработки в изпълнение на Стратегията по децентрализация,
както и дискусии с представители на областните администрации и
териториалните звена в рамките на обучението по координация на
секторните политики на областно равнище, както и анализът на добри
практики

на

взаимодействие

между

областните

управители

и

териториалните звена2.
Решението, което консултантският екип предлага включва:
1. В методиката за стратегическо планиране да се предвиди
задължение за централните органи, които разработват национални
стратегически документи да конкретизират целите и инструментите
на националните секторни политики в стратегическото планиране и
програмиране на областно равнище и да предвидят ефективни
институционални механизми за съчетаване на националния и
местния интерес при изпълнението на националните секторни
приоритети.
2. Да се осигури достъпност в Интернет до стратегическите и планови
документи на областно ниво. В момента единствено областните
2

Добри практики, представени от областните управители за участие в Националния конкурс за най-добра
практика за взаимодествие между областни управители и териториални звена, организиран от Катедрата по
публична администрация и Администрацията на Министерския съвет.
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стратегии за развитие са изцяло достъпни, както на Портала за
обществени консултации, така и на сайтовете на Министерството
на регионалното развитие и благоустройството и на съответните
областни

администрации.

От

останалите

11

стратегически

документа на областно ниво малка част могат да бъдат открити на
сайтовете на областните администрации. По отношение на тях
препоръчваме задължително да бъдат публикувани на Портала за
обществени

консултации,

на

сайтовете

на

централните

администрации, които отговарят за изпълнението на съответната
политика

(например

Областните

програми

за

подобряване

на

безопасността на движението да се публикуват на сайта на МВР) и на

сайтовете на областните администрации. От особена важност би
било публикуването на областните документи на сайтовете на
централните администрации тъй като това би бил факт от
решаващо значение за легитимирането на областните планови
документи като обвързващи съответните териториални звена.
3. Оперативната

отговорност

за

изпълнението

на

секторните

политики да бъде институционално разграничена от консултациите
по тяхното формулиране. Съществуването на значителен брой
консултативни съвети на областно ниво като една добра практика
не може да замести и да изчерпи необходимостта от определянето
на орган, който пряко отговаря за тяхната реализация на областно
ниво. В това отношение основната отговорност следва да се
разпредели между областния управител и териториалните звена
като областният управител поеме отговорността за наблюдението
и оценката на ефекта от изпълнението на секторните политики на
областно

равнище,

а

прякото

изпълнение

се

възложи

на

териториалните звена.
4. Да се избегне капсулирането на работата по разработване на
областни програми и планове като не се насърчава работата по тях
само от съответните териториални звена.
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5. В

случай

че

националните

стратегически

документи

са

законодателно регламентирани същия подход да бъде възприет и
към

областните

планове.

Ако

националните

стратегически

документи не са законодателно регламентирани изискването за
разработване на областни планове да стане част от съдържанието
или в най-лошия случай елемент от механизма за мониторинг на
националните стратегии.
6. Да се изключи възможността в плановете за изпълнение на
националните стратегии да се възлага изготвянето на областни
планове, както това понастоящем е направено в Стратегическия
план за развитие на горския сектор 2007 - 2011 г.
7. Обемът на възложените на областния управител задачи по разработване
и изпълнение областни планове да се приведе в съответствие с
предвидените

в

Конституцията

правомощия

по

провеждане

на

държавната политика на областно ниво.

8. Отговорностите

на

областните

управители

да

почиват

на

принципни постановки, а не да им се възлагат задачи само в
случаите когато централната администрация не разполага със
собствени териториални звена.
9. Дискусионен въпрос е доколко е целесъобразно съществуването на
консултативни органи към териториалните звена, в някои от които
областните управители дори не са представени.
10.

В случай че националните стратегически или нормативни

документи предписват разработване на областни планове да се
въведе изискване да се уреди въпросът с тяхното финансиране.
11.

Да се реорганизират съществуващите на областно ниво

консултативни структури (съвети и комисии) по секторни политики
така

че

да

се

създадат

предпоставки

за

съчетаване

на

националните и местните приоритети:

37

• тези комисии да не обслужват отделна национална стратегия. Така
например работата по всички областни стратегии и програми в
сферата

на

здравеопазването

няма

да

изисква

отделни

междуведомствени съвети, а ще бъде поверена на една постоянна
комисия по здравеопазване. Тя ще включва представители на
съответната

областна

администрация

и

на

териториалните

структури на централната власт. В случая в тази областна комисия
могат да влизат РЦЗ, РИОКОЗ, представител на областната
комисия по етническите и демографските въпроси, регионалните
сдружения на общините. В зависимост от въпросите, които
разглежда тя ще може да кани за участие и представители на други
комисии: например по образованието, ако разглежда въпроси за
здравето на подрастващите, или по заетостта, ако разглежда
въпроси за безопасността на работното място.
• функциите на тези съвети да не бъдат консултативни. Тези комисии
ще

носят

отговорност

по

формулирането,

изпълнението,

наблюдението, оценката и публичното отчитане на изпълнението
на секторните политики на областно равнище. Те ще изготвят
съответните областни стратегически и програмни документи в
изпълнение на секторните политики, които трябва да отразяват и
интересите на местното самоуправление. Крайната отговорност ще
бъде на областния управител, съответния ресорен министър;
• тяхната оперативност и ефикасност да бъде увеличена чрез
отделяне на консултативните функции в отделни консултации със
заинтересованите страни по различните въпроси на местното
управление на областно равнище;
• областната

стратегия

за

развитие

да

бъде

резултат

от

стратегическото планиране в секторните областни комисии и да
отразява изготвените от тях стратегии и програми. Може да се
помисли за синхронизиране на цикъла на стратегическо планиране
на областно равнище;
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12. Да се създадат механизми за превръщане на областната стратегия
за развитие в основен програмен документ за постигане на целите
за балансирано развитие на една област, в чийто контекст да се
осъществяват уместни съобразно ресурсите на региона дейности.
Следва да се създадат механизми за осигуряване на взаимообвързаност
на стратегията с останалите стратегически документи за секторното
развитие на регионално ниво и механизми за финансиране на годишните
програми. Необходимо е 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 създаде механизъм за изпълнение на
областната стратегия за развитие, включващ приемането на осигурени с
финансиране от държавния бюджет годишни програми.
13. Да се осигури обратна връзка между политиката за регионално развитие
и националните секторни политики чрез включване на предложения от
областите и териториалните звена на министерствата в годишните
национални програми.
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Фигура 1. Координация чрез обединяване на териториалните звена, областните администрации и органите на
местното самоуправление в съвети с консултативни функции

Национални стратегии, програми и планове

Областни стратегии за развитие

Областни стратегии програми и планове по
секторни политики

Областни съвети за развитие

Териториални
звена
Териториални
звена

Териториални
звена

Областна администрация

Местно самоуправление

Териториални
звена
Териториални
звена

Фигура 2. Координация чрез областни комисии по секторни политики

Национални стратегии, програми и планове

Областна
комисия

Областни секторни
стратегии и планове

Областна
комисия

Местно самоуправление

Областна
комисия

Областни стратегии,
програми и планове

Областна
комисия

Областни стратегии,
програми и планове

Областна
комисия

Областни стратегии,
програми и планове

Областни съвети за развитие

Областни стратегии за развитие
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6.ПРИЛОЖЕНИЯ

Приложение № 1 Изчерпателен списък на съществуващите национални
стратегии, планове и програми (8 стр.)
Приложение №2 Преглед на съществуващите на национално ниво
стратегии, планове и програми по ключови политики (168 стр.)
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