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УВОД
1. Обща информация за България
През последните години България отдава все по-голямо значение на
децентрализацията на държавното управление. Процесът на децентрализация обаче се
осъществяваше с различна степен на интензивност и ефективност. Целта на
протичащите реформи бе да се доближи управлението най-близо до гражданите и да се
подобри качеството на предоставяните публични услуги.
За съжаление, до средата на 2006 г., процесът на децентрализация на
държавното управление протичаше без особено ясна стратегия. За първи път през 2003
г., с приемането на Стратегията за модернизиране на държавната администрация – от
присъединяване към интегриране (2003 - 2006 год.), административната реформа се
обвърза с процеса на децентрализация. Така се направи важна стъпка към обединяване
на едни от най-важните реформи за България. В последствие, в Програмата на
правителството на европейската интеграция, икономическия растеж и социалната
отговорност, бяха очертани ясно намеренията за задълбочаване на процеса на
децентрализация. Като резултат от поетите ангажименти, в средата на 2006 год.
Правителството прие Стратегия за децентрализация на държавното управление и
Програма за нейното изпълнение.
Напоследък в България се задълбочи дискусията за изграждане на второ ниво
на местно самоуправление. Въпросът за обособяване на реално и ефективно
функциониращи регионални структури през последните месеци излезе на дневен ред и
поради факта, че до този момент проведената реформа в страната бе концентрирана
главно на общинско ниво и сравнително малко внимание бе обърнато на второто, т.нар.
“междинно ниво”. Неразделна и основна част от дебата за второто ниво е и темата за
финансовата независимост на регионалните структури и за съществуващите
традиционни/ алтернативни източници за финансиране на услугите, предоставяни от
тях. Именно това е един от въпросите, от които до голяма степен зависи на практика
изграждането на ефективно функциониращо второ ниво на местно самоуправление в
България.
Като цяло сред българското общество не съществува единно мнение за
необходимостта от създаване на второ ниво на местно самоуправление. Въпреки това
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обаче широк кръг от граждани и специалисти отбелязват факта, че изграждането му би
могло да подсигури необходимата подкрепа за общините и най-важното – би могло да
даде възможност за реализация на принципа на субсидиарността.
2. Европейският опит
В Европа все повече се възприема и налага идеята, че политиката като цяло е
дейност, която се осъществява на местно равнище. Местните и регионални власти в
страните членки на ЕС разполагат с нарастващ брой компетенции и правомощия. Те
изпълняват политиките на ЕС и вземат пряко участие при провеждането на инциативи
на местно равнище.
В съответствие с Европейската Харта за регионално самоуправление, “... под
регионално самоуправление се разбира правото и ефективната способност на найголемите териториални власти в рамките на всяка държава членка... да поемат за своя
сметка и на своя отговорност, а също и в интерес на своето население, значителна част
от въпросите с обществена значимост съгласно принципа на субсидиарността”. В
допълнение към това в същия документ се казва, че: 1.) второто ниво на местно
самоуправление има правомощия да взема определени управленчески решения, които
да му позволяват да упражнява собствената си политика в дадения регион и 2.) трябва
да разполага с бюджет, който да му позволява на практика реализирането на тази
политика.
През последните години когато в Европа се заговори за местни власти, все почесто започва да се обръща внимание на второто ниво на местно самоуправление. Това
до голяма степен се дължи на разбирането, че различните региони имат различни
нужди, които могат да бъдат задоволени успешно единствено чрез осъществяване на
необходимите политики на регионално равнище. Постепенно се възприема идеята, че е
необходимо по-ефективно местно самоуправление, при което регионалните власти
получават нужните им правомощия и компетенции. Това става възможно чрез
осъществяване на реформи, които да допринесат за изграждането на съгласувана и
координирана система на регионално местно равнище. Несъмнено в регионалните
структури има повече потенциал за успешно разрешаване на проблеми на местно
развнище, в сравнение с централните власти.
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ЦЕЛИ, МЕТОДИКА И ОБОСНОВКА ЗА ИЗБИРАНЕ
ОБЕКТИТЕ НА ИЗСЛЕДВАНЕТО
1. ЦЕЛИ НА ИЗСЛЕДВАНЕТО
Главна цел на настоящия аналитичен доклад е проследяване опита на различни
европейски страни със съществуващо/функциониращо второ ниво на местно
самоуправление при финансиране на услуги, предоставяни на това т.нар. “междинно”
равнище. Обект на анализ са традиционни и алтернативни практики за финансиране,
като постъпления от:
-

националния бюджет;

-

такси за услуги;

-

местни данъци и такси;

-

наеми за предоставяне на движими и недвижими общински имоти;

-

заеми и дарения;

-

продажба на активи;

-

глоби за нарушения;

-

субсидии и др.

Приоритетна задача на изследователската разработка е на базата на разгледания
и анализиран в детайли европейски опит и “ноу-хау”, да се систематизират препоръки
за България, които на един по-късен етап да послужат като основа за създаването на
държавна политика по отношение функционирането и компетенциите/правомощията
на регионалните местни структури. Адаптирането на практиките на страни-членки на
ЕС в тази насока, е безспорно подоходяща изходна точка за постигане на бъдещи
резултати при изграждането на второто ниво на местно самоуправление в България.
Чрез проследяване европейския опит при финансирането на услуги, докладът си
поставя за цел да съдейства за достигането на по-добро ниво на обществена
информираност по въпроса, както и за предприемането на конкретните и правилни
стъпки при осъществяване на необходимите реформи. Систематизираните препоръки и
насоки за действие ще бъдат предоставени за ползване на централните/местни власти в
страната, както и на заинтересуваните от темата институции.

2. МЕТОДИКА
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Методиката за изготвяне на доклада се основава на широк кръг специализирана
литература по темата, както и на данни и статистически факти, предоставени в
разнообразни електронни източници на информация (електронни медии, електронни
статистически справочници, др.). Практическото провеждане на изследването включва
последователното преминаване през следните няколко етапа на изготвяне на финалния
доклад:
I. Систематизиране на информация по страни за модела на функциониране
на второто ниво на местно самоуправление и представяне на
съществуващите практики за финансиране услугите;
II. Разработване на цялостен аналитичен доклад;
III. Изготвяне на предложения за адаптиране и прилагане на европейски
практики в България;
IV. Систематизиране на препоръки и предложения за държавна политика по
отношение на финансирането на услуги на второ ниво на местно
самоуправление в България.

3. ОБОСНОВКА

ЗА

ИДЕНТИФИЦИРАНЕТО

НА

ОБЕКТИТЕ

НА

ИЗСЛЕДВАНЕТО
След провеждане на предварително проучване по темата, експертният екип
избра като най-подходящи за изследване следните пет страни-членки на ЕС:
1.) Гърция;
2.) Дания;
3.) Унгария;
4.) Чехия ;
5.) Холандия.
Подборът на страните е направен на базата на различни фактори, като:
-

Специфики на административно-териториалното устройство;

-

Наличност на две нива на местно самоуправление;

-

Близка до българската форма на държавно управление;

-

Големина на територията и населението;

-

Проведени

сериозни

реформи

в

организационната

структура

и

функционирането на местните власти и др.
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Безспорно водещо условие при подбора на разгледаните държави в рамките на
представения аналитичен доклад, е административно-териториалните характеристики
на представените страни да бъдат възможно най-близки до спецификите на модела на
организиране на местното самоуправление в България, както и да са сравнително
сходни по големина на територията и населението. Друго задължително условие е
наличието на най-малко две нива на местно самоуправление.
Изхождайки от горепредставените специфики за подбор на страните, настоящата
изследователска разработка се спира последователно на модела на организиране,
предоставяне и финансиране на услуги на второто (междинно) ниво на местно
самоуправление в краство Холандия, кралство Дания, република Чехия, република
Гърция и република Унгария. При всяка една от разглежданите държави се разкриват
основните характеристики на държавното управление, структурата на регионалните
власти, осъществените сериозни реформи на второ ниво на местно самоуправление,
основните отговорности и правомощия при предоставянето на публични услуги и
източниците на финансиране на тези услуги.
Кралство Холандия е децентрализирана унитарна държава с 3 нива на
управление: централна власт, регионална власт (провинции) и местна власт (общини).
По административно-териториална организация, както и по територия и брой на
населението, се доближава до българската действителност. Холандия е страна, която е
членка на ЕС от 1957 г. и именно от тази гледна точка е интересно представянето на
опита и при организиране на второто ниво на местно самоуправление.
Дания е конституционна монархия с 3 нива на управление - централна власт,
регионална власт (5 региона) и местна власт (98 общини). Тя е държава с дълбоки
традиции в областта на местното самоуправление. В настоящия аналитичен доклад е
прадставна накратно проведената в страната административна реформа, в резултат на
която е създадена нова, по-стройна организация на местните структури. Дания е страначлен на ЕС от 1973 г.
Следващата страна-членка на ЕС (от 2004 г.), която представлява интерес на
изследователската разработка, е република Чехия. Съгласно приетата през 1992 г. и
влязла на 1 януари 1993 г. в сила Конституция, Чешката република е суверенна,
унитарна държава. В административно-териториално отношение съществуват 3 нива на
държавно управление – централна, регионална и местна власт. Местното
самоуправление в Чехия се реализира на две нива: на ниво област и община. Съобразно
с Основния закон, общините се определят като основни, a регионите като по-висши
териториални единици на самоуправление и представят второто ниво на
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самоуправление. Двете нива имат делегирани функции от страна на държавата и на
практика изпълняват ролята на деконцентрирани звена.
Република Гърция е член на ЕС от 1981 г. насам. Гърция е унитарна държава с
тристепенно териториално деление. Състои се от региони, префектури и общини, които
от своя страна се поделят на градски и селски. Общините представляват първо ниво на
местно самоуправление, а от 1994 г. префектурите се установяват за второ ниво на
местно самоуправление. Интересен момент при административно-териториалната
организация на страната е това, че след провеждането на определени административни
реформи, регионите започват да функционират като деконцентирани административни
единици на централната власт и поемат много от функциите на министерствата. Това е
интересен опит, проследяването на който би могъл да представи добри изводи и
препоръки за предприемането на конкретни действия в България.
Република Унгария е последната по ред страна, която представлява интерес за
настоящия аналитичен доклад. Тя се присъединява към ЕС преди повече от три години
– през 2004 г. Общото териториално деление в страната е определено с конституцията и
включва окръзи, градове, общини /села/ и столица, която също е поделена на общини.
Местните органи на власт в Унгария са на две равнища: общини и окръзи.
Специфичното за страната е това, че от 1997 г. регионите функционират като
деконцентирани административни единици на централната власт и поемат много от
функциите на министерствата.
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ВТОРОТО НИВО НА МЕСТНО САМОУПРАВЛЕНИЕ В
КРАЛСТВО ХОЛАНДИЯ
1. Основни характеристики на държавното управление в Кралство Холандия
Холандия е децентрализирана унитарна държава с 3 нива на управление:
централна власт, регионална власт (провинции) и местна власт (общини). Съществува
йерархическа връзка между трите нива на управление. Централната власт определя
националната политика и регулира предоставянето на услуги от провинциите и
общините. Провинциите са връзката между централната и местната власт. Провинциите
и общините имат известна автономност и могат да осъществяват функции без те са
изрично посочени от централната власт. Както провинциите, така и общините в
Холандия имат правото да разработват политики, които обаче да не влизат в
противоречие с националната политика. Провинциите и общините също могат да
въвеждат регулации, но само ако са в съгласие с националното законодателство.
Правителството на Холандия е обявило децентрализацията за свой основен
приоритет, заедно с ограничаването на регулирането. През изминалите години
правителството прехвърля дейности на по-ниските нива в държавното управление.
Преди извършването на децентрализацията се е смятало, че тя ще доведе до риск за
местната и регионална власт, но впоследствие се оказва, че тя води до по-евтино
финансиране на публичните дейности. Тенденцията в Холандия е към окрупняване на
общините, които през 1956 г. са били 1000, а към момента са 443 и намаляват с всяка
изминала година.
Нидерландия е разделена на 12 административни района, наречени провинции, и
443 общини (2007 г.). Провинциите са: Гронинген (Groningen); Фризия (Friesland);
Дренте

(Drenthe);

Оверейсел

(Overijssel);

Флеволанд

(Flevoland);

Гелдерланд

(Gelderland); Утрехт (Utrecht); Северна Холандия (Noord-Holland); Южна Холандия;
Зеландия

(Zeeland);

Северен

Брабант

(Noord-Brabant)

и

Лимбург

(Limburg).

Териториалната площ и броят на населението е 12-те провинции е много разнообразен.
Най-голяма по население е провинция Южна Холандия с (3.458.875 жители), а найголяма по територия е провинция Гелдерланд с територия 4,982 km² (таблица 1).
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Таблица 1
Провинциите на Холандия
Провинция

Площ в кв.м

Членове

на

Членове

на

Брой

на

Провинциалния

Изпълнителния

служителите

в

парламент

съвет

администрацията
(2003 г.)

Гронинген

2341

50

5

975

Фризия

5740

55

5

946

Дренте

2680

51

5

634

Оверейсел

3420

63

6

989

Флеволанд

4982

75

6

1475

Гелдерланд

1420

47

5

442

Утрехт

1440

63

6

940

Северна Холандия

2672

83

6

1661

Южна Холандия

2867

83

6

2324

Зеландия

2932

49

6

699

Северен Брабант

5082

79

7

1598

Лимбург

2209

62

6

1012

2. Структура на управлението в провинциите
Конституцията на Кралство Холандия и в Закона за провинциите са описани
правомощията, които имат провинциите. В глава 7 от Конституцията е разписано, че
провинциите и общините имат властта да регулират и администрират вътрешните си
работи. Чл. 125 от Конституцията определя, че провинциите се ръководят от
провинциален парламент. От 2003 година насам провинциите работят по т.н.
„дуалистична система”. При нея съществуват както избран провинциален парламент
(Provinciale Staten), така и провинциален изпълнителен съвет (Gedeputeerde Staten).
Поради правилото на дуализъм, членовете на изпълнителния съвет не могат да бъдат
членове на провинциалния парламент.
Чл. 129 от Конституцията регламентира, че Провинциалните парламенти се
състоят от 39 до 83 местни депутати, които се избират пряко от населението за
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четиригодишен период и се председателстват от Пълномощника на кралицата
(Commissaris van de Koning). Пълномощникът на кралицата се назначава от
правителството по препоръка на местния парламент. Мандатът е 6-годишен и може да
бъде подновен. Пълномощникът може да бъде отстранен само от кралицата.
Провинциалните изпълнителни съвети са постоянни и се състоят от 3 до 9
членове. До избора си в Изпълнителния съвет те са местни депутати в Провинциалния
парламент, но след това трябва да го напуснат. Членове на Изпълнителния съвет са
отговорни пред Провинциалния парламент и могат да бъдат освободени само от него.
Изпълнителният съвет също се председателства от Пълномощника на кралицата.
Администрацията в провинциите се състои от държавни служители от служители на
трудов договор.
3. Основни отговорности и правомощия при предоставянето на публични
услуги от провинциите
Провинциите изпълняват услуги в следните основни области:
 Транспорт: Холандската транспортна политика се характеризира с взаимна
обвързаност между степента на регионално развитие и икономическата политика.
Подобряването на транспортната мрежа (не само пътна, но и железопътна и морска) е
едно от най-важните условия за привличане на чуждестранен капитал в страната.
Провинциите са отговорни за изграждането и поддръжката на провинциалните пътища,
обществения транспорт и за управлението на трафика;
 Околна среда: Холандия отдава огромно значение на опазването на околната
среда. Провинциите разработват и изпълняват планове за опазване на околната среда;
те дават лицензи на големи предприятия, като взимат предвид оценката ма
въздействието върху околната среда. Провинциите трябва да гарантират напр. че
водните басейни са чисти, автобусите са оборудвани с филтри за сажди, а
предприятията разполагат с необходимата екипировка за намаляване на емисиите от
въглероден двуокис. Сред отговорностите на провинциите са също мерките за
енергийна ефективност, опазване и възстановяване на почвените ресурси и надзора над
водните ресурси;
 Социална политика: провинциите предоставят социални услуги на регионално
ниво - грижа за хората с умствени увреждания, настаняване на възрастните хора в
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специални домове. Провинциите създават офиси за подкрепа на децата и младите хора
в риск и отговарят за планирането на програми, предоставящи такава подкрепа;
 Териториално планиране и градско развитие: провинциалните парламенти
разработват планове за териториално развитие (напр. дали градовете и селата могат да
се разрастват или къде може да бъде построен бизнес парк), а изпълнителните съвети са
отговорни за утвърждаване на общинските плановете за използване на земята;
 Жилищно строителство: провинциите отговарят за разпределянето на квоти,
свързани с жилищно строителство за социалните нужди, и решават въпросите за
отпускане на безвъзмездна помощ на общините;
 Заетост: въпреки че холандската икономика се развива добре през последните
години, проблемите все още съществуват. Има скрита безработица, която националната
статистика не обхваща, близо половината от безработните са продължително
безработни. В тази област провинциите осъществяват функции на агенции по заетостта,
като осигуряват връзките между работодателите и работниците. Провинциите са
отговорни за сътрудничеството между публичните власти и бизнеса;
 Образование и обучение: провинциите осъществяват дейности в сферата на
професионалното обучение на регионално ниво и осъществяват мониторинг на
образователни услуги за възрастни хора. Те координират обучението извън
обществените образователни структури, наблюдават програмите за професионално
обучение на млади хора и предоставят консултации по реорганизацията на системата
на професионално обучение в Холандия;
 Култура и отдих: провинциите са отговорни за рекламата и насърчаването на
туризма и културата. Те могат да финансират музикални фестивали и изложби.
 Обществен ред и сигурност: пълномощника на кралицата е отговорен за
координация между полицейските служби на регионално ниво;
 Бедствия и аварии: пълномощникът на кралицата осъществява координираща
роля в случай на природни бедствия и аварии.
Извън техните отговорности в различните областни на предоставяне на публични
услуги, провинциите могат да координират изпълнението на проекти, изпълнявани
съвместно от няколко общини и извън правомощията на отделна община.
4. Източници на финансиране на провинциите
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4.1 Бюджети на провинциите
Отговорността за подготовката и одобрението на бюджета в Холандия е на
правителството и парламента. Подготовката на бюджета отнема повече от една година.
Конституцията на кралството определя, че проектобюджетът се представя на
парламента от министъра на финансите през третия вторник на месец септември. В
същото време в парламента се внася и бюджетният меморандум. Това е документ, в
който се обяснена националната политика и необходимите финанси за нейното
провеждане. Бюджетът на кралството (Rijksbegroting) е разделен на няколко глави и
предложения на министерствата се обсъждат поотделно от долната камара на
парламента. Всеки министър защитава пред Долната камара своя бюджет. След това
проектобюджетът се разглежда и от горната камара. Долната камара може да допълни
бюджета, а Горната може или да го приеме или откаже, но не може да го променя.
Обикновено Долната камара прави много малки промени в проектобюджетите
(измененията са в посока на редуциране на разходната част). Проектобюджет не е
отказван от 1919 г.
Всяка провинция в Холандия приема свой собствен бюджет. Бюджетите се
съставят на базата на препоръки от провинциалния изпълнителен съвет (Gedeputeerde
Staten). След като са приети бюджетите на провинциите се изпращат на министъра на
вътрешните работи, но не по-късно от 15 ноември. Общинският бюджет също се
изпраща до провинциите не по-късно от 15 ноември, като провинциите имат функции
по мониторинг на изпълнението на общинския бюджет. Разходи в бюджетите на
провинциите се допускат само за изпълнение на техните отговорности, включително и
непредвидени разходи. Така също се включват задължителните разходи за покриване
на заеми и дългове, поети в предишни периоди. Дори при положение, че министърът на
вътрешните работи изрази мнение, че бюджетът на дадена провинция не е добре
балансиран, то той е длъжен да го приеме. Същото правило важи и за общините, които
изпращат своя бюджет на провинциите. Одобрение може да не се даде само при
положения, че бюджетът противоречи на законите или засяга общи икономически
интереси. Провинциите и общините са отговорни за изпълнението на бюджетната
политика, но всеки един разход, който не е предварително одобрен изисква или
одобрението на министъра на вътрешните работи (за провинциите) или на провинциите
(за общините). Възможно е да се извършат извънредни разходи без да се налага
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изменение на бюджета, но само ако те са предварително консултирани с
мониторинговия орган.
4.2 Приходоизточници в провинциите
Най-важният източник на финансиране на провинциите са трансферите от
централния бюджет (таблица 2 и графика 1). Над 60% от приходите на провинциите на
Холандия се предоставят чрез държавни субсидии. Субсидиите в Холандия най-общо
могат да бъдат разделени на: специфични (целеви) субсидии и общи субсидии. Общите
субсидии се превеждат на финансовите отдели в т.н. провинциален фонд, а
регионалната власт има свободата да ги насочва там където е най-необходимо и ще има
най-голям ефект. След 1950 г. общините и провинциите получават специални целеви
субсидии за изпълнение на делегирани от държавата дейности. Типични примери за
целеви субсидии, които се предоставят на местно ниво са в сферите на: строителство на
домове и настаняване на възрастни хора, подкрепа за младите хора, възстановяване на
почвените ресурси, социалната подкрепа и обучение. Общите субсидии се разпределят
на базата на основни критерии като: брой на възрастното население, брой на жилищата
за социални нужди, брой на младите хора, дължина на провинциалните пътища,
състояние на почвата и др.
През последните години нараства значението на собствените приходоизточници
на провинциите, защото правителството целенасочено намалява размера на субсидиите.
През 1994 г. над 80% от бюджета на провинциите е бил основан на субсидии от
централната власт, а през 2006 г. субсидиите са в размер на 62% (табл.1). Поради това
местните данъци започват да придобиват все по-голямо значение за приходите в
бюджета. През 1994 г. те са съставлявали само 10% от приходите в общия бюджет, а
през 2006 г. приходите от данъци са 25%.
В същото време Холандия води политика за намаляване на размера на целевите
субсидии, като част от общия бюджет (от 53% през 1994 г. те намаляват на 38% през
2006 г. ). Тенденцията е към прехвърляне на целевите субсидии към общите субсидии,
като по този начин се увеличават възможностите за местно самоуправление. Смята се,
че този начин на финансиране ще накара провинциите да намалят своите разходи и да
го използват по ефективен и ефикасен начин.
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Табл.2 и графика 1:Приходи на провинциите в Кралство Холандия (2006 г.)
Проценти от общите

Бюджет в

приходи в бюджета

милиарди евро

Обща субсидия -

24%

1.056

Целеви субсидии

38 %

1.672

Данъци – (пътен данък)

25%

1.1

Лихви и други дивиденти

8%

0,352

Други

1%

0.044

От резерв за непредвидени и

4%

0.176

100

4.4

провинциален фонд

неотложни разходи
Общо

Приходоизточници в провинциите, 2006
4%
1%
8%
38%
25%

24%
Целеви субсидии
Общ а субсидия (Провинциален фонд)
Пътен данък
Лихви и други дивиденти
Други
Резерв за непредвидени и неотложни разходи

Източник: Холандски статистически институт

През 2006 година 12-те провинции са изразходвали 4.4 милиарда евро, при приход
4.2 млрд. евро, а останалите 200 млн. са покрити от провинциалните резерви.
Голяма част от приходите (1.67 милиарда евро) са били предназначени за изпълнението
на задачи, свързани с транспорта, възстановяване на почвените ресурси и за подкрепа
на младите хора.
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Другите над 2.5 милиарда евро са събрани от приходи от пътни данъци (1.1
милиарда евро), обща субсидия от централния бюджет (1.056 милиарда евро) и от
приходи от лихви и други дивиденти (0.35 милиарда евро). Общо 62 % от
провинциалните приходи идват чрез субсидии от централната власт.
4.3 Приходоизточници по провинции
Графика 2: Приходи по пера на провинциите през 2006 г.

Дренте
Фризия
Зеландия
Грьонинген

Провинциален фонд

Флеволанд

Пътен данък

Оверейсел

Лихви и дивиденти

Гелдерланд

Други средства

Южна Холандия

Целеви субсидии

Лимбург
Северен Брабант
Утрехт
0%

20%

40%

60%

80%

100%

Източник: Холандски статистически институт

Бюджетите на малките провинции почти изцяло зависят от провинциалния фонд.
Над 1/3 от приходите на Фризия, Дренте и Зеландия са от него. Голям процент от
приходите на Южна Холандия и Северен Брабант е от пътен данък. Провинциите
разполагат с ограничени собствени ресурси, които се набират най-вече от пътния
данък, който единствен може да се събира от провинциите. С него се генерират 25% от
приходите в провинциите. В Конституцията на Нидерландия е регламентирано правото
на провинциите да налагат данъци (чл.132 т.6), но те трябва задължително да са
одобрени от холандския парламент. Провинциите могат сами да определят размера на
данъка.
Приходите от пътен данък са най-високи във Флеволанд (93 евро), а най-ниски в
Северна Холандия (47 евро) - графика 3. Флеволанд има най-високи приходи от пътен
данък поради това, че много от колите на лизинг се регистрират именно там и пътният
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данък не се плаща от водачите на автомобили, а от лизинговата компания. Северна
Холандия има по-малки приходи поради най-ниския данък, с който се облагат
шофьорите.
Графика 3: Приходи от пътен данък
Приходи от пътен данък по провинции за 2006 г.
Северна Холандия
Фризия
Южна Холандия
Грьонинген
Зеландия
Оверейсел
Лимбург

1

Северен Брабант
Дренте
Гелдерланд
Утрехт
Флеволанд
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евро на глава от населението

Източник: Холандски статистически институт
5. Бюджетът през 2007 година
През 2007 година е предвидено 12 –те провинции в Холандия да изразходват близо
5.4 милиарда евро. Двете основни направления на разходи на провинциите са за:
транспорт в размер на 1,7 милиарда евро и социални грижи в размер на 1,4 млрд. евро
(графика 4).

18

Графика 4:Общи предвидени разходи на провинциите, 2007 г.
Предвидени разходи на провинциите за 2007 г.
Общо 5.4 милиарда евро
21%
30%

7%

8%
8%

26%

Транспорт и трафик
Социални грижи
За резерв за непредвидени и неотложни разходи
Опазване на околната среда
Икономика и земеделие
Други

Източник: Холандски статистически институт
Очаква се близо 40 % от средствата да се разпределят за строеж и рехабилитация
на пътища, изграждане на колоездачни пътеки и подобряване на обществения
транспорт. Провинциите Лимбург, Северен Брабант и Гелдерланд планират да
подобрят достъпа до градовете и селата на техните територии, като ще инвестират
общо с над 200 милиона евро повече от 2006 г. (графика 5). Провинциите Оверейсел и
Южна Холандия ще разпределят повече средства за социални грижи, предимно за
децата.
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Графика 5: Бюджет на провинциите за транспорт и трафик и социални грижи в
млн. евро., 2007 година
Лимбург
Северен Брабант
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Зеландия
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Грьонинген
Флеволанд
Дренте
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Източник: Холандски статистически институт
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ВТОРОТО НИВО НА МЕСТНО САМОУПРАВЛЕНИЕ В
ДАНИЯ
1. Основни характеристики на държавното управление в Дания.
Дания е конституционна монархия с 3 нива на управление - централна власт,
регионална власт (5 региона) и местна власт (98 общини). Тя е държава с дълбоки
традиции в областта на местното самоуправление. От дълги години управлението на
местно равнище се осъществява посредством регионални и общински съвети, а
разпределението на функциите между двете нива е стриктно регламентирано от
датското законодателство. Автономността на местните и регионални структури е
заложена в Конституцията на страната. Чл. 82 от Основния Закон гласи: “правото на
местните органи да упражняват своята власт по независим начин, под надзора на
държавата, следва да бъде скрепено със закон”. На тази база именно Конституцията
предоставя на местните власти основните правомощия по въпросите от местно
значение.
В периода 1662 – 2006 г. Дания е административно разделена на окръзи и
общини. В самото начало на 2007 г. обаче, в страната е проведена сериозна реформа на
местното самоуправление, в резултат на която окръзите са заменени с пет региона Ховедстаден, Мидтюланд, Нордюланд, Сюланд, Сюдданмарк. По този начин
реформата довежда до обособяването на пет нови, по-големи по територия,
административни единици, които заменят традиционните четиринадесет окръга.
Намален е драстично и броят на общините. Малките общини се сливат в по-големи и
техния брой се променя от 271 на 98 общини.
1.1 Процесите на реформа на местно самоуправление в Дания преди 2007 г.
Основата на местното самоуправление в Дания е поставено с проведената през
1970

г.

“Реформа

в

местното

самоуправление”.

Тя

представлява

цялостно

преустройство на действащата до този момент местна административна система в
страната. До 1970 г. Дания е била разделена на 86 градски области и приблизително
1300 енории в рамките на 25 окръжни области. С провеждането на реформата през 1970
г., броят на окръзите е намален от 25 на 14, а този на общините на 271. Това създава
подходяща база за по-доброто разпределение на услугите и за намаляване на
финансовата тежест от централната държавна власт към окръзите и общините. Като
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резултат, последните придобиват повече влияние и по-широки правомощия по
отношение на социалните услуги и здравеопазаването. Процесът на прехвърляне на
правомощия продължава и след 1970 г. През 1973 г. общините вече са отговорни за
местните средни училища, а средните училища и курсовите обучения са прехвърлени
като отговорност на окръзите през 1986 г.
Периодът след 1970 г. се характеризира с процес на гладко децентрализиране на
публичния

сектор.

Съществен

момент

от

процеса

на

трансформация

е

преструктурирането на съществуващата финансова система на ниво централна власт,
окръзи и общини. След 1970 г. основна част от схемите за плащания са заменени от
общи държавни субсидии, т.нар. пакетни субсидии (block grants), а изравнителните
финасови схеми между по-богати и по-бедни общини са разширени. Всички тези
промени благоприятстват по-добрата взаимна връзка между процеса на вземане на
решения и отговорностите на общините и окръзите по отношение на местните финанси.
Те вече са отговорни за средствата, чрез които ще финасират всички услуги, за които е
взето решение от страна на общинските съвети и съветите на окръзите.
1.2 Причини за провеждането на реформа през 2007 г.
Като резултат от все по-засилващия се дебат за структурата на публичния
сектор, през октомври 2002 г., Правителството на Дания създава Комисия за
Административна структура. В състава й влизат представители на местните власти,
ресорните министерства и независими експерти в областта. Основната задача на
Комисията е да изследва “предимствата и недостатъците на алтернативните модели за
организиране на публичния сектор” и на тази база “да се изготвят препоръки за
осъществяване на промени, които ще останат постоянни за определен брой години”.
През 2004 г., като резултат от извършената до този момент работа, Комисията за
Административна структура стига до заключението, че е необходимо провеждането на
реформа в структурата на публичния сектор. Това решение е от части базирано на
факта, че големината на окръзите и общините е недостатъчно за успешното
предоставяне на услуги и от части на това, че самите предоставяни услуги от
публичния сектор са на незадоволително ниво. В допълнение Комисията изготвя шест
модела за възможна бъдеща структура на публичния сектор. Разкрити са както
предимствата, така и недостатъците на всеки един от тях
В резултат на работата на Комисията за административна структура и текущия
обществен дебат по темата, като основна цел на бъдещата реформа на местното
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самоуправление се определя: “... децентрализирания публичен сектор да бъде така
организиран, че да може да отговори на всички бъдещи изисквания, чрез създаването
на постоянни звена с ясно определена отговорност да предоставят висококачествени
услуги на населението...”.
Сред обществото все по-често започва да се говори за положителните резултати,
които могат да се очакват от т.нар. “ефект на обединяването”. При сливането на
няколко отделни административни единици в една, ще бъдат спестени бюджетни
средства, от това, че едни и същи функции и услуги вече ще бъдат администрирани на
едно място, вместо на няколко. Проведено проучване гласи, че намаляването броя на
местните административни служители ще доведе до спествянето приблизително на 365
милииона датски крони годишно. Упоменатата сума е достатъчна например да покрие
лихвите и плащанията по заем, който е на стоийност приблизително 1,7 милиарда
датски крони.
В този ред на мисли започва усилена подготовка на местно равнище за плавното
осъществяване на административната реформа. Реформата и новия модел на
организация на местно равнище влизат в сила от 1 януари 2007 г.
1.3 Местно самоуправление в Дания след 1 януари 2007 г.
С провеждането на реформата в самото начало на 2007 г. се обособява напълно
нова карта на местно административно разделение в Дания. 98 общини заместват
предишните 271, а съществуващите до този момент окръзи са заменени от пет региона.
Въведени са различни изисквания за определяне правомощията, географските граници
и големината на новите общини и региони.
Премахнати са съществуващите до този момент окръзи и на тяхно място се
обособяват пет отделни административни региона с население от 0,6 до 1,6 милиона
жители. Новосъздадените региони са значително по-големи от досега съществуващите
окръзи, чието население е варирало между 225 000 (окръг Рибе) и 660 000 души (окръг
Ерхус). Дори по отношение на територията, петте региона имат голямо предимство.
Така например окръзите са варирали от 528 кв. км. (град Копенхаген) до около 6 200 кв.
км. (окръг Северен Ютланд), докато регионите се простират на териотория от между
2 560 кв. км (регион Ховедстаден) до 13 190 кв. км. (регион Мидтюланд).

Таблица 1: Регионите в Кралство Дания
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Регион

Площ в кв.м

Население1

Брой общини
влизащи в региона

Ховедстаден

2 561 кв. км

1 631 537 души

29 общини

Мидтюланд

13 190 кв. км

1 212 988 души

19 общини

Нордюланд

7 927 кв. км

577 005 души

11 общини

Сюланд

7 273 кв. км

811 511 души

17 общини

Сюдданмарк

12 191 кв. км

1 183 823 души

22 общини

Източник: http://www.im.dk/publikationer/government_reform_in_brief/kap02.htm ; http://en.wikipedia.org/wiki/County#Denmark

Карта 12: Карта на окръзите до 2006 г.

Карта 2: Административни региони в Дания
след 2007 г.

Процесът на създаване на петте нови региона е стартиран още от средата на 2004
г. До изборите през ноември 2005 г. е извършена сериозна подготвителна работа, след
което регионите разполагат с малко повече от година, за да започнат да осъществяват
своите функции. С оглед последното, от съществено значение към момента е било
избраните местни политически органи да имат капацитета да вземат бързи
управленчески решения за това как да се организират и какви точно да бъдат
функциите и правомощията на регионите в Кралство Дания.

1

Брой на жителите към 01 януари 2005 г. Източник:
http://www.im.dk/publikationer/government_reform_in_brief/kap02.htm
2
Източник: http://en.wikipedia.org/wiki/County#Denmark
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2. Структура на управлението в регионите
Осъществената местна административна реформа в Дания променя в значителна
степен организацията на регионалните и общински власти. Регионалната структура на
управление, въведена като резултат от реформата, е институционална новост.
Регионалните административни единици са значително по-големи от съществуващите
до този момент окръзи. Разпределението на функциите, политически правомощия и
управлението на финансите е организирано по коренно различен начин, в сравнение с
модела използван на един по-ранен етап при окръзите. Намален е броя на
административните служители, като резултат от сливането на по-малки в по-големи
общини и на реорганизацията на окръзи в региони. Така на практика от началото на
2007 г. петте регионални административни единици в Дания вече осъществяват своите
функции и правомощия в условията на напълно нови обстоятелства.
Докато реформата на местното самоуправление поставя общинските власти в
една не до там променена институционална форма, то регионите са административно и
институционално организирани по коренно различен начин, в сравнение с окръзите.
Създадена е нова демократична административна структура – регионален съвет.
Първите избори за регионален съвет се провеждат през месец ноември 2005 г.
Регионите не разполагат с общинска власт. По този начин функциите им са
ограничени така, че да могат да изпълняват единство дейности, които са им изрично
законово определени за изпълнение. Управлението на финансите от страна на
регионите също е променено. Така например правото на регионалните власти да
събират такси е заменено. Формата на управление на местно равнище също е
променена - от модел, базиран на управление от страна на комисии, на модел на
управление от страна на съвети. По този начин избраните от народа политици не могат
да оказват пряко влияние върху начина на управление, но могат да вземат участие във
временни комисии. Съществуват и известни условия по отношение на управленческия
капацитет, като се налагат твърди ограничения върху способността на държавните
служители да изпълняват политическите си задължения. Само една позиция, която се
определя като заетост на пълен работен ден, може да бъде заемана.
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Регионалният съвет е институцията, която осъществява управлението на
регионално равнище. В състава й влизат 41 членове, които се избират от народа чрез
преки избори за период от четири години. Председателят на регионалния съвет стои
начело на институцията. Той се избира от членовете на регионалния съвет. Заседанията
на регионалния съвет се провеждат на отворени врата един път в месеца.
Друго важно звено на регионалния съвет е изпълнителната комисия. Тя се
назначава отново от членовете на регионалния съвет. Състои се средно от между 11 и
19 членове. Регионалният съвет също така може да взима решения да сформира
специални комисии, които да окажат съдействие при работата му и да отправят
препоръки за разрешаване на даден проблем.
Като резултат от реформата на местното самоуправление в Дания от началото на
2007 г., броят на административните служители на регионално равнище е намален от
357 (брой на служителите в рамките на съветите на окръзите) на 205 души (брой
членове на регионалните съвети). В допълнение към това, реформата довежда до
няколко други важни промени:
1.) регионите не могат да събират данъци и такси;
2.) регионите се финансират чрез субсидии от страна на държавата и общините;
3.) бюджета на регионите е разделен на три отделни части – здравеопазване,
социални услуги и регионално развитие.
3. Основни отговорности и правомощия при предоставяне на публични
услуги от регионите
Осъществената в началото на 2007 г. местна административна реформа създава
един изцяло нов публичен сектор, в рамките на който държавата задава основните
параметри и рамки за функциониране на държавния апарат. Съобразно с принципите на
новата административна уредба, общините поемат по-голямата част от услугите, които
се извършват в полза на гражданите, а новосформираните пет административни
региона ще отговарят за: здравеопазване, подготовка на плановете за регионално
развитие и за разрешаване на определени общински оперативни задачи.
В най-общи линии административната реформа от началото на 2007 г. довежда
до по-внимателното преразпределение на отговорностите и правомощията в публичния
сектор. Услугите, изпълнявани до този момент от окръзите, са разпределени между
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регионите, общините и централната власт. В допълнение към това някои от
правомощията са прехвърлени от държавата към общините.
След провеждане на реформата регионите в Дания имат сравнително по-малко
отговорности и правомощия, в сравнение с тези, които са притежавали окръзите. Част
от отнетите отговорности са прехвърлени на общините, които от своя страна
придобиват значително по-голямо значение и администратривни правомощия.
Законодателството на Кралство Дания стрикто определя административните функции
на регионите. Недопустимо е извършването на услуги, за които не е изрично упоменато
в даден нормативен акт.
Схема 1: Преразпределение на отговорности и
правомощия между трите нива на управление
преди реформата
14%

40%
Държава
Общини
Окръзи

46%

Схема 2: Преразпределение на
отговорности и правомощия между трите
нива на управление след реформата

9%

43%

Държава
Общини
Региони

48%

Източник: Официална стастика на Кралство Дания

Основните правомощия на регионите са в областта на здравеопазването,
регионалното развитие и дейността на голям брой обществени институции. В
допълнение към това, петте административни региона са отговорни за създаване на
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транспортни компании и за определен брой регионални задължения, свързани с
опазване на природата, защита на околната среда и планирането на физическата
инфраструктура. Не на последно място те извършват и услуги в областта на
предоставяне на специално образование на национално и регионално равнище, като в
същото време отговарят и за институциите (комуникационни центрове), които
предоставят подобен тип образование на хора със зрителни, слухови и говорни
затруднения.
В най-общи линии регионите осъществяват услуги, които имат отношение към:


Здравеопазване (Здравно обслужване, Здравно осигуряване; Психическо
лечение);



Социални услуги и специално образование;



Дейност на институциите за рискови групи;



Регионално развитие;



Подкрепа на бизнеса;



Туризъм;



Околна среда;



Заетост;



Образование и култура;



Развитие на отдалечени/слаборазвити области и селски общини;



Замърсяване на почвата, планиране и разпределяне на суровини;



Градски транспорт.

Схема: Функции на регионите в Дания
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Таблица 2: Видове услуги, предоставяни съобразно със законовите правомощия на
регионите в Дания
ФУНКЦИИ
1.) Развитие на бизнеса

2.) Околна среда

3.) Социални услуги

ВИДОВЕ ПРЕДОСТАВЯНИ УСЛУГИ


Разработване на планове за регионално развитие;



Сформиране на секретариат за предоставяне на
услуги на агенциите за регионално развитие;



Промотиране на туризма и туристическите услуги.



Подготовка на планове за регионално развитие;



Планиране възвръщаемостта на суровини;



Мерки за предотвратяване замърсяването на
почвите;



Изпълнение на определени задачи, съобразени със
Закона за околната среда (Act on Environmental
Goals).



Изпълнение на услуги за групи изложени на риск и
групи със специални нужди, които не се изпълняват
или не са в правомощията на общините;



Следене работата на институциите, които се грижат
за деца със социални и поведенчески проблеми, в
случай, че общините през 2006 г. са сключили
споразумение съответно с комисиите за подготовка;



Подготовка на рамково споразумение, вкл.
координация на най-специалните национални и
регионални услуги, в сътрудничество с други
региони;



Уастие при доставка на помощи;



Задължения по отношение дейността на старчески
домове и приюти.
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Болници;



Психиатрия;



Здравно осигуряване (общопрактикуващи лекари,
специалисти, възстановяване на средства за
лечение).

5.) Култура



Възможност да инициират културни мероприятия и
да дават предложения.

6.) Образование



Предоставяне на услуги в областта на найспециалното национално и регионално образование;



Предоставяне на услуги от страна на образователни
институции, занимаващи се с хора с гласови,
звукови и зрителни затруднения (комуникационни
центрове);



Координационни функции, свързани с
образованието на младежи и деца.



Отговорности при създаването на транспортни
компании - вкл. автобусен транспорт; определяне
равнището на цените и спецификите на системата за
таксуване и проверка на пътниците; разписание;
координация и планиране; частни линии;
осигуряване на удобства и индивидуален транспорт
на инвалиди и др.

4.) Здравеопазване

7.) Транспорт и пътища

Здравеопазване:
Основно задължение на регионите е здравеопазването. Както вече бе споменато
по-горе правомощията са в областта на здравно обслужвание (вкл. психиатрично и
здравно

осигуряване),

общи

практикуващи

лекари,

специалисти

и

др.

Новосформираните пет региона в Дания изземат функциите в сферата на
здравеопазването на предшестващите ги окръзи. До известна степен целта на
създаването на регионите е именно подобряване качеството на обслужване на
пациентите, използане предимствата на специализирана помощ и възможно найдоброто усвояване на наличните ресурси.
С цел да се подсигури по-добрата взаимна връзка между общините и регионите
при предоставянето на подобен тип услуги, се сключват обвързващи партньорства в
рамките на здравни координационни комитети. Последните се стремят да създадат
стройна организация и координация на дейностите за здравно обслужване на пациенти,
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рехабилитация, превантивно лечение и грижи. В допълнение към това двете нива на
местно самоуправление сключват здравни споразумения по отношение на процедурите
за изписване от болница на не напълно възстановени и възрастни пациенти и за
превантивно лечение и рехабилитация.
Регионално развитие:
Друга основна задача на регионите е да служат като двигател за икономическо
развитие и растеж на регионално равнище. В тази връзка водещи задължения на
регионалните съвети са подготовката на регионалните планове за развитие и
създаването на форуми на регионално развитие (regional growth fora). Плановете следва
да предоставят вижданията за цялостно развитие на региона - вкл. развитието на
градовете, селските общности и крайните райони; опазване на околната среда; развитие
на бизнеса и туризма, подсигуряване по-високи равнища на заетост; образование и
култура. Регионалните съвети могат да назначават до двa форума за регионално
развитие. Целта на последните е да допринесат за развитието на местния бизнес и
търговия, като по този начин да стимулират цялостен икономически растеж и
подобряване на бизнес климата в страната.
Сред основните задачи на тези “форуми за развитие” е мониторинга и
изследването на възможностите за икономически растеж на местно и регионално
равнище. На базата на тези наблюдения се изготвя стратегия за бизнес развитие, която
на по късен етап ще се превърне в основа за създаването на плана за развитие от страна
на регионалния съвет. В състава на регионалните форуми за развитие влизат до 20
представители на дадения регион – бизнесмени, общински служители, местни търговци
и индустриалци, представители на образователни институции и пазара на труда и др.
Социален сектор:
На регионите в Кралство Дания е наложено законовото задължение да
предоставят социални услуги на общините. От 01 януари 2007 г. регионите поемат
функциите на окръзите, намиращи се на територията на региона, освен в случаите в
които изрично не е договорено, че услугите извършвани от институцията на даден
окръг ще бъдат прехвърлени на общината, в рамките на която действа тази институция.
Освен това, всички институции за деца и млади хора със социални проблеми – с
изключение институциите за социални грижи – се поемат от общините, в рамките на
които се намират. От 2006 г. насам общините вече могат да сключват споразумения, че
регионите ще бъдат отговорни за администрирането на тези институции.
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Във връзка със законово установеното задължение на регионите да предоставят
социални услуги и специално обучение, всяка една от тези пет административни
единици следва да сключва рамкови споразумения с общините, които се намират в
рамките на дадения регион. Рамковото споразумение има за цел да определи точния
брой места и оферти, които регионалния съвет в последствие предоставя на общините в
региона разделени по целеви групи.
4. Източници на финансиране на предоставянето на услуги
Финансова и изравнителна реформа адаптира изравнителната система към новата
система за преразпределение на задълженията и към новата карта на местно
административно устройство, така че да се подсигури един добър баланс между побогатите и по-бедни общини. В Дания голяма част от приходите в публичния сектор
идват от събирането на данъци и такси. С осъществяването на местната
административна реформа обаче, броят на нивата на данъчно облагане е намален от три
на две и имайки предвид факта, че регионите, за разлика от окръзите, не могат да
налагат данъци, петте административни единици ще финансират услугите, които
предоставят чрез средства предоставяни от общините и централната власт. По този
начин петте новосформирани региона се финансират от части от общините и от части
от държавата.
Когато говорим за финансиране на услугите на второ ниво на местно
самоуправление в Дания, на първо място е важно да споменем това, че бюджета на
регионите е поделен на три части:
1.) здравеопазване;
2.) процентово финансирани услуги за социални дейности и специално обучение;
3.) други услуги.
Здравеопазване
По отношение на здравеопазването, услугите предоставяни от страна на
регионалните административни власти се финансират от четири различни вида
субсидии: 1.) пакетни субсидии от държавата, 2.) държавни субсидии за финансиране
на дейности, 3.) принос от страна на местните власти и 4.) принос за извършване на
дейности на местно равнище (local activity-related contribution). Най-голям дял от тези
четири източника на финансиране услугите на второ ниво на местно самоуправление се
пада на пакетните субсидии от държавата. Те подсигуряват приблизително 75 % от
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общия бюджет на регионите за здравеопазване. На второ и трето място по принос към
регионалния бюджет се подрежда финансирането от страна на общините, което се
поделя на две части: т.нар. “принос от страна на общините” и “принос за извършване на
дейности на местно равнище”. 10% от общия бюджет идва от приноса от страна на
общините, а други 10% от бюджета е от приноса за извършване на дейности на местно
равнище”. Последното четвърто място по дял към регионалния бюджет се отрежда на
“държавните субсидии за финансиране на дейности”. Приблизително 5 % от
финансирането за регионите се предоставя по тази линия.
Схема 3: Разпределение на общите приходи на
регионите за здравеопазване

10%
пакетни субсидии от
държавата

10%

държавни субсидии за
финансиране на дейности

5%

принос от страна на
местните власти

75%

принос за извършване на
дейности на местно
равнищ е

Новото в сравнение с предходните години е това, че с осъществяването на
местната административна реформа, общините придобиват значително по-големи
правомощия в областта на здравеопазването. Допълнителните услуги, които следва да
предоставят (като превантивно лечение, грижи и рехабилитация), предопределят все
по-нарастващото им значение на местно и регионално равнище. Общият принос на
общините към бюджета за здравеопазване на регионите е близо 20 %.
В най-общи линии, за да може да се подсигурят равни възможности на регионите
при предоставянето на здравни услуги, регионалният бюджет за здравеопазване се
разпределя на базата на голям брой критерии, някои от които са: демографски
специфики, социална структура на региона и др. Основната подялба на бюджета по
пера се изготвя от самите региони. Законово е установена максимална сума от 1 500
датски крони на жител, която е съобразена с нивото на цените и на работната заплата за
2003 г. Съществува възможността общините да наложат вето на предложения от страна
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на регионите да увеличат процентово прага с повече от колкото нарастват цените и
нивата на работните заплати в дадения регион. За да може това да се случи на практика
обаче се изисква минимум 2/3 от общините в даден регион да се обявяват в полза на
налагането на вето.
Частта от регионалния бюджет, която идва общините по линия “принос за
извършване на дейности на местно равнище”, се определя на базата на това какъв
процент от населението на дадения регион ползват услугите на националната здравна
помощ. До голяма степен това зависи от броя на жителите, които са се нуждаели от
хоспитализация и от след оперативно лечение в болница, както и от броя на услугите
предоставени от общо практикуващите лекари на територията на даден регион.
Социални дейности и специално образование
В областта на социалните услуги и специално образование, регионите в Кралство
Дания получават субсидии от страна на общините за да финансират дейностите, които
извършват в тяхна полза.
Други услуги
За да може да финансира други услуги, предоставяни на регионално равнище
(основно услуги, насочени към подсигуряване на регионално икономическо развитие и
растеж), регионите получават от една страна пакетни субсидии от държавата, а от друга
принос (сума), която се дава за всеки жител на разглеждания регион, с цел
подсигуряване на регионално развитие и икономически растеж. Максимална сума,
предоставяна на глава от населението за дадения регион, е в размер на 200 датски
крони. Този принос се образува по същия модел и на базата на същите принципи, както
приноса към регионалния бюджет за здравеопазване (обяснен в детайли по-горе. Вж.
схема 3: Разпределение на общите приходи на регионите за здравеопазване).
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ВТОРОТО НИВО НА МЕСТНО САМОУПРАВЛЕНИЕ В
РЕПУБЛИКА ЧЕХИЯ
1. Основни характеристики на нивата на държавното управление
1.1 Правна база
Съгласно приетата през 1992 и влязла на 1 януари 1993 година в сила
Конституция Чешката република е суверенна, унитарна държава. В Конституцията се
урежда настоящото държавно устройство, както и териториалното самоуправление на
страната (глава седма, членове 99 -105).
Член 99 определя общините като основни, a регионите като по-висши
териториални единици на самоуправление - общините като основно ниво и регионите
като второ ниво на самоуправление.
Съгласно чл. 100 териториалните единици на самоуправление представляват
териториални общности от граждани даващи правото на самоуправление. Чл. 101 ги
определя като обществени форми на самоуправление, разполагащи със собствени
собственост и бюджет. Държавата може да се намесва в дейността на териториалните
органи на самоуправление единствено в защита на закона и по начин, предвиден по
закон.
Съществуват още два члена в Конституцията на Чешката република, които са
свързани с месното самоуправление: чл. 8 дава гаранции за самоуправлението в
самоуправляващите се териториални единици, докато чл. 87 дава правото на
Конституционния съд да се произнася по жалби на месните власти срещу
противозаконна намеса от страна на държавата и по спорове, касаещи властовия обхват
на държавата и органите на месното самоуправление. Само Конституционният съд има
право да решава дали да отменя друго законодателство (местни закони) или неговите
отделни клаузи, ако те са в нарушение на конституционните ред и право.
1.2 Административно-териториално устройство
Общината е първото ниво на местно самоуправление. Всяка община
представлява държавната администрация по въпросите, предвидени по закон. Обхватът
на отговорностите е различен за различните видове общини: някои общини изпълняват
обикновени делегирани компетенции, докато други са натоварени с поддържането на

35

регистрите за ражданията, смъртните случаи и сключените бракове, както и за
процедурите, свързани с издаването на разрешителни за строителни дейности. Трета
група общини са общини в рамките на дадена административна област с
упълномощена Общинска служба, на които са възложени допълнителни правомощия за
осъществяване на задачи като представители на по-малки общини, които нямат
необходимия персонал или квалификация.
Общини с разширени компетенции, върху които е пренесена значителна част
от пълномощия на областните власти, изпълняват възможно най-широка област от
държавни административни задължения. Въпреки гореспоменатата разлика, общините
в основата си имат достъп до същите права и тяхната вътрешна организация произтича
от принципите, предвидени в Закона за общините.
Градовете с общинско самоуправление, имат специален статут, определен от
Закона за общините. Те имат правото да издават собствена конституция, съгласно
която регулират условията на градското управление. Тяхната територия може да бъде
разделена в градски райони или градски зони. Такива градове са Пилзен, Либерец,
Бърно, Млада Болеслав, Острава и др.
Структурата и административното делене на Прага, включително разделението
на властите, са уредени в Закона за столицата Прага.
Регионът е по-висша териториална единица на самоуправление.
Настоящото

административно-териториално

устройство

е

въведено

с

приемането на Закон 347/1997, влязъл в сила на 1 януари 2000 година. С него сe
създават

14

региона

(kraje)

–

Среднобохемски,

Южнобохемски,

Пилзенски,

Карловарски, Устецки, Либерецки, Краловохрадецки, Пардубицки, Оломоуцки,
Моравско-силезки, Южноморавски, Злински и Височински регион, в това число и
Столица Прага, която е едновременно регион и община. Тези региони са идентични на
регионите, съществуващи до 1960 г. в Чехословакия.
Съгласно класификацията на ЕВРОСТАТ за единно класифициране на
териториалните единици в Европа3, за район на ниво NUTS I се смята цялата територия
на страната, районите на ниво NUTS II включват един или няколко от осемте района на
планиране, показани на Карта 2. В NUTS III се включват споменатите по-горе 14
региона.
3

La Nomenclature des Unités Territoriales Statistiques
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Карта 1. Административни региони в Чехия

Административни региони в Чехия (Вж. Карта 1)
№

Край

Име на чешки

1.

Столица Прага

Hlavní město Praha

2.

Среднобохемски край

3.

Площ
кв.м

в

Брой Общини

496

1

Středočeský kraj
(Střední Čechy)

11 015

1 146

Южнобохемски край

Jihočeský kraj (Jižní
Čechy)

10 057

623

4.

Пилзенски край

Plzeňský kraj
(Plzeňsko)

7 561

501

5.

Карловарски край

Karlovarský kraj
(Karlovarsko)

3 315

132

6.

Устецки край

Ústecký kraj
(Ústecko)

5 335

354

7.

Либерецки край

Liberecký kraj
(Liberecko)

3 163

215

8.

Краловохрадецки край

Královéhradecký kraj

4 758

448
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(Královéhradecko)
9.

Пардубицки край

Pardubický kraj
(Pardubicko)

4 518

452

10.

Оломоуцки край

Olomoucký kraj
(Olomoucko)

5 267

397

11.

Моравско-силезки край

Moravskoslezský kraj
(Moravskoslezsko)

5 427

299

12.

Южноморавски край

Jihomoravský kraj
(Jižní Morava)

7 196

672

13.

Злински край

Zlínský kraj (Zlínsko)

3 963

304

14.

Височински край

Kraj Vysočina
(Vysočina)

6 796

704

Под нивото на 14-те области на ниво NUTS IV съществуват 77 окръга (okres) и 6
249 общини (obec)4. На ниво по NUTS II съществуват 8 района за планиране които
обхващат Северозападна, Североизточна, Моравскосилезска, Средна Моравия,
Югоизточна, Югозападна, Средна Чехия и Столица Прага.
Карта 2. NUTS 2 и NUTS 3 в Чехия 5

4

http://www.czech.cz/en/czech-republic/politics/public-administration/ - Официална интернет страница на
Република Чехия
5

http://www.czso.cz/ - Чешки статистически институт
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На ниво NUTS II и NUTS IV не съществуват органи на местно самоуправление. На
ниво NUTS III съществуват 14 висши териториални самоуправляващи се единици
(Областно събрание/парламент), от което се избира Областен управител, а на ниво
NUTS V – 6 249 избираеми общински събрания (парламент) с кмет, избиран от
Общинско събрание.

1.3 Местно самоуправление
Местното самоуправление в Чехия се реализира на две нива: на ниво област и
община. Общините и регионите представляват държавната администрация в рамките
на тяхната територия по начин определен им по закон, а обхвата на дейността им се
простира в рамките на делегираните им правомощия. Общините и регионите могат да
издават общински/регионални разпоредби по въпроси, които попадат в сферата на
делегираните им правомощия. Когато упражняват делегираните си компетенции,
общините и регионите Чехия са обвързани със:
а)

закони

и

правни

наредби,

определящи

издаването

на

общински/регионални регулации;
б) правителствени решения и насоки, определени от централните
административни органи;
Общините и регионите получават от държавния бюджет средства за изпълнение
на задачите, попадащи в делегираните им правомощия. Размерът на средствата се
определя от Министерство на финансите след дискусия със съответното ресорно
министерство.
Двете нива на самоуправление имат делегирани функции от страна на държавата и
на практика изпълняват ролята на деконцентрирани звена. Органите на местно
самоуправление имат два вида компетенции - независими и делегирани.
Независимите компетенции са два вида:
а) Независими компетенции на областите. Към тези компетенции спадат например:
управлението на областите; бюджет и финанси на областите; издаване на общи
строителни разрешения; разработване на програми за регионално развитие;
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планиране на територията; сътрудничество с други региони; стратегии за
развитие на туризма и др.
б) Независими компетенции на областта: опазване на историческо наследство;
планове за действие в извънредни ситуации; средни училища, техникуми,
специализирани начални училища; регионални институции за социални грижи,
институции за професионални консултации на деца, нуждаещи се от специални
грижи; стратегии за управление на отпадъците; участие в оценки на
въздействието върху околната среда и др.

Делегираните компетенции са: контрол върху изпълнението на държавните
административни функции от общинските нива; функционални оценки на общинските
администрации; надзор над законността на държавните функции и тези на ниво
„самоуправление”, осъществявани от общините; правомощия да решават в случаи на
бездействие на общинските звена; категоризация на горските масиви; решения в
областта на ловното дело, и издаване на разрешения за ловуване; поддържане на воден
регистър; предотвратяване на аварии и преодоляване на последствията от такива;
контрол над дейността на регионалните агенции за лицензиране на търговски обекти и
др.
Областите изпълняват независимо своите задължения по отношение на
административните си отговорности. В областта на независимите си компетенции
областите не са подчинени на държавната власт. Намеса на държавата е допустима
само в случай на нарушаване на законите и Конституцията на страната.
Известна степен на свобода при реализиране на делегираните компетенции има
и на ниво община.
2. Структура на управлението в регионите
2.1 Изпълнителни органи
Комитетът (Регионалният Комитет) – rada – е изпълнителното тяло на региона в
областта на собствените му компетенции (независими дейности) и е отговорен пред
регионалния съвет. По отношение на делегираните си правомощия, регионалният съвет
може да вземе решения, само ако това е предвидено по закон.
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Комитетът се състои от председателя на регионалния съвет (hejtman), неговия
заместник (заместници) и другите членове на комитета, избрани измежду членовете на
съвета. Броят на членовете на съвета е между 9 и 11, в зависимост от броя на
населението на съответния регион.
Комитетът на Прага е изпълнителното тяло на Прага в областта на собствените
му компетенции и е отговорен пред градския съвет на Прага. Комитетът изработва
предложения, които се обсъждат от Градския съвет и гарантира, че приетите от
Градския съвет решения са съгласувани с него. От своите членове, Градският съвет
избира представители за комитета. Комитетът е от 11 члена и се състои от кмет,
неговия заместник (заместници) и други членове на комитета. Членовете на комитета
трябва да са граждани на Чешката република.
2.2 Съвещателни органи
Броят на членовете на регионалните съвети (zastupitelstvo) на регионите се
базира на големината на населението на съответния регион и се състои от 45-65 члена.
Президентът на регионалния съвет, неговите заместници и другите членове на
регионалния съвет се избират на встъпителното му заседание.
Изборите за регионалния съвет са уредени от Закон 130/2000 за изборите на
регионални съвети и от допълненията към няколко свързани с тях закона. Регионалните
съвети се избират на всеки четири години. Изборите се основават на пропорционалното
представителство, универсалното избирателно право, директни избори и тайно
гласуване.
Членовете на Градския съвет на Прага са между 55 и 70; избират се съгласно
Закон 152/1994 за изборите на общински съвет в общините и допълненията към
няколко свързани с тях закона.
2.3 Политически ръководител на местните/регионалните органи
Председателят на регионалния съвет е представител на региона. С дейността си
той изпълнява представителни функции. От своите членове, регионалният съвет избира
председателя и неговите заместници. Те трябва да са граждани на Чешката република.
Те са отговорни пред регионалния съвет за разпределението на функциите си.
Регионалният съвет има право да поставя задачи на председателя само в неговата сфера
на дейност.
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Актове, които изискват одобрението на регионалния съвет могат да се
изпълняват от председателя на регионалния съвет само след предшестващо одобрение.
председателят на регионалния съвет заедно със заместника му подписват правните
регулации в рамките на региона. След предшестващо одобрение от страна на министъра
на вътрешните работи, той има право да назначава или освобождава от длъжност
директора на Регионалната служба (krajsky urad). Както е постановено по закон,
председателя на регионалния съвет назначава специални органи за изпълнение на
делегираните му правомощия.
Председателят на регионалния съвет има право да спира изпълнението на
решения на регионалния съвет ако сметне, че съответното решение не е правилно.
Председателят на регионалния съвет след това внася въпроса за разглеждане на
следващото заседание на регионалния съвет. След общите избори за регионален съвет и
до провеждане на първото му събрание, действащият кмет гарантира финансовото
управление на региона в съответствие с одобрения бюджет и изпълнява други
неотложни задачи в независимата сфера на дейност.
Заместник-председателят

на

регионалния

съвет

действа

от

името

на

председателя. Регионалният съвет има право да избира повече от един заместници и да
им възлага конкретни задачи.
Кметът на Прага изпълнява представителни функции. С дейността си той
представлява Прага. Актове, които изискват одобрението на Съвета на Прага могат да
се изпълняват от кмета само след предшестващо одобрение. Кметът заедно със
заместника му подписват наредбите на столичния град. Кметът има право да спира
изпълнението на решения на Градския съвет на Прага ако сметне, че съответното
решение не е правилно. След това кметът внася въпроса за разглеждане на следващото
заседание на Градския съвет на Прага.
Кметът на Прага свиква и председателства събранията на Градския съвет на
Прага и на Комитета на Прага. Кметът остава на длъжност след приключване на
мандата на Градския съвет на Прага и до избирането на нов кмет. Градският съвет на
Прага избира кмета и неговите заместници и също така може да ги освобождава.
2.4 Ръководител на администрацията
Регионалната служба е оглавявана от директор, който е назначен от региона и е
отговорен пред председателя на Регионалния съвет за изпълнението на задачите,
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възложени на Регионалната служба в рамките на нейните независими и делегирани
правомощия.
Директорът има право да присъства на събранията на съвета и на комитета в
качеството си на съветник. В съответствие с отделни разпоредби той изпълнява
функцията на работодател на служителите в Регионалната служба.
Директорът може да не е член на парламентарно представена партия или
движение. Длъжността му обаче е несъвместима с длъжността на депутат в Камара на
представителите, на сенатор в Сената и на член на съвет за териториално
самоуправление.
Председателят на регионалния съвет назначава и освобождава директора след
предшестващо одобрение от страна на министъра на вътрешните работи: назначаването
или освобождаването без предшестващо одобрение от министъра на вътрешните работи
са юридически недействителни
Директорът оглавява Градския съвет на Прага като изпълнява задачи, възложени
му от Градския съвет на Прага, Комитета и кмета на Прага. Той е отговорен пред кмета
на Прага за изпълнение на задачите, възложени му от Градския съвет на Прага в
съответствие с независимите и делегираните правомощия на Градския съвет на Прага.
Директорът назначава заместниците си след консултация с Комитета на Прага.
В съответствие с отделни разпоредби директорът изпълнява функцията на работодател
на служителите в Градския съвет на Прага. Той присъства на събранията на Градския
съвет на Прага и на комитета и има право на съвещателен глас.
След предшестващо одобрение от страна на министъра на вътрешните работи,
кметът на Прага има право да назначава или освобождава от длъжност директора на
Градския съвет на Прага; назначаването или освобождаването без предшестващо
одобрение от министъра на вътрешните работи са юридически недействителни.

2.5 Разделение на властите и отговорностите
Съветите са главните органи, взимащи решения. Комитетите са изпълнителните
органи. Съветите избират председателите на регионалните съвети, кмета на Прага и
другите кметове.

43

3. Основни отговорности и правомощия при предоставянето на публични
услуги от регионите
Регионът е териториална общност от граждани с право на самоуправление.
Държавните органи имат правото да се намесват със своите компетенции, ако това се
налага с цел защита на правото и както е постановено в закона. Въпроси, които са от
интерес за регионите и техните жители попадат в сферата на компетенциите на
регионите, освен ако са включени делегираните правомощия.
Основни услуги, които се предоставят на второто ниво на самоуправление са:
•

Поддържане на пътната мрежа

•

Социално подпомагане

•

Околна среда

•

Обществен транспорт

•

Регионално развитие

•

Средно образование

•

Обществено здраве

Следните конкретни въпроси са в сферата на собствените компетенции на
регионите:
•

представяне на проектозакони пред Камара на представителите

•

подаване на предложения до Конституционния съд за отменяне на закони, за
които се смята, че са противоконституционни

•

издаване на всеобщо задължителни наредби за съответните региони

•

координиране на развитието на територията на регионите, одобрение на
програми за развитие на територията на регионите в съответствие с отделни
закони, изпълнение и мониторинг на програмите

•

одобрение на документи за планиране и зониране на територията на регионите и
публикуване на задължителните части от тях като регионално законодателство

•

одобрение, изпълнение и мониторинг на плановете за регионален туризъм

•

избиране на представители на регионите в регионалните съвети
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•

вземане на решения за основните транспортни услуги в региона

•

вземане на решения за сътрудничество с други региони и международно
сътрудничество

•

одобрение на регионалния бюджет и приключване на баланси

•

учредяване и закриване на субсидирани от регионите организации и
организационни компоненти, одобрение на актове за учредяване на подобни
организации

•

одобрение създаването на местни правни единици, одобрение на техните актове
за учредяване, меморандуми за сътрудничество, прекратяване на договори и
статути и решения за участия в съществуващи правни единици

•

назначаване на делегати, които да представят регионите на общите събрания на
търговски компании, в които регионите имат дял

•

издаване на предложения за назначаване и освобождаване на делегати, които
представляват регионите в органите на търговски компании, в които регионите
имат дял, избиране и освобождаване на председател, заместник-председател,
комитета и другите членове на регионалните съвети

•

учредяване и закриване на комитети и избиране на и освобождаване на
председатели на регионалните съвети и техните членове

•

осигуряване на субсидии от собствените финансови активи за граждански и
хуманитарни организации, физически и юридически лица на територията на
региона

•

налагане на глоби на физически и юридически лица, които като предприемачи
са нарушили наредби, издадени от региона
В допълнение към собствените им компетенции, на общинските и регионалните

власти са делегирани правомощия по въпроси на държавната администрация и в тяхното
изпълнение те са подчинени на по-висшите органи. Тези техни функции се уреждат от
две групи закони, първата от които описва пълномощията, които са прехвърлени на
регионите от министерствата и някои други административни органи, а втората група
урежда трансфера на компетенции от премахнатите областни власти в полза на
общините с разширени компетенции и на регионите.
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Общините с разширени компетенции са въведени на 1 януари 2003 година и
поемат пълномощията на всички областни власти. Понастоящем има 205 общини с
разширени компетенции и техните административни области са определени с указ на
министъра на вътрешните работи.
Общините и регионите получават средства от държавния бюджет за извършване
на делегираните им пълномощия.
4. Източници на финансиране на предоставяните услуги
От брутния национален приход, събран от облагането с данъци, 3,1% се
преразпределят за регионалните бюджети, 20,59% в полза на общините, а останалите
се вливат в държавния бюджет.
Делът на всеки регион се определя в съответствие с фактори като броя на
населението в съответния регион, икономическата ефективност, броя и компетенциите
на организациите, учредени от региона, обхвата на икономическите проблеми и др.
Данъчни приходи на регионите в Чехия към 2003 година
Вид данък⁄такса

ДДС
корпоративен данък
данък върху личните доходи
ОБЩО

В милиони крони Процентен дял в
общите регионални
приходи от данъци
4 900
3 300
3 600
11 800

41.5
28.0
30.5
100.0

4.1 Грантове от по-висши органи на управление
Част от държавния бюджет се състои от грантове, определени за финансиране
на различни общински и регионални дейности. Тези два източника на финансиране са
незаменими и в двата вида административни структури. В общините, държавните
грантове представляват около един процент от общите приходи, докато в регионите
те възлизат на 85 процента. Все пак, за да се намали дела на тези грантове като
приходоизточници за регионите, през 2004 година е въведена реформа в приходите на
регионите, която предвижда известни ограничения при използването на споменатите
грантове.
Също така на регионите се предоставят грантове от държавния бюджет за
регионалната железопътна мрежа и автобусния транспорт. Регионите получават
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финансиране и от други ресорни органи, управляващи държавния бюджет и основно
от Министерството на здравеопазването, Министерството на труда и социалните
грижи, Министерството на образованието, младежта и спорта. Тези грантове са
специфични и най-вече целят текущо финансиране на субекти, административно
управлявани от регионите. Разходите за образование на регионално и местно равнище
представляват около 76 процента от регионалните приходи.
Все пак за повечето грантове съществува условието, получателят му да може да
осигури съфинансиране, като в общи линии процентът на съфинансиране зависи от
вида и характера на програмата.
4.2 Други приходоизточници
Освен от данъците и грантове, които представляват основните източници на
средства за общините и регионите, те получават финансиране за текущите си
инвестиционни разходи и от:
• приходи от собствени активи (наем, продажба на недвижими имоти)
• приходи в резултат от собствени икономически дейности
• приходи от транзакции на организации, създадени от общините и регионите
(основно печалби от субсидирани общински и регионални организации)
• приходи от упражняване на административни функции (административни
такси)
• постъпления от местни такси
• грантове от регионалните бюджет към общините
• финансови дарения
• кредити и заеми (от Чехия и чужбина)
Пропорцията на тези други приходоизточници може да варира съществено
поради различната големина на отделните общини и региони. Поради тази причина не е
възможно да се пресметне процентът на този вид допълнителни приходи като част от
общите приходи на общината или региона.
4.2 Такси
Клиентите на услугите, предлагани от местните и регионалните власти, заплащат
такси, които варират между различните общини и региони, зависейки изцяло от
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съответния орган на местно самоуправление. Пример за източник на приход за местния
бюджет може да бъдат таксите за събиране и извозване на отпадъците.
Повечето обществени услуги, които се предлагат в рамките на органите за
териториално самоуправление, не се изпълняват директно от местните власти, а от
организации, учредени от общините или регионите. Най-често срещаната правна форма
доставчик на такива услуга е субсидираната организация, която има юридическото
право и се основава на нестопански принцип. Такива организации предлагат услуги, за
които събират такси. В допълнение на тези такси те също получават средства от
общинските и регионалните бюджети, които от своя страна целят да компенсират
разликата между общата сума, използвана за предлагането на услугата и приходите от
такси. Тази правна форма е обща за домове за възрастни хора, детски ясли и начални
училища, някои медицински практики, музей, пътно-възстановителни дейности и
ремонти, водни съоръжения и други.
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ВТОРОТО НИВО НА МЕСТНО САМОУПРАВЛЕНИЕ В
РЕПУБЛИКА ГЪРЦИЯ
1. Основни характеристики на държавното управление в Република Гърция
Гърция е унитарна държава с тристепенно териториално деление: региони
(periferies), префектури (nomoi) и общини, които се разделят на градски (dimoi) и селски
(koinotites).
Съгласно чл. 61 от Закона 1622/86 относно планирането, програмирането и
координирането на регионалното развитие, Гърция е разделена на 13 региона: Източна
Македония и Тракия, Атика, Северна Егея, Западна Гърция, Западна Македония,
Епирус, Тесали, Йонийските острови, Централна Македония, Крит, Южна Егея,
Пелопонес и Централна Гърция. От 1997 г. регионите функционират като
деконцентирани административни единици на централната власт и поемат много от
функциите на министерствата. Те активно участват в процеса на изготвяне, планиране
и приложение на държавните политики свързани с икономическото, социално и
културно развитие. Особено важна е ролята им в прилагането на кохезионната
политика на ЕС.
Общините представляват първо ниво на местно самоуправление. След
приемането на Закон 2539/97 относно задължителното сливане на общини, техният
брой значително намалява: от 5755 на 1034, от които 914 селски и 120 градски общини.
Префектурите се установяват като второ ниво на местно самоуправление през 1994 г.
(Закон 2218/94, изменен със закони 2240/94 и 2307/95). В Гърция има 51 префектури,
три от които са разширени префектури6. Според измененията на чл. 102 от
конституцията на гръцката република, въведени през 2001 г., двете нива на местно
самоуправление действат като автономни административни органи в управлението и
прокарването на местните финансови, икономически, социални и културни интереси.
Разпределението на компетенциите и отговорностите между двете административни
нива се извършва на териториален принцип без да съществува йерархическа връзка
между тях. Общините и префектурите могат да изпълняват и функции на централната
власт, когато това е заложено в закон.
6

Разширени префектури са тези, чиято териториална власт се разпростира на повече от една префектура.
Поради това разширените префектури се наричат също така префектурни окръзи. Общият брой на
префектурите (като географско понятие) е 54.
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Таблица 1 : Териториално разпределение на Гърция
Регион

Брой

Брой общини

Население

префектури

Територия
(кв.км.)

Източна Македония и Тракия

5

55

611 067

14 157

Атика

4

122

3 761 810

3 808

Северна Егея

3

36

206 121

3 840

Западна Гърция

3

74

740 506

11 350

Западна Македония

4

61

301 522

9 451

Епирус

4

76

353 820

9 203

Тесали

4

105

753 888

14 037

Йонийските острови

4

39

212 984

2 307

Централна Македония

7

134

1 871 952

18 811

Крит

4

72

601 131

8 336

Южна Егея

2

58

302 686

5 286

Пелопонес

5

107

638 942

15 490

Централна Гърция

5

95

605 329

15 549

Общо

54

1034

10 961 758

131 625

Данни: Гръцката агенция за местно развитие и управление (януари 2007г.)

Въпреки тристепенното териториално деление и заложените в конституцията
финансова и административна автономност на двете нива на местно самоуправление, в
действителност местните административни органи продължават да бъдат контролирани
от централната власт. Първо, регионалните звена на централната власт съблюдават за
законността на действията на местните органи. Второ, централната власт създава със
закон 2477/97 независима административна институция - Омбудсман, чиято функция е
да разрешава спорове между държавната администрация (в това число и местната
власт) и частни лица, като се стреми да гарантира защитата на гражданските права.
Трето,

централизацията

на

данъчната

система

лишава

местните

органи

на

самоуправление от приходоизточници като увеличава тяхната финансова зависимост от
държавните трансфери.
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2. Структура на управлението в префектурите
Префектурите са автономни органи по силата на публичното право с
териториална юрисдикция и отговорности за управление на ниво префектура.
Администрацията в префектурите се състои от : префект, префектурален съвет,
префектурална комисия и икономическа и социална комисия.
Префектът (nomarchis) е основният изпълнителен орган в префектуралната
администрация (чл. 16 от закони 2218/94 и 2240/94) и като такъв прилага решенията на
префектуралния съвет и префектуралната комисия. Префектът е йерархически
ръководител на служителите в префектуралната администрация, както и политически и
юридически представител на съответната префектура в регионалния съвет. Лидерът на
водещата листа на местните избори става префект за период от 4 години.
Префектуралният съвет (nomarchiako simvoulio) е най-важния орган в
префектуралната администрация, който взима решения по въпроси отнасящи се до
префектурата като териториална единица. Местата в префектуралния съвет варират
между 21 и 37 според големината на населението, с изключение на следните
префектури: Кикладес – 43 места, Додеканезе – 41 места, Атина-Пирея – 74 места,
Еврос-Родопи – 50 места, Драма-Кавала-Ксанти – 67 места7. 3/5 от местата се заемат от
кандидати на водещата листа на местните избори, а останалите 2/5 се разпределят по
пропорционалната система между кандидати от останалите листи, които са успели да
спечелят поне едно място в съвета. Членовете на префектуралния съвет се избират за
период от 4 години.
Префектуралната комисия (nomarchiake epitrope) взима решения относно
икономическите дейности свързани с изпълнението на функциите на префектуралната
администрация като съставяне на бюджет, изготвяне на годишен доклад, сключване на
договори и т.н. (чл. 15, част 25 от закон 2503/97). Префектуралната комисия се състои
от 5 до 7 члена, които се избират от префектуралният съвет за период от 4 години.
Икономическата

и

социална

комисия

е

консултативен

орган

към

префектуралния съвет. В тази комисия членуват представители на местната асоциация
на общините, синдикати на работодатели и служители, научни асоциации и камари,
както и служители на префектуралната администрация. Основната функция на
Икономическата и социална комисия е да издава становища по важни за гръцкото

7

Атина-Пирея, Еврос-Родопи и Драма-Кавала-Ксанти са трите разширени префектури в Гърция.
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общество въпроси, преди Правителството да организира дискусии и да предложи за
гласуване на закон в Парламента.
3. Основни отговорности и правомощия при предоставянето на услуги
Целта на създаването на две нива на местно самоуправление е да осигури подобро качество на публичните услуги предоставяни на гражданите. Разпределението на
задълженията между двете административни нива се извършва съгласно принципа на
субсидиарност. И така, общините отговарят за местните въпроси на тяхната територия,
докато префектурите се ангажират с дейности, които надхвърлят компетенциите на
една община. Такива например са построяването на междуселищни пътища,
междуобщински дейности и т.н. Префектурите могат да извършват дейности и на ниво
община, в случаите когато общините не разполагат с необходимата инфраструктура
или ресурси за тяхното изпълнение.
Отговорностите на префектурите не обхващат дейности от компетенцията на
министерството на отбраната, на външните работи, на икономиката и на правосъдието,
както и на Националния статистически институт (принадлежащ към министерството на
икономиката), данъчните служби и граничния ветеринарен контрол (чл.3 от закон
2218/94, изменен с чл.5 от закон 2240/94). Прехвърлянето на компетенции от
централната към префектуралната администрация засяга всички останали области. Това
се осъществява с издаването на президентски указ по съвместно предложение на
министъра на вътрешните работи, държавната администрация и децентрализация и на
министъра на икономиката, чиито компетенции биват прехвърляни.
Префектурите предоставят следните услуги:
Относно предоставянето на общи административни услуги, префектурите не
притежават изключителни правомощия. Наред с всички останали административни
единици в държавата, те участват в борбата с пожарите и гражданската защита.
С изключение на висшето образование, което е изцяло задължение на
Министерството

на

образованието,

префектурите

притежават

компетенции

в

предучилищното, основното, средното, професионално-ориентираното и техническо
образование, както и обучението за възрастни. Те финансират построяването и
поддръжката на учебните заведения и отговарят за наемането на помощен персонал в
училищата.
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Префектурите управляват службите за семейните помощи за медицински
услуги както и службите за санитарен контрол. Те издават разрешителни на фирми,
които развиват дейност в областта на хигиената. Съвместно с общините, префектурите
координират и управляват здравните и социални публични услуги на регионално ниво.
Преди 1994 г., префектурите са одобрявали плановете за развитие на
градовете и селата. След превръщането им във второ ниво на местно самоуправление,
тези функции преминават към регионите, тъй като цялостта на гръцката държава
предполага развитието на градовете и селата да бъде част от държавната политика.
След промените в конституцията от 2001 г. се смята, че тази дейност има местен
характер и би трябвало да влиза в компетенциите на местните органи на
самоуправление от двете нива. Този въпрос остава неразрешен, тъй като все още
прехвърлянето на компетенции в тази област не е узаконено с президентски указ.
В областта на екологията, префектурите изготвят планове за обработка на
отпадъчните води, планове за управление на твърдите отпадъци и извършват дейности
за защита на околната среда на префектурално ниво.
Транспортът е една от областите, в които префектурите притежават по-широки
правомощия. Изграждането и поддръжката на пътната мрежа, включваща участъци от
магистрали и второстепенни пътища, както и съвместна дейност с общините за
управлението на градската пътна мрежа, влиза в компетенциите на префектурите.
Префектурите издават разрешителни за градския железопътен транспорт и отговарят за
управлението на пристанищата, ако това е установено с президентски указ.
Развитието и достъпа на населението до информационни технологии е един от
приоритетите на гръцката държавна политика. Компетенциите в тази насока са
разпределени между администрациите на трите териториални единици като регионите
и префектурите имат първостепенна роля.
Икономическите услуги на префектурите засягат области като напоителни
съоръжения, земеделие, риболов и търговия. Префектурите определят, например,
работните часове на магазините.
Префектурите участват в организирането на културни и развлекателни
мероприятия – театри, концерти, изложби. Построяването и поддръжката на
музейните сгради, парковете и площите на открито са част от услугите, предоставяни
съвместно от префектурите и общините.
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В областта на туризма, префектурите наред с общините носят изключителна
отговорност за рекламата и насърчаването на местната туристическа дейност.
Префектурите предоставят някои специфични административни услуги като
издаването на разрешителни за установяване и развиване на фирмена дейност, когато
това не попада в компетенциите на общините.
Префектурите

консултират

и

издават

препоръки

при

изготвянето

на

краткосрочния регионален план за развитие на съответния регион.
Очевидно, префектурите не притежават изключителни правомощия в нито една
от посочените области на икономическия и социален живот. Предоставяните от
префектурите услуги често се припокриват с тези на регионалната администрация и
общините. В краткосрочен план, неясната дефиниция на компетенциите на двете нива
на местно самоуправление затруднява значително префектурите в генерирането на
собствени приходи и естествено води до финансова зависимост от държавните
трансфери. При сегашните обстоятелства, в дългосрочен план може да се очаква и
преминаването на префектурите към регионалната власт.
4. Приходоизточници на префектурите
Съгласно чл. 102 от Конституцията на Гърция, местните органи на
самоуправление се ползват с финансова независимост. Държавата се задължава да
предприеме законодателни и фискални мерки за осигуряване на тази финансова
независимост, но също така и да подсигури финансовите ресурси необходими за
изпълнението на функциите на местната администрация. Въпросите, свързани с
определянето и директното събиране на местни данъци се разписва в закон по решение
на инспекцията по местните финанси към министерството на икономиката и
финансите.
Приходоизточниците на префектурите са описани в закон 2672/98 като се прави
разграничение между обичайни и извънредни приходи.
Обичайните приходи включват:


Такси за услуги



Приходи от движимо и недвижимо имущество



Специални годишни субсидии от държавния бюджет



Приходи от Централни независими фондове
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Заеми от държавния бюджет за инвестиции

Извънредните приходи включват:


Такси за ползване на обекти финансирани на кредит



Заеми, дарения и завещания



Субсидии от държавния сектор



Продажба на търг на активи



Приходи от фондове на ЕС и други международни организации

Централните независими фондове представляват основния инструмент, чрез
който централната власт участва във финансирането на местните органи на
самоуправление. Средствата от тези фондове се разпределят между различните местни
власти на базата на два основни критерии - население и цел на финансиране, като се
взимат под внимание и състоянието на инфраструктурата (гъстотата на пътната мрежа),
нивото на социални услуги, възможността да се използват местни приходоизточници и
други. Префектурите получават тези средства по взаимно решение на министъра на
икономиката и министъра на вътрешните работи, държавната администрация и
децентрализацията, което се взима веднъж годишно в зависимост от избора на
критериите за разпределение. Сумите, които се отпускат от тези фондове се разписват в
закон, като за префектурите те са фиксирани както следва: 15% от пътния данък, 10%
от данъка за прехвърляне на собственост (сгради, земя, селскостопански имоти), 4,5%
от таксата за регистрация на частни автомобили, ванове и автобуси, 2% от ДДС и 100%
от таксата за технически контрол на превозни средства.
Специалните годишни субсидии от държавния бюджет се предоставят на
префектурите с цел да покриват разходите, свързани с изпълнението на функции
прехвърлени от централната към префектуралната администрация. Специалните
субсидии служат за покриване на разходите за медицински услуги, за заплати на
префектуралната администрация, за транспортни разходи на ученици и за инвестиции,
свързани с проекти съфинансирани от префектурите. Със създаване на регионите и
тяхното разрастване в края на 90-те години, компетенциите на префектурите намаляват,
поради което специалните годишни субсидии от държавния бюджет не представляват
основно перо във финансирането на префектурите.
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Префектурите могат да се финансират чрез заеми от държавата, местни
кредитни институции и банки, юридически лица по силата на публичното право и
други организации, а също така и като издават облигации на капиталовите пазари.
Префектурите се ползват с държавни гаранции по съвместно решение на министъра на
финансите и министъра на вътрешните работи, държавната администрация и
децентрализацията.
Префектуралният съвет взима решения относно налагането на такси за услуги
или дейности, които допринасят за подобряване на качеството на живот, осигуряване
на основни обществени услуги и развитие на префектурата. Тези такси представляват
плащания за предоставяните от местните власти обществени услуги и на практика
техния размер се определя по начин да покрие разходите за предоставяната услуга.
Приходите от недвижимо имущество идват от предоставяне под наем,
концесиониране на трети лица или използването на имотите от префектуралните власт.
Най-често става въпрос за обработка на земята и предоставяне на мини.
Освен изброените обичайни и извънредни приходоизточници, префектурите
биха могли да получават приходи от предприятия, които притежават или в които
участват. Законът строго регламентира областите на дейност на тези предприятия:
изпълнение на публични поръчки с цел по-добро обслужване на гражданите,
производството на стоки или предоставянето на услуги, развиване на дейности с цел
събиране на приходите.
Около 96% от приходите на префектурите зависят от държавните трансфери и
по-конкретно от Централните независими фондове (срещу 57% за общините). Заемите
на префектурите представляват крайно ограничена част от приходите им, поради което
останалите 4% от приходите в префектуралния бюджет са собствени средства под
формата на такси за услуги.
5. Управление на бюджета в префектурите
Префектурите съставят собствен бюджет, който трябва да бъде одобрен от
префектуралния съвет. Процесът на съставяне на бюджета е затруднен поради факта, че
сумата на основните приходи под формата на държавни трансфери е окончателно
оповестена на 1-ви април на текущата фискална година. Регионалната администрация
проверява съответствието на бюджета с финансовите законови разпоредби в сила. За
разлика от общините, бюджетите на префектурите са част от държавните бюджетни
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документи, които се представят за обсъждане пред Парламента. Те трябва да бъдат
одобрени поне 40 дни преди началото на новата фискална година, която започва на 1-ви
януари.
Префектурите имат задължителни разходи, които се определят със закон 2218/94
относно организацията на второ ниво на местно самоуправление. Те се обуславят от
отговорностите и компетенциите на префектурите, които в много от областите се
припокриват с тези на общините и на регионите.
Префектурите, както и общините, подлежат на годишен финансов контрол,
който включва контрол на местните бюджети и цялостен финансов одит на местните
власти. Префектуралната администрация представя отчет на разходите пред
контролните органи на министерството на финансите и Националния одиторски съвет.
Действителната финансова зависимост на префектурите от държавните
субсидии е пречка за осъществяване на добро финансово управление. Тъй като
централната власт и нейните деконцентрирани единици не са способни винаги да
реагират бързо и ефективно на местните възможности и предизвикателства, местните
власти са принудени целогодишно да подават искания за допълнителни субсидии.
Префектурите, както и общините, нямат право да налагат местни данъци, а
таксите за услуги могат да варират в определени от закона граници и да бъдат насочени
единствено за покриване на разходите, свързани с предоставянето на съответните
услуги.
Принципно не съществуват обективни критерии, които да ограничават заемите
на префектурите, като например максимален праг на задълженията спрямо приходите
или на сумите за обслужване на кредита спрямо приходите. Въпреки това, за всеки заем
се изисква: 1/ одобрението на префектуралния съвет, а когато сумата надвишава 3
милиона евро съгласието на минимум 2/3 от членовете на съвета; 2/ съставяне на
доклад, доказващ способността на префектурата да върне заема, който се одобрява от
регионалната администрация.
Като се има предвид високия процент на държавните трансфери в приходите и
значителния размер на задължителните разходи, префектурите на практика са доста
ограничени в управлението на местния бюджет. Тъй като разполагат с ограничени
функции, местните власти в Гърция съсредоточават по-голяма част от средствата си в
изграждането на инфраструктура и колективни съоръжения и по-малка част в
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покриването на текущи разходи. Поради централизираната фискална политика в
Гърция, местните данъци се изключват като надежден приходоизточник за местните
власти. Рестрикциите относно възможностите за кредитиране на местните власти са
причина за балансиран бюджет и ниско ниво на дълга на местните администрации в
БВП – около 0,7% за 2006г. Реформите за децентрализация провеждани в Гърция през
последните 10 години водят до незначително увеличение на приходите и разходите на
местната администрация – от 2,3% от БВП за приходите и от 2,2% от БВП за разходите
през 1995г. до 3,3% от БВП и за двете категории през 2006г.
Таблица 2: Разходи и приходи на местните власти, 2006г.
Показател

Гърция
Местна

Държавна

Местна

Държавна

администрация

администрация

администрация

администрация

(1)
Общи

разходи

(% БВП)
Общи
(% БВП)

приходи

ЕС27

(2)

(2)

3,3

46,1

11,4

46,9

3,3

43,2

11,3

45,2

Данни: Евростат, Национални сметки
(1) Местната администрация в Гърция включва префектурите и общините.
(2) Държавната администрация включва централната администрация, местната администрация и
администрацията на социалното осигуряване
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ВТОРОТО НИВО НА МЕСТНО САМОУПРАВЛЕНИЕ В
РЕПУБЛИКА УНГАРИЯ
1. Основни характеристики на държавното управление в Република Унгария
Унгария е унитарна държава и парламентарна република. Отношенията между
органите на местното самоуправление и централните органи на публичната
администрация се регулират от Закона за местното самоуправление. Парламентът
регулира правния статут, изпълнителните функции и правомощия, задължителните
функции и органи, финансовите ресурси, основните правила за управление на активите,
правния статут на представителните органи на местната власт, реда и процедурата за
местни избори, правата и задълженията на местните органи на власт.
Общото териториално деление в Унгария е определено с конституцията на
страната и включва окръзи, градове, общини /села/ и столица, която също е разделена
на общини. Местните органи на власт в Унгария са на две равнища: общини и окръзи.
Общините са основните единици на системата и са представени в населени места,
които в Унгария обхващат: села, градове и градове със статут на окръзи.
От административна гледна точка местните органи на власт са представени във
всяка от посочените териториални единици. Местните държавни административни
единици, както и останалите органи на държавна власт, като например съдебната
система, са организирани на базата на това териториално деление в зависимост от
характеристиките на техните специфични функции.
Двустепенната система на местно самоуправление Унгария е представена от 3
156 общини (2 844 от които имат население под 5000 души) и 19 окръга. Има и две
изключения от тази двустепенна система. Първото са градове със статут на окръзи. Те
изпълняват както общински, така и окръжни функции. Независимо че подобна
практика се наблюдава и в Западна Европа, в Унгария тя се отличава с големия брой на
градове със статут на окръзи – 22 на брой. Второто изключение е столицата Будапеща,
в която живее 20% от населението на Унгария. Столицата има статут както на община,
така и на окръг, и е разделена на 23 общини.
Унгарските общини са по-малки от тези в други страни-членки на
Организацията за икономическо сътрудничество и развитие и са по-близки до пофрагментираната система на Франция и Швейцария. От тази гледна точка основният
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проблем на системата на местно самоуправление в Унгария е, че местните органи на
власт имат повече функции в сравнение със страните, в които също преобладават малки
общини. Проблемът произтича от това, че при по-малките юридически обособени
общини не са в състояние да управляват своите функции. Освен това, законът
постановява, че независимо от размера им всички общини имат еднакви права.
От това общо правило се наблюдават следните изключения. Съществува
виждането, че по-големите местни органи на власт следва да поемат повече задачи от
по-малките. Тази идея е прокарана в някои области като социални дейности,
противопожарна охрана, при създаване на допълнителни органи и т.н.
Преди 1990 г. местните органи на власт са функционирали като подразделения
на централната власт, а общинските съвети са били подчинени на окръжните съвети.
Автономията на унгарските окръзи има исторически традиции от векове насам.
След началото на прехода в Унгария окръзите почти изгубват основните си права.
Голяма част от функциите са прехвърлени на общините. Нещо повече – в някои сфери
общините имат допълнителни права да създават ограничения в действията на окръзите.
Така например, посредническата функция на окръзите зависи от решенията на
общините, тъй като те имат правото да поемат всякакви функции от равнище окръг.
Освен това те могат да поемат отговорност за институции, в които повече от
половината от ползващите ги в предходните четири години са били граждани на
съответната община. Общината може да избере кога и дали да предостави обратно тези
функции или институции. Окръзите са задължени да приемат и да изпълняват
решенията на съответната община.
2. Структура на управление в окръзите
2.1 Окръжни органи и компетенции
Както общинските, така и окръжните органи на власт са юридически лица.
Представителният орган се избира директно от гражданите и изпълнява своите задачи и
функции. Председателят на окръжния съвет представлява окръжните правителства. Те
изпълняват предоставените им от закона задачи, които са част от юрисдикцията на
общинските власти. С акт на парламента може да се изиска даден окръжен съвет да
получи правото на община и самостоятелно да управлява обществени дейности на
местно равнище.
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Окръжното правителство може да издава нормативни актове в рамките на своите
дейности, както и да свиква референдуми на територията на окръга. В случай, че
общината не предоставя публичните услуги по осигуряване на училища за средно
образование, курсове за допълнително професионално обучение, общежития за
ученици и специализирано здравеопазване.
2.2 Регионално развитие
Независимо от подчинената си роля при предоставяне на услуги на местно равнище,
законът третира окръзите като регионално ниво на местните органи на власт.
Управлението на регионалното развитие в окръзите е съсредоточено в Окръжен съвет
за развитие, подчинен на местната или на централната власт. Съветът има статут на
орган, координиращ задачите, свързани с регионалното развитие. Съветът се състои от
членове на изборна длъжност и назначени лица.
Представителните органи на общините имат право да създават Асоциации за
регионално развитие, като това не е задължително. Окръжните съвети за развитие
могат да формират регионални съвети за развитие, които имат правомощия върху
повече от един окръг. Очаква се Окръжните съвети за развитие да се превърнат в
основа на процеса на регионализация.
Окръзите в Унгария
Окръжен град
Име на
окръга

Територия
на окръга

Население

Гъстота
на
населението

Брой
на
градовете/селата

8,445

541,584
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119

/квадратни
км/

БачКишкун

Кечкемет

Бараня

Печ

4,430

402,260

91

301

Бекеш

Бекеш Чаба

5,631

392,845

70

75

Боршод-

Мишколц
7,247

739,143

102

355

АбауйЗемплен
Чонград

Сегед

4,263

425,785

100

60

Фейер

Секешфехервар

4,359

428,579

98

108

ДьорМошонШопрон

Дьор
4,208

440,138

105

182

ХайдуБихар

Дебрецен

6,211

550,265

89

82

Хевеш

Егер

3,637

323,769

89

119
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ЯсНодькунСолнок

Солнок

КомаромЕстергом

Татабаня

Ноград

5,582

413,174

74

75

2,265

315,886

139

76

Салготарян

2,546

218,218

86

129

Пещ

Будапеща

6,393

1,124,395

176

186

Сомодь

Комошвар

6,036

334,065

55

244

СоболчСатмарБерег

Нийредьхаза
5,936

583,564

98

228

Толна

Сексард

3,703

247,287

67

108

Вош

Сомбатхей

3,336

266,342

80

216

Веспрем

Веспрем

4,493

368,519

82

217

Зала

Залаегерсег

3,784

269,705

78

257

3. Основни отговорности и правомощия при предоставянето на публични
услуги
Окръзите и общините имат следните основни отговорности:
•

•

Отговорности на равнище окръг (megyék)
-

Териториално планиране;

-

Екологични въпроси;

-

Създаване на териториални информационни системи;

-

Стимулиране на туризма

Отговорности на равнище община
-

Общински регистър;

-

Обществен ред;

-

Поддържане на имотен регистър;

-

Местно развитие;

-

Водоснабдяване и канализация;

-

Събиране на отпадъци;

-

Контакт с доставчици;

-

Управление на обществени площи;

-

Управление на гробищните паркове;

-

Противопожарна защита;

-

Жилищно строителство;

-

Общинска инфраструктура;
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-

Общински транспорт (сухопътен и речен);

-

Териториално планиране;

-

Образование (детски градини и ясли, начални и средни училища);

-

Здравеопазване (центрове за първична медицинка помощ);

-

Спорт;

-

Култура;

-

Защита на правата на национални и етнически малцинства;

-

Градски транспорт.
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Компетенции на местните и регионалните власти
УНГАРИЯ
Функция

Компетентен орган
Държава

Окръг

Община

Обща администрация
Сигурност, полиция

•

Противопожарна охрана

•

•

Гражданска защита

•

•

Вид компетенция
Изключитена

Упражняване на компетенцията

Споделена Задължителна Неограничена

•

Пряко

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

Непряко

На лично В полза на
основание друг орган

Правосъдие
Поддържане регистър за
гражданско състояние

•

Статистическа служба

•

•

•

•

Избирателен регистър

•

•

•

•

Образование
Предучилищно
образование

•

Начално образование

•

•

Основно образование

•

•

Професионално и
техническо образование
Средно образование

•

•

Обучение за възрастни

•

•
•

Други
Обществено Здраве
Болници

•

•

•

•

•

•

•

Здравеопазване

•

•

•

•

•

•

•
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Функция

Компетентен орган
Държава Окръг Община

Социални грижи
Детски градини и ясли

Изключитена

•

Социални услуги за бедни
семейства
Домове за социално слаби
Социална сигурност

Вид компетенция
Споделена
Задължителна Неограничена
•
•

•
•

•

•

•

Упражняване на компетенцията
Пряко
Непряко
На лично
В полза на друг
•
•
•
•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•
•

•

Други
Жилищно строителство и
градоустройство
Жилищно строителство

•

•

•

Градоустройство
Регионално/териториално
планиране

•

Околна среда, обществено
здравеопазване
Водоснабдяване и
канализация
Събиране и извозване на
отпадъци
Поддържане на гробищни
паркове и крематориуми

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

Защита на потребителите
Култура, свободно време и
спорт
Театри и концерти

•

•

•

•

•

Музеии и библиотеки

•

•

•

•

•

Паркове и зелени площи

•

•

•

•

Спорт и свободно време

•

•

•

•
•

•

•

•

•

•

•

Кланици – спазване на
санитарни изисквания
Опазване на околната среда

•

•

•

•
•

•

•

•

•

•
•

•

•
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Функция

Компетентен орган
Държава

Окръг

Вид компетенция

Община

Изключитена

Споделена

Задължителна

Упражняване на компетенцията
Неограничена

Пряко

Непряко

На лично
основание

В полза на друг
орган

Религиозни дейности

•

•

Други културни дейности

•

•

Трафик, транспорт
Пътища

•

•

•

•

•

•

•

Транспорт

•

Граждански пътен транспорт

•

Граждански железопътен пътен
транспорт

•

Пристанища

•

Летища

•

Други

•

Икономически услуги
Газоснабдяване

•

Отопление

•

Водоснабдяване
Земеделие, гори, риболов

•
•

•

Електричество

•

•

•

Икономическо подпомагане
Търговия и индустрия

•

•

•

Туризъм

•

•

•

•
•

Други икономически услуги
Други функции
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Не съществуват йерархически отношения между двете нива на местно самоуправление –
общини и окръзи. Според конституцията на страната всички местни органи на власт имат
еднакви права. Органите на власт в окръзите нито са по-висши органи спрямо общините, нито
имат някакви надзорни или контролни функции над тях. Разликата между тези две нива е
само в административните задачи, които са им делегирани. Общините предоставят местни
публични услуги на съответните населени места, а окръзите имат помощна роля – те
предоставят публични услуги, които отделните общини не са в състояние на предоставят или
публични услуги с регионален характер.
Общините имат по-големи компетенции при предоставяне на услуги. Те могат да поемат
всякакъв вид публична дейност, която не е забранена от закона и която не поставя под
заплаха изпълнението на основните задължителни обществени функции и правомощия. От
тук произтича и разграничаването във функциите на местните органи на власт на такива,
които са задължителни и такива, които те сами могат да изберат. Задължителните функции и
правомощия на местните органи на власт се определят от парламента, който съответно трябва
да осигури финансовите средства, които са необходими за тяхното изпълнение.
Окръзите изпълняват задачи, които общините не са задължени да изпълняват, като тези
задачи не са изрично посочени от закона. Законът по-скоро изброява видовете ситуации, в
които могат да се прехвърлят отговорности от общините към окръзите. Допълнителните
публични услуги от регионален характер могат да бъдат прехвърлени на окръзите чрез акт на
парламента.
При определени условия, посочени от закона, общините могат да изпълняват функции на
местни органи на власт, делегирани на окръзите. Така например, след постигнато съгласие с
местната власт на окръжно равнище общинските власти в седалището на окръга могат да
предоставят публични услуги с регионално значение и на територията на окръга или могат да
упражняват надзор върху дейността и развитието, както и да осъществяват контрол върху
определена окръжна институция. В случай, че за период от четири години по-голямата част от
бенефициентите на дадена публична услуга са граждани на общината, окръжните власти са
длъжни да прехвърлят управлението на съответната публична услуга към общинските власти
в града, където е седалището на окръжните власти и то по своя молба.
Окръжните власти могат също да поемат незадължителни функции. Законът постановява,
че в допълнение към изпълнение на задълженията, които са им посочени от закона,
окръжните власти могат да поемат задачи с обществено значение, които не са изрично
делегирани от закона на друг орган или изпълнението на които не засяга интересите на
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общините на територията на този окръг. На практика основна функция на окръзите е
поддържането на такива институции за публични услуги като болници, средни училища,
музеи, библиотеки, театри и т.н.
С отделен закон на столицата Будапеща е даден специален статут. Будапеща има
двустепенна система на управление, която се състои от местна власт на цялата столица и
мести власти на нейните 23 общини. Столичната община и нейните общини притежават
независими функции и власти. Властите в отделните общини имат самостоятелни функции и
правомощия като останалите общини в страната. Самата столична община изпълнява
задължителни и доброволно поети функции и правомощия на територията на целия град или
на територията на повече от една отделна община в Будапеща, както и такива, които са
свързани с особената роля на столицата в рамките на страната. Всеки правен акт трябва ясно
да определя дали функциите и правомощията в него се отнасят за цялата столица или за
отделни нейни общини.
На практика задачите и услугите, които предоставят двете нива на самоуправление на
територията на столицата Будапеща не са разграничени. На основата на споразумение,
отделните общини в столицата могат да поемат /или столичната община може да делегира/
организирането на определени публични услуги, които попадат в обхвата на функциите и
правомощията на столичната община, в случай че едновременно с това са указани
източниците на необходимите за целта финансови ресурси.
3.1 Местни компетенции
Законът за местното самоуправление определя доста широка гама от функции на
местните органи на власт. В същото време самите дефиниции не са достатъчно ясни, а освен
това съществуват редица несъответствия между този и последващите закони.
Основни задължения на общините са:
•

развитие на урбанизацията, защита на околната среда, защита правата на
потребителите, изграждане на общински жилища, пречистване на отпадъчни води,
поддържане на обществени пътища и на публични места, осигуряване и поддържане на
местен

транспортен

възел,

поддържане

на

чистота

на

обществени

места,

противопожарна охрана, местна полиция, участие в предоставянето на енергия на
местно равнище, участие в отстраняване на безработицата на местно равнище,
изграждане и поддържане на детски градини и начални училища, предоставяне на
основни здравни и социални услуги, организиране на локални програми за деца,
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предоставяне на комунални услуги, на общообразователни услуги, на културни и
научни програми, подпомагане на местни спортни инициативи и осигуряване правата
на национални и етнически малцинства и осигуряване на възможности за здравословен
начин на живот.
Като допълнителни функции законът посочва: предоставянето на течаща вода,
поддържане на общински гробища, осветление на публични места, подкрепа на местни
граждански организации.
Общините имат възможност да разширяват своите функции на основата на следните
разпоредби: а/ унгарските общини са свободни да поемат каквито и да са други функции,
които не са забранени от закона; б/ окръзите трябва да поемат такива функции и да
поддържат такива институции /като например училища за средно образование, болници/,
ефектите от които надхвърлят обсега на която и да е отделна община. В същото време
местните органи на власт могат да поемат или да се освобождават от всяка от тези функции.
3.2 Правно регулиране на отделни сфери
След приемането на Закона за местните органи на власт в Унгария не са наблюдават
съществени промени в организационната структура на местното самоуправление. При
изпълнението на своите основни задачи местните органи на власт имат най-голям успех в
областта на развитието на общинската инфраструктура. Обхватът на тези задачи е разширен
чрез включване на уставни задължения, въведени през последното десетилетие, чрез
подзаконови и административни актове. От тях произтича възможността за самостоятелно
поемане на допълнителни задачи, чието финансиране обаче само частично се осигурява от
централната власт. Бюджетите на около една трета от местните органи на власт приключват с
дефицит през последните години.
Дори днес местните органи на власт самостоятелно решават как да използват и
разпределят преобладаващата част от средствата, които получават по линия на публичните
финанси, както и как да се разпореждат с публичните активи с висока стойност в една поскоро фрагментирана система.
Заслужава внимание фактът, че в Унгария повече от 350 уставни разпоредби и 133
закона задължават местните органи на власт и техните органи/организации да изпълняват
повече от 3500 задачи, респективно да упражняват компетенции по тяхното изпълнение.
Около една четвърт от публичното финансиране се изразходва за предоставяне на средства за
бюджетите на местните органи на власт. По тази причина те играят съществена роля в

69

ефективното използване на публичните финанси и са отговорни за изграждането на един или
друг начин на поведение на членовете на обществото.
През последните години се предприемат редица оценки на задачите и компетенциите
на местните органи на власт, правят се стъпки за подобряване на контрола върху техните
ресурси, като се използват доказани принципи за разпределяне на компетенциите и
юрисдикциите. Независимо от това, според преобладаващото мнение все още не са настъпили
значителни промени.
3. 3 Форми на предоставяне публични услуги на местно равнище
Публичните услуги на местно равнище могат да бъдат предоставени под различна
форма. Законът постановява, че местните органи на власт трябва да изпълняват своите
функции в съответствие с нуждите на местното население с помощта на своите бюджетни
органи, частни организации или на основата на договорни отношения. Местните органи на
власт самостоятелно избират формата, под която ще предоставят публичните услуги.
Първият начин на предоставяне на услуги е непосредствено от местните органи на
власт. При изпълнението на по-голяма част от своите функции и задачи най-често
прилаганата форма е тази, организирана в рамките на местния орган на власт или от негова
бюджетна институция и финансирана от общинския бюджет. С цел предоставянето на
публични услуги органът на представителите на общината може да създаде институция на
местната власт, фирма или някаква друга институция, като назначи и съответните управители
в тях и ги натовари със съответните отговорности. Местните органи на власт могат да
създават и бизнес-структури, но само под формата на асоциации или на кооперативи за
управление на недвижимости, поддържане на паркове или на обществени санитарни възли.
Втората основна форма за предоставяне на публични услуги на местно равнище е чрез
договорни отношения с частни институции и фирми или държавни фирми. Примери за такива
услуги са поддържане на общински водо- и газоснабдителни мрежи, обществен транспорт.
Използва се и концесионният договор за поддържане на местни пътища, водоснабдяване,
централно отопление, третиране на отпадъци и др.
Третата основна форма е публичните услуги да се предоставят от асоциация или от
друга община. Тази форма намира приложение предимно в областта на управление на водната
мрежа.
4. Източници на финансиране на предоставяните услуги на местно равнище
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Значението на бюджетирането за местните органи на власт в Унгария се определя от
три фактора: 1) общините предоставят основната част от публичните услуги и изпълняват
много функции (особено като се има предвид малките им размери); 2) техният дял в
публичните финанси е по-висок в сравнение с други страни от Централна Европа; 3) те имат
цялостни компетенции за вземане на решения в сравнение с многото ограничения, познати в
редица развити страни.
Делът на общините в публичните финанси е значителен. Приходите на общините
заемат повече от една четвърт от приходите на бюджета на правителството и 11% от брутния
вътрешен продукт, а разходите са съответно 23% от разходите на държавния бюджет и 11%
от брутния вътрешен продукт. По отделни пера делът на общините е много по-висок. Така
например, разходите за образование са 65% от общите държавни разходи за образование,
делът на общините в публичните инвестиции също е доста висок – 70-80%.
В Унгария на общините е предоставена висока степен на автономност при вземане на
решения - местните бюджети са централно определени в доста широки граници. Липсват
редица ограничения, които съществува в други страни. Така например, няма изисквания за:


Централно одобряване на каквато и да е част от местните бюджети, т.е. за големи
капиталови разходи или заеми;



Задължителен брой служители независимо че законът има изискване за минимални
стандарти при предоставяне на публични услуги на местно равнище;



Поддържане на сметките на общините в Министерството на финансите или в
централната банка - общините имат право сами да избират обслужващата ги банка или
банката, чрез която да предоставят услуги.
Няма изискване за централно одобряване на целите, валутата, сроковете или условията

на каквито и да са видове кредити, които получават общините. Най-важното ограничение е
това, което изисква сумата на кредитите да се обвързва с размера на приходите от собствени
източници.
На основата на широката гама от функции, които изпълняват, на значителните
средства, които използват и на предоставената им широка автономия, ефективността на
мениджмънта на публичните финанси на местно равнище е определяща за успешното
развитие на целия публичен /правителствен/ сектор. Все още възможностите на общините за
управление на средствата са слабо изучени и анализирани в цялостната система на публичния
сектор.
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При оценката на възможностите на финансовата администрация на местно равнище от
особена важност е етапът на съставяне на бюджета. Тук от съществена важност е връзката
между подготвянето на бюджета и провеждането на съответната политика, за да могат да се
избегнат някои от типичните проблеми, свързани с обществените поръчки и управлението на
дълговете.
4.1 Структура на приходите
Основен показател за независимостта на общините е делът на собствените източници
на приходи /или малък дял на трансферите от централното правителство/ в местните
бюджети. В Унгария повече от 70% от оперативните приходи на общините идват от
централизирания бюджет.
Най-важната характеристика на унгарската данъчна система на местно равнище е
липсата на задължителни данъци. Законът за местните данъци само определя възможностите,
а общините са свободни да решават какви и дали да събират данъци.
Друга характерна черта на системата на местни данъци е преобладаващият дял на
местните корпоративни данъци, който на практика е данък върху продажбите. В същото
време може да бъде въведен данък върху производството на стоки и услуги, ако съответният
местен данъкоплатец има голям дял на пазара, така че данъчното бреме да бъда прехвърлено
върху потребителите. По тази причина жителите на други селища плащат част от този местен
данък.
Другият негативен ефект се състои в това, че този вид данък зависи в голяма степен от
фазата на икономическия цикъл, което затруднява планирането на приходите от този
източник в сравнение например с приходите от данък сгради. От гледна точка на фискалния
федерализъм /децентрализацията / възникват проблеми от създаващата се конкуренция между
отделните видове данъци – по-ниските данъци в дадена община насърчават и други граждани
да се насочат към нея. В резултат на това се стига до неправилно разпределяне на фактори на
производството или се създават условия за ниски равнища на ефективност и на публичните
услуги.
4.2 Стратегическо планиране и бюджетиране на годишна база на местно равнище
Плановият процес е един от най-слабите страни на процеса на бюджетиране на местно
равнище. Независимо че националното законодателство изисква местните органи на власт да
одобряват планове в различни сфери, на практика те често в тях само се изброяват „мечтите”
на местно равнище, тъй като не са свързани с оценка на финансовите възможности за тяхното
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осъществяване. Освен това честите промени във финансовата система на местно равнище
(особено що се отнася до централно разпределяните субсидии) също допринася за отпора на
местните политици да изразходват време за постигане на реалистично планиране.
Постепенно обаче планирането се превърна в основен момент в процеса на
бюджетиране, независимо че на местно равнище все още липсват професионални умения за
това. Подкрепа в процеса внася фактът, че националното законодателство съдържа
изисквания за създаване на дългосрочни и средносрочни програми развитие в отделни сфери
/или под формата на общи програми или на планове за развитие/.
Законът за местните органи на власт изисква общините да приемат икономически
програми. Други законови актове изискват общините да подготвят концепции за дългосрочни
и средносрочни планове за развитие в почти всички сфери. В същото време липсват
стандартни изисквания за съдържанието на данните на тези концепции – каква информация
трябва да съдържат.
Поради това на практика липсва връзка между програмите и очакваните постъпления.
Това води до там, че финансовите ограничения не се вземат под внимание в процеса на
планиране. В резултат на това одобрени задачи не могат да бъдат изпълнени поради липса на
средства.
За да осигурят наличието на достатъчно финансови ресурси, унгарските общини използват
два метода при подготвянето на своите програми. Първо, повечето от общините одобряват
тези програми без да представят финансова информация, а финансовите отдели поемат
отговорността да осигурят необходимите финансови ресурси впоследствие. В този случай
местните политици са наясно, че в случай на недостиг на средства програмата няма да бъде
финансирана от текущия годишен бюджет и ще бъде преразгледана и променена или ще се
отложи изпълнението й за следващия бюджетен период. Второ, по-рядко се използва методът
на фискалния анализ на плановете в момента на тяхното одобряване. В този случай също
възникват проблеми, защото в момента, в който се изготви програмата може да бъде
направена оценка само на планираните разходи, а не и на приходите. Така, ако програмата се
одобри на основата на фискална информация, тогава става много по-трудно да се внасят
промени в одобрената вече програма поради липса на приходи в общинския бюджет
В Унгария всяко равнище на местно самоуправление създава унифициран бюджет, т.е.
оперира се само с един фонд. Системата на публичните финанси обаче отделя капиталовите
разходи и приходи от оперативните разходи и приходи в различни пера както на цялостния
бюджет на общината, така и на нейните институции. Предложенията за бюджети на местно
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равнище трябва да съдържат общинския /текущ/ баланс, в който капиталът също е отделен от
оперативните пера. Независимо от това че няма централно изискване, почти всички общини
считат, че балансът на тези средства е една от най-важните черти на бюджетите. Редица
общини се водят от т.нар. златно правило, според което се избягва дефицит в текущия
бюджет. Някои са включили това златно правило в свои актове. Балансирани бюджети
постигат обаче много малък брой градове. Като пример за успешна община се дава тази, в
чиито бюджет 40% от оперативните разходи се финансират с капиталови приходи.
4.3 Управление на средствата
4.3.1 Създаване на специални бюджетни фондове и на извънбюджетни единици
Всяка система на публични финанси предоставя възможност за създаване на публични
институции – фондации, компании, организации, които не целят печалба, които не са част от
бюджета. С цел постигане на прозрачност и ефективност при използването на публичните
средства е от съществено значение повечето от приходите да се включват като части на
единния бюджет. По тази причина унгарското законодателство постановява, че отделни
фондове могат да се създават само на основата на закона. По тази причина на местните
органи на власт не се разрешава да създават общински фондове извън рамките на бюджета общинските парични потоци трябва да бъдат насочвани към унифицирания бюджет.
Унгарските общини могат да формират извънбюджетни институции само чрез
създаване на общински компании /фирми/ или на публични фондации. Те обаче не са част от
системата на публичните финанси и функционират според изискванията на частното право.
•

Такива са общинските дружества с ограничена отговорност, които са търговски
дружества, опериращи по същите правила, както и частните компании. Основната
разлика е, че общинските дружества с ограничена отговорност са собственост на
общините.

•

Друга правна форма са общинските компании, които действат в обществен интерес.
Това са фирми, които функционират според изискванията на гражданското право и
които: а/ предоставят публични услуги, б/ не изплащат дивиденти - печалбата се
реинвестира във фирмата и се използва за финансиране на публични услуги.

•

Трета форма са публичните фондации. Тази форма се предпочита особено в случаите,
когато общината очаква и частният сектор да подкрепи целите на фондацията. Това е
основната форма за набиране на частни финансови средства за публични цели.

Съществуват две основни причини за създаването на извънбюджетни единици.
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а/ Много от общините смятат, че управлението на независима компания ще е много поефикасно. В този случай местният орган на власт сключва дългосрочен или средносрочен
договор с компанията за предоставяне на услуги и заплаща цената, съгласувана в договора за
услуга. Месните органи не се занимават с действителните разходи на предоставяните услуги.
Естествено, ако фирмата не се финансира достатъчно, тя изпада в несъстоятелност и в крайна
сметка честният орган на власт се оказва принуден да плати разходите на фирмата.
б/ В другия случай местният орган на власт е собственик на фирмата и упражнява строг
контрол върху управлението й. Фирмата оперира подобно на бюджетна организация, но на
различна правна основа. В този случай основната причина за формиране на извънбюджетна
единица е да се използва възможността, предоставена от гражданския кодекс и която не е
дадена за институции от системата на публичните финанси.
4.3.2 Разпределение на активите между различните видове местни органи на власт
Всички местни власти в рамките на окръзите, от градове със статут на окръзи имат
дългосрочни икономически програми, одобрени от техните управителни органи. Тези
програми включват цели и задачи на секторно равнище, те са основа при планирането и
бюджетирането и са основният документ за финансов мениджмънт в бюджетните
институции. През последните години се наблюдава увеличаване на броя на местните власти в
столицата и в приоритетната група, които разработват планове за икономическо развитие.
Проверките, направени от Агенцията за одит на държавни институции, показват, че
нараства делът на одобрените бюджети, които съответстват на изискванията за структура и
съдържание. Малка част от обектите на проверка не са изпълнили изискванията на
съответното законодателство за представяне на детайлна структура на задачите, изискващи
финансови разходи.
През последните години в своите бюджети местните власти не са посочили или са
посочили само част от местните правила за използване на своите бюджети. Около една трета
от местните власти не са изготвили и одобрили процедура за реалокация на средствата,
административен ред за тяхното одобряване, реда за използване на бюджетните излишъци,
както и компетенции за финансиране на бюджетните дефицити.
През последните години все повече местни власти изработват регулативни норми, но
въпреки това не се наблюдава подобряване на качеството на регулиране. Задачата за
създаване на регулативна база на местно равнище се изпълнява чрез възприемане на
документи от други местни власти без да се съобразяват с конкретните нужди, поради което
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се наблюдава по-скоро формално изпълнение на изискването за формиране на собствени
правила от отделните органи на местна власт. Освен това ниско е равнището на контрол на
място. Проверките установяват, че една трета от местните органи на власт нарушават нормите
на Закона за публичните финанси / който е основният законов акт, регулиращ финансовия
мениджмънт на бюджетните институции/, като поемат задължения или извършват трансфери
без да имат съответните одобрение за това.
Около половината от структурите на местната власт разбират необходимостта да
извършват амортизация в случаите на вземания, на дялово участие и на притежаване на ценни
книжа, но около една трета от тях не правят амортизационни отчисления. Пропуски в
оценката на водят до неправилна оценка на счетоводната стойност на активите на
структурите на местната власт.
Чрез съответни актове на местно равнище местните органи на власт контролират
компетенциите, свързани с управлението на активите. В същото време проверките
установяват, че в повече от половината от местните органи на власт липсват писмено
документиране на факта и на условията за промяна на пазарния статус на активите с
ограничена възможност за пазарна реализация така както е посочено в актовете за управление
на активите. В противоречие със закона това е дало възможност за продажбата на тази част от
активите, които се отнасят към номиналните активи на съответните местни власти.
Някои от местните органи на власт са предпочели да избегнат прозрачността, като една
трета от тях не са определили стойностния лимит, над който активите могат или само да
бъдат продадени, или предоставени за управление, или да бъде прехвърлено правото за
тяхното ползване или за опериране с тях с цел печалба чрез публичен търг, в случай че
отсрещната страна предложи най-добра цена. Половината от местните власти, които са били
определили посочения стойностен лимит, в същото време са включили в своите актове за
управление на активите възможността да се избегне търгова процедура, а в голяма част от
случаите са били специфицирани нереално високи стойностните лимити. Около една трета от
местните

органи

на

власт

са

избегнали

нормативното

изискване,

задължаващо

организирането на търгова процедура при продажбата на активи.
Друг начин за избягване на прозрачността е фактът, че девет десети от местните орани
на власт са предоставили целева финансова подкрепа за развитие или са сключили договори
на нетна стойност, която надхвърля 5 млн. унгарски форинта за публични поръчки за стоки,
за инвестиции в строителство, услуги, продажба на активи, опериране с активи с цел
получаване на печалба /отдаване под аренда/, прехвърляне на правото за представляване на
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активи. Една част от местните органи не са изпълнявали или частично са изпълнявали
изискването за публикуване на задълженията, свързани с посочените субсидии или договори.
Местните органи имат дял от около 22% в спечелените публични поръчки за 2005 г.
Одитите показват, че поради съмнение за корупционни практики участието на местните
власти в конкурсите за публични поръчки се превръщат във високо рискова сфера на
финансовия мениджмънт на местно равнище.
Около една трета от местните органи на власт от приоритетната група на градовете не
е организирала конкурси за публични поръчки, като по този начин е нарушила Закона за
публичните поръчки. Представителите на органите на местна власт са могли да решат как да
съобразят близките си или идентични бюджетни цели с изискванията за публичните поръчки
за стоки или услуги, за инвестиции, за проекти за обновяване и дали да осигурят съответните
средства от бюджетите на съответните бюджетни организации, в чиито компетенции са
процедурите по публичните поръчки.
4. 4 Начини за уравновесяване на местните бюджети
Срещу предоставяне на услуги местните органи на власт насочват ресурси като целеви
субсидии на фондации, публични фондации и други организации с дейност, която не цели
печалба, на представители на бизнес средите, на домакинствата, както и на такива
небюджетни организации, които излизат извън кръга на тези, които са собствени на местните
органи на власт, както и на чуждестранни общини. Местните органи на власт са предоставили
две трети средства за оперативни и една трета за целите на развитието. Местните органи на
власт въвеждат все по-стриктно регулиране на сумите, на целите, за които предоставят
средствата, като подобряват също така и отчета за начините и сроковете на използване на
средствата.
В половината от случаите предоставените от местните органи на власт субсидии,
насочени към фондации публични фондации, са били одобрени от съответните местни Съвети
на представителите, което е в нарушение на Закона за местните органи на власт. Бюджетни
институции на една четвърт от органите на местна власт са предоставили финансови
субсидии на социални организации без необходимото разрешение от Съвета на
представителите, което е нарушение на Закона за публичните финанси. По-малко от една
трета от подкрепените от местните органи на власт организации са покривали изискванията за
съдържанието и сроковете за представяне на отчети за изразходваните средства. Една пета от
местните органи на власт не са контролирали представянето на финансови отчети от
бенефициентите, чрез което е бил нарушен Законът за публичните финанси. В около 90% от
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местните органи на власт не е упражняван контрол на място с цел да се осигури дали
предоставените средства са използвани по предназначение.
Проверките за състоянието през 2005 г. показват, че бюджетното равновесие на
местните органи на власт не се подобрява. Около две трети от одитираните местни органи на
власт са приключили с дефицит както при използването на средствата за оперативни цели,
така и за натрупване. Бюджетните дефицити се дължат на неефективно организиране на
работата, ниска степен на използване на оперативните възможности и на поемане на
задължения, които излизат извън наличния капацитет за изпълнение, както и на грешки в
планирането.
Планирано и реално достигнато равнище на бюджетни дефицити в отделни видове
местни органи на власт /в %/
2002
План
Окръг
75
Град със статут 100
на окръг
Столична
60
община
Град
60

2003

2004

2004

75
100

2002
2003
Изпълнение
0
0
50
67

75
100
80

80

0

0

40

66

70

31

25

26

0
17

Източник: Lorant, Z. Financial Management on the local level of public finance, Public Finance
Quartarly, 1/2007, p. 117.

Трябва да се подчертае, че допълнителните средства, които са получени през годината,
както и мерките, предприети от местните органи на власт за поддобряване на бюджетното
равновесие, са допринесли само в една трета от одитираните местни органи на власт с
реализиран бюджетен дефицит в края на годината. Проблеми с уравновесяване на
оперативните приходи/разходи в бюджетите характеризират една пета от одитираните в края
на 2005 местни органи на власт. В случаите на приходи за натрупване, дефицитите са
достигнали бюджетираното равнище въпреки факта, че една трета от местните органи на
власт са използвали част от своите оперативни приходи за целите на натрупване.
Планираните дефицити са били намалени в разултат от използване на допълнителни ресурси,
получени чрез подаване на документи за участие в конкурси за проекти и постигнатите по
този начин собствени приходи, чрез постъпления от продажба на активи, както и относителни
излишъци в резултат на консервативно бюджетиране. Две трети от одитираните местни
органи на власт са показали пакети от ограничителни мерки, насочени към съкращаване на
разходите, като например сливане на институции, уволнения, рационализиране на
използването на енергия, въздържане от разходи за специални нужди и/или преструктуриране
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на срокове или отлагане на инвестиции. Всички те обаче, не във всеки отделен случай са
допринесли за увеличаване на ефекта от мерките за ограничаване на разходите.
4.4.1 Роля на дълговото финансиране
Две трети от одитираните местни органи власт са взели решение част от проектите да
се финансират чрез поемане на финансови задължения /чрез вземане на кредити или емисия
на облигации/. В повечето от случаите това е станало чрез вземане на кредити. Местните
органи на власт са вземали допълнителни кредити, за да могат да обслужват част от
задълженията си по предишни кредити с падеж през съответната текуща година, чрез което са
продължили да задълбочават бюджетното неравновесие. Повечето от местните органи на
власт са действали в съответствие със Закона за местните органи на власт, като
предварително са се съобразявали с допустимия лимит за поемане на дългове.
За периода 2002-2004 г. всички местни органи на власт в градове със статут на окръзи,
75% от окръзите, 69% от градовете и 40% от столичните общини са вземали кредити под
формата на ликвидни средства. Не е имало случаи на обявяване на несъстоятелност, т.е. не е
имало случаи на преструктуриране на дълговете.
4.4.2 Съкращаването на разходите
С цел преодоляване недостига на средства местните органи на власт по своя
инициатива са се насочили към изпълнение на задълженията си по най-ефективен начин
включително чрез подобряване на качеството на отделните организационни структури.
Половината

от

мерките

за

преструктуриране

са

били

насочени

към

създаване,

преструктуриране и прекратяване на бюджетни организации. Чрез сливане на икономическата
организация на бюджетни институции е спаднал броят на институциите, разполагащи с
финансова независимост. Мерките по преструктуриране, сливане и прекратяване на дейността
са довели до намаляване и на заетите. В същото време броят на компаниите за обществена
полза, които са допринасяли за изпълнението на публични задачи, се увеличил с 29 през
периода 2002-2004 г. Освен това около 33 бизнес-компании са взели участие в изпълнението
на задължителни задачи на местни органи на власт. След 2003 местните органи на власт имат
участие в 136 други видове партньорства, които са изпълнявали социални, медицински и
задачи в областта на образованието. Друга цел при създаването на партньорства е
хармонизирането на териториалните и регионални програми за развитие.
В училищата, университетите и в социалните институции към местните органи на
власт разходите за един ученик/студент/клиент нарастват в резултат от увеличаващите се
оперативни разходи и поради намаляване на броя на тези, които ползват услугите.
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В образователните институти разходите на глава са нараснали през 2005 с повече от
една трета частично поради централното разпореждане за увеличаване на заплатите в
публичния сектор, както и поради инвестиции за осигуряване на необходимите технически
условия, т.е. за въвеждане на нови форми на обучение и на нови предмети в гимназиалното
образование.
Досегашният дял на публичното финансиране на началното образованието се поема от
по-високото финансово участие на местните органи на власт. В социалните институции
разходите за един клиент са нараснали с около една трета поради инвестиции в необходимата
инфраструктура и поради увеличаване на заплатите на заетите в сферата на публичните
услуги. Намалява делът на подкрепата с публични средства на финансирането на разходи за
социални нужди. Близо една четвърт от разходите на местните органи на власт са за
самостоятелно поети задачи. Столичните общини на Будапеща и органите на власт в
градовете финансират дейността на институциите за средно образование и социални домове.
Чрез предоставяне на помощ на организации, които не целят печалба, чрез икономически
партньорства, както и чрез други структури местните органи на власт успяват да увеличат
видовете самостоятелно поети задачи.

Динамика на дела на разходите за самостоятелно поети задачи в общите разходи на
местните органи на власт /в %/
2002

2003

2004

Окръзи

3

2

3

Градове

със 5

5

6

15

15

17

17

17

18

статут

на

окръзи
Столични
общини
градове

Източник: Lorant, Z. Financial Management on the local level of public finance, Public Finance
Quartarly, 1/2007, p. 119.
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Финансирането на задължителните задачи на местните органи на власт не се
застрашава независимо от факта, че се поемат значително количество самостоятелно избрани
задачи, за които се търсят допълнителни финансови източници.

5. СТРУКТУРА НА ОКРЪЖЕН БЮДЖЕТ В УНГАРИЯ /на примера на бюджета на
окръг Вош за 2007 г./
ПРИХОДИ
I. Приходи от дейности:
За нормалното функциониране на институциите на окръга (HUF 2,809 млрд., или около 12
млн. Еuго). От тях:
1.) Други собствени приходи, състоящи се от:
-

основни дейности;

-

от предоставяне на различни от общините услуги;

-

наеми;

2.) ДДС;
3.) Приходи от собствена стопанска дейност;
4.) Дивиденти и лихви от инвестиции в държавни ценни книжа, от депозити или от
текущи сметки);
5.) Продажба на имущество на окръга (ако има такова).

1. Операционни приходи под формата на държавни субсидии:
За текуща дейност:
-

на две болници (най-значително перо);

-

на други специализирани обекти (субсидии за подкрепа на училища, социална заетост,
за компенсации при съкращаване на работни места и др.);

-

средства за подкрепа на дейности на избрани институции в окръжния град
(Сомбатхей): симфоничен оркестър, за социални дейности, за библиотека, музеи,
списания, за училища за леца с увреждания.

81

2. Специални приходи на местното самоуправление
-

35 % от всички преки данъци, събирани в сферата на компетентност остават в
съответната община;

-

65 % от събираните от общините данъци се централизират, но цялата сума ошово се
преразпределя към окръга по следния начин:
* две трети от посочените 65 % се пренасочват към окръга (всеки окръг получава
една и съща сума);
* една трета - на основата на броя на населението на съответния окръг /на 266 000
души се падат по 110 форинта /.

II.

Държания подкрепа

1. Нормативна подкрепа
-

За административни нужди и за спортна дейност на територията на окръга (на базата
на броя на населението);

-

За общи културни и музейни дейности на окръга (фиксирана сума плюс допълнителна
сума, съобразена с броя на населението);

-

Услуги за зашита на депата.

2. Целева нормативна подкрепа, обвързана с конкретни форми на използване на средствата
(обучение, преквалификация, специални педагогически услуги, специализирани изпити за
учители и т.н.)
3. Подкрепа на общини пз територията на окръга (театри , културни мероприятия, артистични
прояви).
4. Подкрепа па развитието (не са отделени средства в бюджета за 2007)

III.

Капиталови приходи п приходи ат имущество

1. Продажба на имущество (постъпленията задължително се използват за погасяване на
съществуващи дългове, за покриване на други задължения, за погасяване на кредити от
предишни периоди, за бързи и непредвидени разходи).
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2. Постъпления от финансови инвестиции (очаквани дивиденти от реализирана печалба на
фирми, в които окръгът има дялово участие).
3. Натрупване на приходи от предоставена подкрепа в предишни години I ако инвестицията
не може да бъде извършена през съответната година, средствата остават за следващата
година).
4. Приходи от приватизационни сделки.
IV. Заеми, предоставени като подкрепа на инвестиционни дейности на институции на
територията на окрьга (основно перо е реконструкцията и модернизацията на най-голямата
окръжна болница)
V. Вземане на кредити или емисии на облигации (не е извършена дейност през бюджетната
2007).
VI. Приходи без движение на парични средства (финансови активи, коию са останали в
края на финансовата годила) Те могат да бъдат разпределени в две категории: финансови
средства за текущо облужване на дейности н финансови активи за целите на развитието.
Общо приходи: HUF 19, 9 млрд . /80 млн. евро /

РАЗХОДИ
(86.7% за текущи нужди, 13.3% за инвестиции и натрупване)
I. Разходи за текуща дейност и за осигуряване на устойчивост на иисштуцните
(а)

Разходи за персонал (месечни заплати и други свързани с тях разходи),

(б)

Отчисления при работодателя (социално осигуряване);

(в)

Разходи, коию не са свързани с персонала (за увеличаване на цените на енергийни

източници, на ДДС с 5 процентни пункта, други допълнителни разходи),
(г)

Съ-финансиране на успешни проекти (в рамките на програми на ЕС);

(д)

Разходи за лихвени плащания.

(е)

Подпомагане на избрани институции ла основата на сключени договори (например,

имущества на църквата).
(ж) Трансфери на финансови ресурси към небюджетни организации (подкрепа на НПО,
икономически сдружения, църкви, браншови асоциации, училища)
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(з) Компенсации в налични {в случай на технически нли професионални грешки,
например неблагоприятни последипи от инвестиции в болници);
(и) Плащания в рамките на социални дейности

II. Отчисления за натрупване
(а) Инвестиции (строителство, за закупуване на съоръжения, за техническа модернизация,
покупка на коли, компютри и др.);
(б) Ремонт на сгради;
(в)

Други видове подкрепа (институции в сферата на образованието, покупка на

апартаменти)
III. Заеми за избрани дейности и погашения по тях {към непютжетии организации)
(основно перо: специално финансиране на модернизация на болница)
IV. Разходи за кредити и заеми
Окръг Вош е взел кредити от три банки. Погасяването на главниците (на части) и лихвените
плащания са за сметка на постъпления от продажби на имущество.

V. Разходи без твъпшване на плащания в нилични /резерви/
(а)

Резерви за покриване на оперативни разходи.

(б)

Резерви за инвестиционни цели.

Общо разходи: HUF 20, 3 млрд. или малко повече от 80 млн. Евро - Разликата се покрива чрез
кредити /400 млн. форинта или 1,6 млн. евро.
5. Изводи и очаквания
Първо, функциите и задачите, които могат да поемат и двете степени на местно
самоуправление в Унгария – общините и окръзите - позволява тежестта при управлението на
финансовите средства да се поставя извън каквато и да било йерархическа субординация
между тях. Определено успехите в управлението на финансовите средства не зависят от
наличието на окръзите като второ равнище на местно самоуправление, които имат помощни
задачи

и

функции

при

предоставянето

на

публични

услуги.

Напоследък,

след

присъединяването на Унгария към Европейския съюз се правят опити на окръжните съвети се
възлагат задачи в сферата на регионалното развитие.
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Второ, през 2006 година /в рамките на Конвергентната програма за присъединяване
към Европейския валутен съюз / Европейската комисия посочи, че Унгария трябва да
предприеме съществени мерки за подобряване на фискалната дисциплина поради
наблюдаваните трайни бюджетни дефицити на централно равнище. В този контекст следва да
се разглеждат и очакваните реформи в управлението на финансовите средства на местните
органи на власт. Философията на реформите е насочена не към внасяне на промени в
отделните равнища на местни органи на власт /премахване на съществуващи или въвеждане
на нови структури/, а към търсене на по-ефикасно и то самостоятелно разпределяне на
функциите между съществуващите видове структури на местно равнище, и в по-малка степен
между тях и централната власт, както и на по-ефективни системи за управление на
финансовите ресурси.
Трето,

през

последните

години

са

внесени

незначителни

изменения

в

законодателството, като например цялата сума на приходите от данъка върху личните
превозни средства да остава след 2003 на разположение на местните органи на власт.
Независимо, че с промените несъмнено се увеличиха постъпленията на местните органи на
власт, това същевременно е свързано и с поемането от тях на по-голям брой задачи по
предоставянето на публични услуги.
Четвърто, преобладава мнението, че е необходима всеобхватна преоценка на системата
за предоставяне на услуги и за контрол върху финансовите ресурси. Счита се, че едно от найсъществените постижения в областта на регулирането и предоставянето на услуги е
възможността за използване възможността за създаване на многофункционална регионална
асоциация. Поради съобразяване с местните интереси очаква се тази структура да даде тласък
за предоставяне на ежедневните услуги много по-ефикасно, по-успешно и при по-ниски
разходи.
Пето, очаква се държавата и местните органи на власт да постигнат съгласие за ясно
разделение на труда /на функциите помежду им/, за да може да се подобри качествено
системата за управление на финансовите ресурси. Това може да се постигне, ако се държи
сметка за действителното състояние на компетенциите на местните органи на власт и се
преразгледа цялата система на субсидии, като се отстранят противоречията, които произтичат
от законите и подзаконовите актове, регулиращи отделни сфери, а не дейности на местните
органи на власт, като се отстрани несъответствието между значението и фактическия дял на
задължителните задачи на местните органи на власт и финансовите възможности за тяхното
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изпълнение. Очаква се да се работи и по въпроса за изграждане на диференцирана система от
компетенции за местните органи на власт.
Шесто, очаква се в рамките на бюджетната реформа да се създаде ясна позиция и да се
направят конкретни предложения за структурата на публичните финанси на местно равнище
и за изменения във финансирането на местните органи на власт. В тази връзка се очаква да се
предоставят по-големи правни и финансови компетенции на местните органи на власт, да
нарасне тяхната независимост по пътя на децентрализацията и намаляване на финансовата
зависимост от държавния бюджет. Желателно е да се създават условия за развитие на бизнесструктури в сферата на услугите, които да постигат икономически обосновани размери. Това
ще изисква нов тип разделение на труда между отделните равнища на местни органи на власт
чрез дерегулиране на търговията и упражняването на професии, преразглеждане броя на
задължителните задачи на местните органи на власт, опростяване на системата на нормативни
субсидии /значително намаляване броя на нормативните правила за предоставяне на
субсидии/. Съществен елемент ще бъде преразглеждането на данъчната система, тъй като
увеличаването на приходите на местните органи на власт не може да стане без местни данъци
и такси.
Седмо, до момента са внесени следните промени: в разпределяне на приходите от
подоходния данък; внасяне на финансов лимит, над който могат да бъдат продавани активи
на местни органи на власт, или чието използване или даване под аренда може да стане чрез
процедурата на открит публичен търг ; в предоставяне на по-големи компетенции на
Регионалните съвети за развитие.
Осмо, преобладава мнението, че ефективността на управление на финансите на
местните органи на власт може да се подобри чрез отчети пред собствените органи и чрез
оповестяване на самите отчети пред широката публика, за да може да се обменя опит на
добри практики.
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ИЗВОДИ И ПРЕПОРЪКИ ОТНОСНО
ПРИХОДОИЗТОЧНИЦИТЕ НА ВТОРО НИВО НА МЕСТНО
САМОУПРАВЛЕНИЕ В БЪЛГАРИЯ
ОБЩИ

ИЗВОДИ

ФИНАНСИРАНЕТО

ОТ
НА

ОПИТА
УСЛУГИ

НА
НА

ИЗСЛЕДВАНИТЕ
ВТОРО

НИВО

СТРАНИ
НА

ПРИ

МЕСТНО

САМОУПРАВЛЕНИЕ
I. Начини на формиране на бюджет и видове приходоизточници
В изследваните страни е характерна следната схема на формиране на бюджет и
приходоизточници на второто ниво на самоуправление:
1. Регионален фонд, в който се превеждат общите субсидии.
2. Целеви годишни субсидии от държавния бюджет за изпълнението на
делегирани от централната власт дейности.
3. Заеми от държавата, банки, местни кредитни институции и др.
4. Регионални такси за услуги.
5. Данъци (пътен данък).
6. Приходи от недвижимо имущество, лихви и др.
II. Основни характеристики на етапите на съставяне, одобряване и управление на бюджета
При обобщаване на опита на отделните стрени при финансирането на услуги,
предоставяни на второ ниво на местно самоуправление в Дания, Гърция, Унгария, Чехия и
Холандия, последователно ще обърнем внимание на следните основни моменти и
съществуващи практики:
А/ Финансовите връзки на второто ниво на местно самоуправление с другите нива;
По въпроса за финансовите връзки на второто ниво на местно самоуправление е
важно да обърнем внимание на финансовите отношения на второто ниво с централния
бюджет. Така например в Кралство Холандия трансферите от централния бюджет са основен
източник на финансиране на услуги, докато в Чехия делът на второто ниво в централния
бюджет е значително по-малък. Интересен е и опитът на република Гърция, която има
възможност да се ползва с отпускането на заеми от държавния бюджет, за да финансира
инвестиционни разходи.
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Други важни моменти при представянето на финансовите връзки на второто ниво с
останалите нива на управление са: а) степен на самостоятелност при управление на
средствата, б) степен на финансова отговорност и в) финансови отношения с общините. По
отношение степента на самостоятелност при управлението на средствата е важно да се
отбележи факта, че в Гърция, се налагат силни ограничения при управлението на бюджета.
Точно обратната тенденция се отбелязва в Дания и Чехия, където наблюдаваме високи нива
на самостоятелност и широка свобода при вземането на решения за разпределение на
средствата. Колкото до степента на финансова отговорност, в Гърция бюджетните дефицити
се покриват винаги с трансфери от централния бюджет, докато в Унгария се покриват с
кредити. За финансовите отношения с общините е важно да обърнем внимание на системата
за приходоизточници в Дания и Унгария, където услуги, предоставяни от второто ниво се
финансират със средства и на общините.
Б/ Процес на съставяне и одобряване на бюджета;
В процеса на съставяне и одобряване на бюджета за второто ниво на местно
самоуправление, водещо значение има видът/типът отношения с централната власт. При
съществуването на йерархични (вертикални) отношения регионите са висшестоящи спрямо
общините. Пример в това отношение е република Чехия. Елементи на равнопоставени
отношения между различните нива на управление имаме в Холандия, където централната
власт е длъжна да приеме бюджета, ако той не противоречи на закона. В кралство Холандия
министърът на вътрешните работи е длъжен да приема бюджета на второто равнище, ако не е
в разрез със закона, дори той да е дебалансиран. Провинциите от своя страна са длъжни да
одобрят бюджетите на общините.
В/ Система на приходоизточници;
При изграждането и функционирането на система за приходоизточници за
финансирането на услуги на второто ниво на местно самоуправление, на първо място трябва
да обърнем внимание на процента на приходите, които се предоставят от централния
държавен бюджет. В Гърция приходите от централния бюджет възлизат на 96 %. За Чехия
процентът също е много висок – 85 %. В Холандия над 60 % от приходите идват от
централния бюджет.
Съществуват различни видове критерии на базата, на които се разпределят средства от
централния бюджет: а.) съобразно с броя на населението; б) съобразно целта на
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финансирането (в Гърция) и в) в зависимост от това дали е в сила изискване за осигуряване на
съфинансиране (в Чехия).
Интересен е въпросът за дела на собствените приходоизточници в бюджета на
структурите на второ ниво на местно самоуправление. Като цяло опитът на разглежданите
страни сочи, че съществува тенденция към увеличаването на дела им. Пример в това
отношение е Холандия, където правителството целенасочено намалява размера на
субсидиите, като по този начин принуждава провинциите да увеличат размера на собствените
приходоизточници. В Унгария и Чехия делът на приходоизточниците се разраства на базата
на приходи от собствена стопанска дейност. В допълнение към това в Унгария съществува
правото не само да се създават фирми, но и да се сключват договори със създадени за тази цел
фондации, които да поемат предоставянето на част от услугите, в случай че тези институции
могат по-ефективно да се справят с тази задача.
Заслужават внимание видовете държавни трансфери към разгледаните централни
бюджети в отделните страни. Така например субсидиите в Холадия се поделят на общи (от
провинциалния фонд) и целеви, докато в Гърция държавните трансфери се състоят от
обичайни и извънредни приходи.
При разглеждане на данъците като приходоизточник е важно да обърнем внимание на
факта, че второ ниво няма право да събира данъци в Дания, Унгария и в Гърция.
Приходите от предоставянето на услуги /размерът на таксите за услуги/ в някои
страни /Гърция/ се определят със закон.
Г/ Структурата на разходната част на бюджета;
Когато разглеждаме опита на взетите под внимание пет страни-членки на ЕС,
поставяме акцент и на въпроса за разходната част на бюджета. Структурата на разходната
част до голяма степен зависи от националните /местни/ специфики. В Холандия например
възлово място се отрежда на изразходването на бюджетни средства за транспорт, социални
грижи, резерв за непредвидени и неотложни дейности, опазване на околната среда, икономика
и земеделие. Съществуват обаче различия в разпределението на основните видове разходи
между отделните субекти. Разходната част на бюджета обаче се оформя и на базата на
видовете разходи в рамките на страната. Отново бихме могли да дадем за пример Кралство
холандия, където за трафик и траспорт се разпределят многократно по-големи суми в
провинция Линбург, отколко в Дренте. По отношение на социалните грижи много го високи
за бюджетните разходи в провинция Оверейсел в сравнение с Гелдерланд или Линбург.
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Д/ Управлението на бюджета.
В рамкте на изготвения аналитичен доклад, екипът на ИИП изследва в детайли опита
на страните при управление на бюджетите. Безспорен интерес представляват предприетите
конкретни мерки и стъпки за по-ефективно управление на бюджетите. Така например в Дания
са проведени дълбочинни реформи, които непосредствено довеждат до съкращаване на
разходите, тъй като определен тип услуги вече не се предоставят от няколко единици в
рамките на второто ниво, а се предоставят само от една. В Унгария се увеличава делът на
постъпленията от собствена дейност, като наблюдаваме и влияние на вторични ефекти.
Увеличава се размера на ставката на данъка върху имуществата и е премахмат местният
корпоративен данък. Това са външни вторични ефекти, тъй като произтичат от
задължителната (данъчна и финансова) реформа на публичния сектор в страната,
осъществявана по настояване Европейската комисия, поради факта, че Унгария се отдалечава
в голяма степен от Маастрихските критерии. В допълнение към това на преден план излизат
и нови тип приходоизточници, които се осигуряват от кандидатстване по проекти на няколко
общини от един окръг или от няколко окръга.
В доклада са разгледани и други видове мерки за по-ефективното управление на
бюджетите, които се очаква да бъдат предприети в близко бъдеще или са в процес на
осъществяване. Обърнато е внимание на дългосрочната перспектива при бюджетирането,
чрез т.нар. програмно бюджетиране, което се основава на по-строга бюджетна рамка,
обхващаща период от няколко години. Поставяме акцент и на прозрачността при отчитането,
степента на която се установява чрез одитиране не само от държавни институции, но и от
специализирани пазарни институции.
Интерес представлява също така и възможността за опростяване системата за
финансиране, чрез опростяване на регулациите, законовата база за финансиране на второ
ниво на самоуправление и техниката за финансиране.
Обърнато е внимание и на задържащите фактори при формулиране на управленческата
бюджетна политика в разглежданите страни. В Гърция се наблюдава силна финансова
зависимост на второто ниво от субсидии от централния бюджет. Строги правила за постигане
на балансирани бюджети имаме в Унгария, които обаче не гарантират ефективност в
управлението както на приходната, така на разходната част. Като цяло съществува стремеж за
намаляване на твърдите бюджетни ограничения в изследваните страни. Така например в
Гърция, Чехия и Унгария съществува известен натиск за намаляване на тези ограничения,
като целта е да се покрият несъответствиеята между приходите и разходите. Като цяло
наблюдаваме едно сравнително вяло търсене на инструменти за постигане на по-висока
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ефективност и за натрупване на спестявания за бъдещи инвестиции. Последното от своя
страна до голяма степен се дължи на липсата на конкретни стимули. Липсва и система за
администриране и координиране на инвестиционни проекти, финансирани със средства на ЕС
– примери се срещат в опита на Унгария и Чехия.

ОБЩИ ЕВРОПЕЙСКИ ПРИНЦИПИ ПРИ РЕГЛАМЕНТАЦИЯ НА ФИНАНСОВИ
СРЕДСТВА НА МЕСТНИТЕ НИВА НА САМОУПРАВЛЕНИЕ
Общите европейски принципи при регламентация на финансовите средства на
местните нива на самоуправление са заложени в чл. 9 на Европейската харта за местно
самоуправление (ЕХМС) на Съвета на Европа, а именно:
1. Органите на местно самоуправление имат право в рамките на националната
икономическа политика на достатъчно собствени средства, с които да могат да се
разпореждат свободно при упражняване на правомощията си.
2. Финансовите средства на органите на местно самоуправление трябва да бъдат
съобразени с правомощията, предвидени в Конституцията или закона.
3. Поне част от финансовите средства на органите на местно самоуправление трябва да
се получава от местни такси и данъци, чиито размери те имат право да определят в рамките на
закона.
4. Финансовите механизми, осигуряващи средствата, с които разполагат органите на
местно самоуправление, трябва да бъдат достатъчно разнообразни и подлежащи на развитие,
за да им позволят да следват, доколкото това е възможно на практика, естественото
нарастване на разходите за упражняване на техните правомощия.
5. Защитата на финансово по-слабите местни общности налага установяването на
финансови процедури за равномерно разпределяне на средствата или на равностойни мерки,
насочени

към

коригиране

на

последиците

от

неравномерното

разпределение

на

потенциалните източници за финансиране, както и на разноските, които те трябва да понесат.
Тези процедури или мерки не трябва да ограничават свободата на избор на органите на
местно самоуправление в тяхната собствена сфера на отговорност.
6. Мнението на органите на местно самоуправление за начините, по които да им бъдат
предоставени преразпределените средства, трябва да се вземе по подходящ начин.
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7. Доколкото е възможно, субсидиите, предоставяни на местните общности, не трябва
да бъдат предназначени за финансиране на специфични проекти. Отпускането на субсидии не
трябва да засяга основната свобода на органите на местно самоуправление да определят
политиката си в пределите на своите правомощия.
8. За финансиране на инвестиционните си разходи органите на местно самоуправление
трябва да имат достъп в съответствие със закона до националния пазар на капитали.
България е ратифицирала ЕХМС (Закон за ратифициране на ЕХМС, обн. ДВ, бр.28 от
28.03.1995 г.), като Хартата се прилага само по отношение на общините и създаването на
второ ниво на самоуправление няма да означава автоматично задължение за страната да
прилага същите принципи спрямо него. България е една от малкото страни в Европа, в която
няма второ ниво на местно самоуправление и съответно пълноценни регионални власти.
Създаването на второ ниво В ЕС Холандия е страната, която е декларирала, че ще спазва
принципите на ЕХМС и по отношение на второто си ниво на самоуправление.
Проектът на Европейска харта за регионално самоуправление
През 2002 година Съвета на Европа (СЕ) прие проект на Европейската харта за
регионално самоуправление (ЕХРС), но не е започната процедура за събиране на подписи,
тъй като не е постигнат консенсус между страните-членки. Въпреки това, принципите и
разпоредбите на този проект трябва да бъдат взети предвид при изграждането на второто ниво
на самоуправление, а това ще е възможно само ако регионалното самоуправление бъде
признато в Конституцията.
Съгласно проекта на ЕХРС под регионално самоуправление се разбира „правото и
ефективната способност на най-големите териториални власти в рамките на всяка държава
членка, които имат изборни органи, намиращи се между държавата и местните власти и
разполагащи било то с прерогативи за самоуправление, било то с прерогативи от държавно
естество, да поемат за своя сметка и на своя отговорност, а също и в интерес на своето
население, значителна част от въпросите с обществена значимост съгласно принципа на
субсидиарността.”
Относно финансовата система е посочено, че в регионите трябва да се осигурява
предвидима сума приходи, пропорционални на компетенциите им и позволяващи им да
осъществяват ефективно техните компетенции.
Източниците

на

финансиране

на

регионите

трябва

да

бъдат

достатъчно

диверсифицирани и подлежащи на развитие, за да им позволяват да следват доколкото е
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възможно реалната еволюция на разходите за осъществяване на техните компетенции и
общото икономическо развитие.
Съществуват четири основни групи приходоизточници за местните органи на
самоуправление: заемите, таксите за услуги и ползване, местните данъци и субсидиите (общи
и целеви). Приходоизточниците на различните нива на местно самоуправление се определят в
зависимост от разходите, произтичащи от изпълнението на компетенции им в различни
области. Разходите са два основни вида: текущи разходи и инвестиционни разходи. Освен
това се прави разграничение между функции с чисто местен характер и делегирани функции
на централната власт. Като водещ принцип при определяне на приходоизточниците на
местните органи на самоуправление се налага следното:
Таксите за услуги и ползване служат предимно за покриване на текущи разходи и порядко за инвестиционни разходи. Когато тези такси не са достатъчни за покриване на
разходите за предоставяне на услуги, се използват приходите от местните данъци при
предоставяне на услуги от чисто местен характер или субсидии при изпълнение на
делегирани функции на централната власт. Заемите и субсидиите служат основно за
покриване на инвестиционни разходи. Местните данъци, които се използват за обслужване
на кредити, биха могли също така да се използват за частично финансиране на
инвестициите.

Приходоизточник
Субсидии (общи и целеви)

Разходи

Правила и ограничения

Инвестиционни разходи
Текущи разходи

За

изпълнение

делегирани

функции

на
на

централната власт
Заеми

Инвестиционни разходи

Правило:

периодът

амортизация

на
на

инвестицията да съвпада с
периода на обслужване на
заема
Текущи разходи

Изключения:
-Времево разминаване на
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приходи

и

разходи

в

текущия бюджет
-Непредвидени

разходи

при бедствия и катастрофи
-Непредвидено

ниски

фискални приходи поради
рецесия
Такси за услуги и ползване

Текущи разходи

Правило:
таксата

размерът
се

реалната

на

определя

от

цена

на

предоставената услуга
Изключение от правилото:
услуги, които не могат да
бъдат

оценени

реалната

им

цена

или
е

прекалено висока
Инвестиционни разходи

За инфраструктура, която
подобрява

дейността

на

фирмите
Местни данъци

Текущи разходи

За предоставяне на услуги
от чисто местен характер,
като

се

регламентират

граници за процента на
местните данъци*
Инвестиционни разходи

Много рядко

* Най-ефикасният метод за събиране на местните данъци е общото събиране на данъци, т.е. гражданите
плащат данъци само на едно място (например на държавата) и след това приходите от данъци се разпределят
между различните нива на управление в зависимост от съответните проценти, наложени от всяко ниво.

В ЕХРС се посочва, че за осъществяването на собствените си компетенции,
преобладаващата част от финансовите ресурси на регионите трябва да се основава на
собствени ресурси, с които те да могат да разполагат свободно. В същото време принципът на
солидарност изисква въвеждането в рамките на всяка държава на механизъм за финансово
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изравняване, при отчитане както на потенциалните ресурси, така и на данъците на регионите,
чиято цел е да сближи стандарта на живот на гражданите от различните региони.
Трансферите и субсидиите трябва по принцип да бъдат осъществявани при спазване на
принципа на ненакърнимостта. Финансовите трансфери за регионите, както и в случай на
нужда споделянето на данъците, трябва да бъдат осъществявани по предварително
установени правила, основани на обективни критерии, които да са малко на брой и
представителни за реалните нужди на регионите.
Собствените ресурси на регионите е необходимо да се състоят главно от такси или
удръжки и данъци, които регионите ще имат право да събират в рамките, определени в
Конституцията или в закон. Регионите трябва да имат възможност да определят размера на
регионалните такси и данъци. При отсъствие на собствени данъци, регионите трябва да имат
възможност да определят допълнителни проценти върху събираните данъци от другите
публични институции в рамките, предвидени в Конституцията или в закон.
Регионалните дялове на споделените данъци, определени в Конституцията или в закон,
също трябва да се разглеждат като собствени ресурси. Ще е необходимо да бъдат въведени
подходящи процедури за консултация на всички региони за правилата на споделяне и
начините на получаване на тези ресурси.

УСЛОВИЯ

И

ЕТАПИ

НИВО

НА

СИСТЕМА

ОТ

Изграждането на второ ниво на самоуправление е процес на промяна

на

САМОУПРАВЛЕНИЕ

В

ПРИ

ИЗГРАЖДАНЕ

БЪЛГАРИЯ.

НА

ВТОРО

КОМПЕТЕНЦИИ

И

ПРИХОДОИЗТОЧНИЦИ

териториалната, функционалната и институционална структура на местните органи на власт.
А/ УСЛОВИЯ
В процеса на изграждане следва да се отчитат няколко основни условия, като:
•

Връзка между големината на съответните административно-териториални
единици и обхвата на възложените им правомощия, компетенции и отговорности.

•

Съпоставимост на предоставените права и отговорности на регионалните власти с
необходимите финансови ресурси за тяхното изпълнение.

•

Финансова солидарност чрез въвеждане на механизъм за финансово изравняване.
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•

Субсидиите от централния бюджет като най-важен източник на финансиране през
първите години от стартирането на процеса на предоставяне на услуги от второто
ниво на самоуправление.

Б/ ЕТАПИ
Въвеждането на второ равнище на самоуправление предполага обособяването на ясни
етапи за реализиране на политиката по неговото изграждане. Опитаът на изследваните
държави-членки на ЕС показва, че новите страни-членки /Чехия и Унгария/ по-бързо
въвеждат промените, докато при останалите /особено Дания/ този процес е доста
продължителен. След задълбочена обосновка на неоходимостта от второ ниво на
самоуправление, могат да се предложат етапи в развитие на процеса, като е препоръчително
да бъдат приети като част от ясна програма /или някакъв друг документ на Министерски
съвет / за изграждане на второто ниво:
Първо: Анализ на обхвата и правомощията на второто ниво на самоуправление
През този етап ще бъде необходимо да се направят задълбочени анализи на обхвата на
второто ниво на самоуправление.
В аналитичния доклад „Проучване практиката на страни членки на Европейския съюз
с функциониращи две нива на местно самоуправление”, подготвен от Фондацията за реформа
в местното самоуправление, се препоръчва следното:
•

Обхватът на местното самоуправление да е в посока на окрупняване на
съществуващите области и изключване на съвпадението на регионите със
сегашното ниво NUTS 2.

•

Създаване на големи региони (8-10-12) със смесен модел на организация на
деконцентрираната

администрация,

т.е.

при

който

второто

ниво

на

самоуправление притежава част от функциите на държавните органи като
делегирани задачи.
•

Избягване създаването на прекомерно големи региони (например 4,6, 8), защото
това би имало негативни последици

Възможен е и вариант за запазване на сегашните 28 области и изграждането им
като второ ниво на самоуправление. Техните мащаби позволяват да им бъдат
децентрализирани и делегирани редица компетенции, като заедно с това, в перспектива, се
създават възможности за поемане на част от деконцентрираните звена на централната
изпълнителна власт.

96

Първият етап ще е свързан с обстойно изследване на силните и слабите страни,
предимствата и недостатъците на различните варианти за създаване на второто ниво на
самоуправление. Този етап ще е свързан с постигането на разбиране и политически консенсус
за необхидимостта от изграждане на второ ниво на самоуправление за засилване
демократичното управление и постигане на по-добри икономически резултати. На този етап
трябва да се определят компетенциите на второто ниво, като те могат да се обособят в
собствени компетенции и делегирани компетенции. Ще бъде необходимо да се направи
оценка на въздействието на основните варианти за изграждане на второто ниво на
самоуправление. В допълнение към това би било полезно да се разработи един допълнителен
и по-задълбочен анализ, който да съпостави предоставените права и отговорности

на

второто ниво на самоуправление с необходимите финансови ресурси. Подобна аналитична
разработка би могла да разгледа финансовите отношения на второто ниво с централния
бюджет, както и да се фокусира върху критериите за разпределяне на средства от централния
бюджет. Интересно би било да се представят и отделните подходи при управлението на
бюджетите на второ ниво, като: 1.)

Дилемата правила за балансиране на бюджета и

ефективност в управлението на приходната и разаходната част на бюджета; 2.) Ясно
разграничаване на приходоизточниците на общините от тези на второ ниво /второто ниво; 3.)
Ролята на капиталовия пазар за финансиране на конкретни инвестиционни проекти.
Второ: Подготовка на пакет от законодателни промени, определящи обхвата на
регионалното самоуправление
През този етап трябва да се подготвят всички законодателни промени по
организацията

и

бъдещето

функциониране

на

второто

ниво

на

самоуправление.

Компетенциите на второто ниво трябва да бъдат признати или определени в Конституцията.
Второто ниво трябва да има правомощия за вземане на решения и управление в областта на
собствените си компетенции. Тези правомощия трябва да позволяват приемане и
упражняване на собствена политика във всяко второ ниво на самоуправление.
При положение, че се променя териториалното деление, ще бъде необходимо да
започнат процедури за създаване на нови административно-териториални единици. През този
период ще трябва да се опишат ясно функциите, които ще изпълнява второто ниво на
самоуправление.
Трето:

Изграждане на структурата и организацията на второто ниво на

самоуправление и на необходимия административен капацитет
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През този етап ще започне прилагането и адаптирането на всички законодателни
промени. Ще е необходимо да се започне с подготовката на подзаконовата рамка за
осъществяване на реформата.
С институционалното изграждане ще се постави реалната основа за бъдещето успешно
функциониране на второто ниво на самоуправление. През този етап трябва да се направи
анализ на необходимия човешки ресурс за изпълнение на функциите. Ще трябва да се
разработят специални програми за обучение на персонала и всички необходими действия по
изграждането на капацитет за управление.
На базата на опита на изследваните страни ИИП счита , че за България ще бъде удачно в
началото силно доминираща роля да имат най-вече общите субсидии. Поради това ще е
необходимо да се разработи методика с критерии, на основата на които да се разпределят
субсидиите. Това може да са брой на възрастното население, брой на жилищата за социални
нужди, брой на младите хора, дължина на провинциалните пътища, състояние на почвата и
др., като критериите трябва да се разработят в зависимост от услугите, които ще се
предоставят.
Опитът на изследваните държави сочи, че в по-дългосрочна перспектива ще бъде
необходимо да нарасне значението на собствените приходоизточници на второто ниво, като
едновременно с това правителството целенасочено намалява размера на субсидиите.
Разходи в бюджетите на второто ниво на самоуправление трябва да се допускат само за
изпълнение на техните отговорности, конкретизирани от закона. Второто ниво на местно
самоуправление трябва да е отговорно за изпълнението на бюджетната политика, като
отговаря за всеки разход, включен в бюджета.
Необходими е ясно разграничаване на приходоизточниците на общините от тези на
второ ниво на самоуправление. Общините и второто ниво на самоуправление трябва да
разполагат с недублиращи се по вид собствени приходоизточници. ИИП предлага основната
част от данъците да продължат да се събират от общините, като второто ниво да събира само
един данък (пътен данък или данък върху моторните превозни средства). Този данък трябва
да бъде определен в конкретни граници, установени в закон.
В/ ВЪЗМОЖНИ КОМПЕТЕНЦИИ И ПРИХОДОИЗТОЧНИЦИ

НА ВТОРО НИВО НА

САМОУПРАВЛЕНИЕ В БЪЛГАРИЯ
На основата на анализирания опит на страните- членки на ЕС и на специфичните
условия могат да бъдат разграничени следните компетенции и приходоизточници на второ
ниво на самоуправление в България:
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Сфера

Компетенция

Образование

Средно образование

Субсидии

Професионално обучение

Субсидии

на регионално ниво

Такси за услуги

Многопрофилни болници

Такси за услуги

за активно лечение

Субсидии

Заетост

Субсидии

Домове за възрастни хора и

Такси за услуги и

приюти

субсидии

Междуобщински пътища

Пътен данък

Здравеопазване
Социални

Дейности

Приходоизточник

услуги

Пътища

Субсидии
Транспорт

Междуградски

Такси за услуги

автотранспорт
Култура

Музеи, художествени

Такси за услуги

галерии и библиотеки с

Субсидии

регионален характер
Опазване на културното

Субсидии

наследство
Политика за

Услуги, свързани с

Предоставяне на

сближаване

подготовката и

консултантски

управлението на проекти

услуги

Такси за услуги

по еврофондовете за
регионално развитие
Околна среда

Информационни

Опазване и развитие на

Местни данъци

горския фонд

Субсидии

Превенция от пожари и

Местни данъци

наводнения

Субсидии

Телевизия

Издаване на

Такси за услуги
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и

разрешителни за

комуникационни Радио

дейност

Такси за услуги

технологии
Интернет
Туризъм

Развитие на туризма

Такси за услуги
Реклама

Бюджет на региона

Конкретните разчети и проценти за тези бюджети могат да бъдат правени едва при
изясняване на правомощията и услугите, които второто ниво ще предоставя. Тази задача се
изпълнява в рамките на друг проект за изпълнение на мерките от Програмата за
децентрализация на държавното управление.
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