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1. Увод
1.1. Цели, задачи и методика на изследването.
,

Настоящата задача е възложена на НЦТР-ЕАД с договор на Министерството на

регионалното развитие и благоустройството през месец ноември и е в изпълнение на цел
2, приоритет1, мярка 4 на Програмата за изпълнение на Стратегията за децентрализация.
Задачата е свързана с оптимизирането на функционалната компетентност на областния
управител и териториалните звена на централната изпълнителна власт (ЦИВ) за
координация на секторните политики на регионално равнище и по специално с
усъвършенстването на функционалната структура и обхвата на териториалните звена на
ЦИВ в територията. Изпълнението й предполага изготвянето на аналитичен доклад, в
който да се проучат действащите модели на координация на деконцентрираните звена в
страните членки на ЕС със сходно административно и териториално устройство, както и
да се анализира тяхното взаимодействие със съответните местни и регионални власти.
Изпълнението на задачата има пряко отношение към последващото разработване
на целия пакет от мерки по приоритет 1 на цел 2, така че направените аналитични
проучвания на моделите и механизмите на координация реално да послужи за обосновка
на последващите решения за организацията и функционирането на българските
деконцентрирани звена в националната територия.
Дилемата “децентрализация-деконцентрация” е важен проблем, от чието
решаване в значителна степен зависи ефективността и качеството на териториалното
управление. Веднага следва да се отбележи, че между тях има концептуална разлика, но от
друга страна те са взаимосвързани. Тяхната връзка произтичат от факта, че това са
процеси, потичащи често пъти едновременно в територията и пряко влияят върху
обществените интереси и публичния сектор, главно по отношение доближаване на
управлението до населението и до конкретната територия, където то живее и работи.
Същевременно те са с твърде различаващи се същностни характеристики.
Децентрализацията е налице, когато съществува прехвърляне на компетенции и
ресурси от националното ниво към по-ниски нива, които не зависят от държавата нито в
юридическо, нито в йерархично отношение, въпреки че са част от устройството на
държавата и обществената система. Тези структури при своето функциониране се нуждаят
и следва да разполагат със собствен правен статут, право на собственост, собствен бюджет
и самостоятелни правила за работа. Ръководните органи на тези структури следва да са
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демократично избрани, а средствата и ресурсите им се използват самостоятелно
(специфични механизми за контрол и финансова проверка).
Формално държавата не носи отговорността пред гражданите за качеството и
ефективността на услугите, които се предоставят на населението, както и по начина, по
който се решават проблемите. Разбира се тя е регламентирала общата законова рамка,
стандартите и гаранциите за равнопоставеност и справедливост. В този смисъл
децентрализацията следва да се разглежда като "част от цялостен и последователно
реализиран процес на трансформация на държавата и на самото гражданско
общество". В такъв аспект основно децентрализацията непосредствено се свързва с
усъвършенстването на териториалното управление и укрепването на самоуправлението в
териториалните общности.
Другият процес, протичащ в рамките на националната територия е този на
деконцентрацията. Тя следва да бъде разграничена и обособена извън процеса на
децентрализация. Според френското законодателство "Деконцентрацията е основен
принцип за разпределение на правомощията и средствата за тяхното осъществяване
между различните ешелони на държавната администрация". Едно по-точно определение
на процеса на деконцентрация се свързва с деконцентрираните служби на централната
държавна власт в съответната територия. При това те действат в строго субординирана
административно-управленска йерархия и се подчиняват на решенията и разпорежданията
на централната администрация. Тъй като деконцентрацията е форма на организация на
съответната държавна администрация, тя се извършва на основата на правителствен акт
или акт на ръководителя на съответното ведомство. Най-общо определението за нея е:
Деконцентрацията е процес, при който на определено ниво на държавната
администрация (чрез определен нормативен акт) се прехвърля на конкретен ешелон от пониско ниво на същата администрация, определено право за вземане на решения.
Ръководството и персоналът на този ешелон са зависими в правно и йерархично
отношение от органите на власт от по-високото ниво.
Тук обаче е по-важно да се изясни ефекта от това действие. При едно тотално
развитие на процеса на деконцентрация (каквато е сегашната тенденция в държавното
управление), това се отразява неблагоприятно върху функционирането на местните власти
и развитието на местното самоуправление, защото при липса на ясна и често пъти
противоречива регламентация се стига до ненужна намеса и преплитане на дейността на
тези власти с тази на деконцентрираните държавни служби в съответната териториална
общност. Ето защо от точното определяне на мярата между децентрализацията и
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деконцентрацията в териториалното управление е определящо за ефективното и
пълноценно взаимодействие между централната изпълнителна власт и органите на
местното и регионалното управление и самоуправление.
Отчитайки важността и актуалността на разглеждания проблем, колективът си
постави следната основна цел за изпълнение на задачата:
На основата на специализирано и целево ориентирано проучване и анализ на
прилаганите

модели

на

координация

на

деконцентрираните

звена

и

на

взаимодействието им с органите на регионалните и местните власти в страни членки
на ЕС със сходно административно и териториално устройство да се направи избор и
обосновка на примерни модели и механизми за координация на деконцентрираните
структури на централната изпълнителна власт в България.
В изпълнение на поставената цел и възприетия методически подход са изведени
конкретните задачи, които следва да се решават в рамките на провеждания сравнителен и
специализиран анализ:
•

Определяне на обхвата и примерното съдържание на проучването и разработване на
обобщен въпросник за мястото, статута, начина на функциониране и организация на
деконцентрираните звена и прилаганите модели и механизми на координация и
взаимодействие им с органите на местната и регионалната власт;

•

Оценка и избор на представителна извадка от страни членки на Съюза със сходно
административно и териториално устройство – избор на 5-6 държави, които да
отговарят на избрания спектър на изследването;

•

Кратко представяне на особености на избраните страни и организацията на
териториалното управление и самоуправление в тях, кратък анализ;

•

Конкретно проучване на вида, статута и моделите за координация на дейността на
деконцентрираните звена в избраните страни – профилиран анализ;

•

Изследване на формите и механизмите на взаимодействието на деконцентрираните
звена с местните и регионалните власти – съчетаване на децентрализацията и
деконцентрацията в рамките на територията;

•

Изготвяне на конкретни предложения и препоръки за изграждане на модел на
деконцентрираните структури в България. Изводи и резултати от проучването и
възможности за тяхното използване в административна и териториалната организация.
Методическият

подход

на

самото

изследване

включва

преди

всичко

осъществяването на два етапа – първият налага съответно информационно проучване за
същността на проблема и за възможността за неговото решаване, в т.ч. и създаване на
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съответния методически и технически апарат за разработването на задачата. Вторият
етап съдържа конкретната организация на изпълнението и оценка на резултатите от
анализа в съответните държави, обект на изследването. В рамките на етапа се извеждат и
основните изводи от направените профилирани изследвания, като се правят съответно и
предложения за възможните модели на организация на деконцентрираните звена в
България. В рамките на първия етап се прилагат различни форми на информационно
търсене от сайтове на

Европейския съюз, Съвета на Европа, националните

информационни системи на предварително избраните страни членки. Паралелно с това се
прави профилиран, специализиран и тематичен анализ чрез предоставяне на анкетни и
специализирани въпросници на международни експерти от съответните страни, като за
целта бяха използвани и сайтовете на редица неправителствени организации и държавни
органи за набиране на допълнителна информация (част от нея е приложена в самата
разработка, друга част е коментирана, като се посочват и съответните източници.
Сравнителните анализи в рамките на втория етап са извършени от местни експерти като се
спазваше предварително разработена схема, по която се извършваше самото изследване.
Следва да се отбележи, че голяма част от тези анализи са авторски разработки. В рамките
на проучването бе използвана помощта на пет международни експерта от различни
европейски държави, като имената им и професионална ангажираност се посочва отделно.
Предвиденото организирано проучвателно посещение на български експерти в страни
членки на ЕС за запознаване с моделите на организация на деконцентрираната
администрация не можа да бъде осъществено поради краткото време за разработването на
задачата (липса на своевременно подписан договор за изпълнение, невъзможност в тези
кратки срокове да се организира практически подобно посещение, при това без
достатъчна информация по проблема). Също така в Европа са малко центровете, в рамките
на които търсената информация може да се набави в точно определените граници и обем.
Ето защо вместо осъществяването на подобно туристическо посещение колектива се избра
по-удачния метод на работа – използване опита на избраните експерти от определени
държави, които изготвиха съответните оценки при предварително зададени условия и
изисквания от българската страна
Разработката е извършена в Националния център за териториално развитие – ЕАД
под ръководството на доц. Христо Станев.
Разработката търпи определено развитие след нейното окончателно завършване и
оценка на получените резултати с оглед посочване на варианти на модели за организация
на деконцентрираните служби в България и възможността им те адекватно да се приложат
в българската практика, в т.ч.описване на последиците от тяхното въвеждане.
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2, приоритет1, мярка 4 на Програмата за изпълнение на Стратегията за децентрализация.
Задачата е свързана с оптимизирането на функционалната компетентност на областния
управител и териториалните звена на централната изпълнителна власт (ЦИВ) за
координация на секторните политики на регионално равнище и по специално с
усъвършенстването на функционалната структура и обхвата на териториалните звена на
ЦИВ в територията. Изпълнението й предполага изготвянето на аналитичен доклад, в
който да се проучат действащите модели на координация на деконцентрираните звена в
страните членки на ЕС със сходно административно и териториално устройство, както и
да се анализира тяхното взаимодействие със съответните местни и регионални власти.
Изпълнението на задачата има пряко отношение към последващото разработване
на целия пакет от мерки по приоритет 1 на цел 2, така че направените аналитични
проучвания на моделите и механизмите на координация реално да послужи за обосновка
на последващите решения за организацията и функционирането на българските
деконцентрирани звена в националната територия.
Дилемата “децентрализация-деконцентрация” е важен проблем, от чието решаване
в значителна степен зависи ефективността и качеството на териториалното управление.
Веднага следва да се отбележи, че между тях има концептуална разлика, но от друга
страна те са взаимосвързани. Тяхната връзка произтичат от факта, че това са процеси,
потичащи често пъти едновременно в територията и пряко влияят върху обществените
интереси и публичния сектор, главно по отношение доближаване на управлението до
населението и до конкретната територия, където то живее и работи. Същевременно те са с
твърде различаващи се същностни характеристики.
Децентрализацията е налице, когато съществува прехвърляне на компетенции и
ресурси от националното ниво към по-ниски нива, които не зависят от държавата нито в
юридическо, нито в йерархично отношение, въпреки че са част от устройството на
държавата и обществената система. Тези структури при своето функциониране се нуждаят
и следва да разполагат със собствен правен статут, право на собственост, собствен бюджет
и самостоятелни правила за работа. Ръководните органи на тези структури следва да са
демократично избрани, а средствата и ресурсите им се използват самостоятелно
(специфични механизми за контрол и финансова проверка).
Формално държавата не носи отговорността пред гражданите за качеството и
ефективността на услугите, които се предоставят на населението, както и по начина, по
който се решават проблемите. Разбира се тя е регламентирала общата законова рамка,
стандартите и гаранциите за равнопоставеност и справедливост. В този смисъл
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децентрализацията следва да се разглежда като "част от цялостен и последователно
реализиран процес на трансформация на държавата и на самото гражданско
общество". В такъв аспект основно децентрализацията непосредствено се свързва с
усъвършенстването на териториалното управление и укрепването на самоуправлението в
териториалните общности.
Другият процес, протичащ в рамките на националната територия е този на
деконцентрацията. Тя следва да бъде разграничена и обособена извън процеса на
децентрализация. Според френското законодателство "Деконцентрацията е основен
принцип за разпределение на правомощията и средствата за тяхното осъществяване
между различните ешелони на държавната администрация". Едно по-точно определение
на процеса на деконцентрация се свързва с деконцентрираните служби на централната
държавна власт в съответната територия. При това те действат в строго субординирана
административно-управленска йерархия и се подчиняват на решенията и разпорежданията
на централната администрация. Тъй като деконцентрацията е форма на организация на
съответната държавна администрация, тя се извършва на основата на правителствен акт
или акт на ръководителя на съответното ведомство. Най-общо определението за нея е:
Деконцентрацията е процес, при който на определено ниво на държавната администрация
(чрез определен нормативен акт) се прехвърля на конкретен ешелон от по-ниско ниво на
същата администрация, определено право за вземане на решения. Ръководството и
персоналът на този ешелон са зависими в правно и йерархично отношение от органите на
власт от по-високото ниво.
Тук обаче е по-важно да се изясни ефекта от това действие. При едно тотално
развитие на процеса на деконцентрация (каквато е сегашната тенденция в държавното
управление), това се отразява неблагоприятно върху функционирането на местните власти
и развитието на местното самоуправление, защото при липса на ясна и често пъти
противоречива регламентация се стига до ненужна намеса и преплитане на дейността на
тези власти с тази на деконцентрираните държавни служби в съответната териториална
общност. Ето защо от точното определяне на мярата между децентрализацията и
деконцентрацията в териториалното управление е определящо за ефективното и
пълноценно взаимодействие между централната изпълнителна власт и органите на
местното и регионалното управление и самоуправление.
Отчитайки важността и актуалността на разглеждания проблем, колективът си
постави следната основна цел за изпълнение на задачата:
На основата на специализирано и целево ориентирано проучване и анализ на прилаганите
модели на координация на деконцентрираните звена и на взаимодействието им с органите
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на регионалните и местните власти в страни членки на ЕС със сходно административно и
териториално устройство да се направи избор и обосновка на примерни модели и
механизми за координация на деконцентрираните структури на централната изпълнителна
власт в България.
В изпълнение на поставената цел и възприетия методически подход са изведени
конкретните задачи, които следва да се решават в рамките на провеждания сравнителен и
специализиран анализ:
Определяне на обхвата и примерното съдържание на проучването и разработване
на обобщен въпросник за мястото, статута, начина на функциониране и организация на
деконцентрираните звена и прилаганите модели и механизми на координация и
взаимодействие им с органите на местната и регионалната власт;
Оценка и избор на представителна извадка от страни членки на Съюза със сходно
административно и териториално устройство – избор на 5-6 държави, които да отговарят
на избрания спектър на изследването;
Кратко представяне на особености на избраните страни и организацията на
териториалното управление и самоуправление в тях, кратък анализ;
Конкретно проучване на вида, статута и моделите за координация на дейността на
деконцентрираните звена в избраните страни – профилиран анализ;
Изследване на формите и механизмите на взаимодействието на деконцентрираните звена с
местните и регионалните власти – съчетаване на децентрализацията и деконцентрацията в
рамките на територията;
Изготвяне на конкретни предложения и препоръки за изграждане на модел на
деконцентрираните структури в България. Изводи и резултати от проучването и
възможности за тяхното използване в административна и териториалната организация.
Методическият подход на самото изследване включва два етапа – първият налага
съответно информационно проучване за същността на проблема и за възможността за
неговото решаване, в т.ч. и създаване на съответния методически и технически апарат за
разработването на задачата. Вторият етап съдържа конкретната организация на
изпълнението и оценка на резултатите от анализа в съответните държави, обект на
изследването. В рамките на етапа се извеждат и основните изводи от направените
профилирани изследвания, като се правят съответно и предложения за възможните
модели на организация на деконцентрираните звена в България.
В рамките на първия етап се прилагат различни форми на информационно търсене
от сайтове на Европейския съюз, Съвета на Европа, националните информационни
системи на предварително избраните страни членки. Паралелно с това се прави
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профилиран, специализиран и тематичен анализ чрез предоставяне на анкетни и
специализирани въпросници на международни експерти от съответните страни, като за
целта бяха използвани и сайтовете на редица неправителствени организации и държавни
органи за набиране на допълнителна информация (част от нея е приложена в самата
разработка, друга част е коментирана, като се посочват и съответните източници.
Сравнителните анализи в рамките на втория етап са извършени от местни експерти като се
спазваше предварително разработена схема, по която се извършваше самото изследване.
Следва да се отбележи, че голяма част от тези анализи са авторски разработки. В рамките
на проучването бе използвана помощта на пет международни експерта от различни
европейски държави, като имената им и професионална ангажираност се посочва отделно.
Предвиденото организирано проучвателно посещение на български експерти в страни
членки на ЕС за запознаване с моделите на организация на деконцентрираната
администрация не можа да бъде осъществено поради краткото време за разработването на
задачата (липса на своевременно подписан договор за изпълнение, невъзможност в тези
кратки срокове да се организира практически подобно посещение, при това без
достатъчна информация по проблема). Също така в Европа са малко центровете, в рамките
на които търсената информация може да се набави в точно определените граници и обем.
Ето защо вместо осъществяването на подобно туристическо посещение колектива се избра
по-удачния метод на работа – използване опита на избраните експерти от определени
държави, които изготвиха съответните оценки при предварително зададени условия и
изисквания от българската страна
Разработката е извършена в Националния център за териториално развитие – ЕАД
под ръководството на доц. Христо Станев.
Разработката търпи определено развитие след нейното окончателно завършване и
оценка на получените резултати с оглед посочване на варианти на модели за организация
на деконцентрираните служби в България и възможността им те адекватно да се приложат
в българската практика, в т.ч.описване на последиците от тяхното въвеждане.

1.2. Критериален апарат за избор на държави-членки на ЕС със
сходно административно-териториално устройство
Европейският съюз е съюз на суверенни, демократични и разнолики държави,
които работят съвместно за осигуряване на един по-добър живот на своите граждани. В
началото 2007 г. ще приключи поредното му разширяване, с което броя на страните
членки от 25 става на 27, след присъединяването на Румъния и България. Независимо от
изградената система на Съюза, включваща специфична правна система, утвърдени водещи
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принципи на изграждане и функциониране, общи политики и институции и формиращи
базата за неговото единение между отделните национални държави-членки, в него ясно се
очертават и голямо разнообразие, и значими различия между самите държави по
отношение на обществено политическото им устройство, в тяхната големина като
население и територия, в темповете на социално-икономическото им развитие,
специфичното им административно и териториално устройство. Това разнообразие и
различие, често проявяващите се малки кризи между страните членки на Съюза не
нарушат съществено неговото успешно и настъпателно движение към създаване на една
нова, обединена Европа. Силата на тази Европа ясно се очертава в постановката на един
водещ принцип “единни в разнообразието и различията”, нещо което е уникално и
отличаващо ЕС от другите форми на обединение на държавите (федеративното устройство
или междуправителственото сътрудничество в лицето на ООН или Съвета на Европа).
Това кратко въвеждане в същността и функционирането на ЕС се налага от
необходимостта да се осъществи целеви избор на група от държави-членки на Съюза,,
които имат сходно административно и териториално устройство. Едно общо представяне
на страните членки на Съюза по определени техни характеристики (Прил.) показва доста
съществени различия между тях. Това предполагаше извършването на определен подбор.
Самото естество на аналитичния доклад за състоянието на координацията на
деконцентрираните звена в европейските държави, както и поставените цели и задачи към
самото проучване изискват един специализиран избор на конкретни държави. Изборът ще
се извърши с помощта на предварително определен набор от критерии, чрез които се
правят различни специфични разрези и на тази основата се определя и конкретизира
реалния обхват на проучването (държави, модели на координация на деконцентрираните
звена и взаимодействието им с местните и регионалните власти). Обхватът на
изследването предполага включването на разнообразен брой от държави с различни
параметри, с цел извличането на сравними модели и форми на координация и
взаимодействие. За осъществяване на съпоставимост при разглеждането на отделните
страни е изготвена предварителна форма, с въпроси по отделните проблеми на
изследването, така че самото изложение създава възможност за лесно съпоставяне и
анализиране на тенденциите, моделите и формите на координация на деконцентрираните
звена в избраните страни членки на ЕС.

Приложение

Сравнителни характеристики на страните членки на ЕС + България и
Румъния
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№

Държава

Полит.
Орган.

Сходна
структура

Население
млн.

Терит.
х. км2

1.

Австрия

Федерат. (Ф)

провинция

8,2

83,9

Средно
насел.
Хил.
911

2

Белгия

(Ф) монарх.

провинции

10,4

30,5

1040

3

България

област

7,8

111,0

218,3

4

Великобритания

243,8

Германия

6

Гърция

4 авт. един.
графства 56
окол. 482
Провинции,
Окръзи
Окръзи/номи

60,0

5

82,5
11,1

357
131,6

187,9
217,6

7
8
9
10

Дания
Естония
Ирландия
Испания

5,4
1,4
4,1
43,0

43,1
43,2
70,3
504,8

385,7
93,3
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Италия

58,5

301,3

12
13
14
15
16
17
18
19

Кипър
Латвия
Литва
Люксембург
Малта
Нидерландия
Полша
Португалия

0,7
2,3
3,4
0,5
0,4
16,3
38,2
10,5

9,24
64,6
65,3
2,6
0,38
33,9
312,7
91,9

20
21
22
23
24

Румъния
Словения
Словакия
Унгария
Франция

(У) унитарна
републ.
(У) монарх. с
автономни
единици
(Ф)
република
(У)републ. +
авт.
(У) монарх.
(У)
(У)
(У) монарх. +
авт.
(У) републ. +
авт.
(У) републ.
(У)републ.
(У)републ.
(У) монарх.
(У)републ.
(У) монарх.
(У) републ.
(У)републ.+
авт.
(У) републ.
(У) републ.
(У) републ.
(У) републ.
(У) републ.

21,7
2,0
5,4
10,1
60,0

410,7
20,2
49,0
93,0
543,9

25
26
27

Финландия
Швеция
Чехия

(У) републ.
(У) монарх.
(У) републ.

5,2
9,0
10,2

304,5
410,9
78,9

Окръзи/амти
окръг
Авт. Общн.
Провинции
Региони
Провинции
Райони
Окръг
Провинции
Регион
Адм. Район
Окръг
Край, Окръг
Окръг
Област
Департамент
Околия
Окръг
Край

2529,4
860
2920,0
615,8
92,0
340

1358,3
2387,5
583,3
516,6
675,0
531,7
1320
625
54,7
375
850
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Критериите и показателите, с помощта на които се осъществи съответния избор на
държави, съпоставими и сходни с утвърденото българско административно и
териториално устройство са:
•

Характерът на държавното устройство на съответната страна – федеративна или
унитарна държава (приоритет при избора се дава на унитарните държави, които имат
аналогично административно и териториално устройство, с това на България);

•

Изградена административно-териториалната организация на държавата – тристепенна,
двустепенна или едностепенна) при оценката по-голямо внимание се отдели на
първите два вида);

•

Наличие на автономни структури в рамките на съответната държава и характера на
техния статут;

•

Съпоставимост и сходство на административно териториалните единици в съответните
страни (окръзи, околии, области, провинции, райони или други) с българските аналози;

•

Съотнасяне към прилаганите основни модели на организация и функциониране на
деконцентрираните звена в съответните държави – 3 рамкови модела: концентрация
под ръководството на

регионалните или междинните власти; деконцентрираните

звена са на пряко подчинение на централните министерства или на специализирана
структура; смесен подход при различно съотношение на елементи от двата модела;
•

Специфичност на действащите системи на организация на деконцентрираните служби
в териториалното управление – дуалистична, единична унифицирана и смесена;

•

Характеристика (типа) на институционалната организация

на регионализацията

(съгласно европейското законодателство всяка страна членка има право сама да
определя типа й). Най общо се прилагат 5 типа институционална организация (виж Ж.
Маркоу)
- административна регионализация – тук можем да отнесем държави като България,
Португалия, Словения, Люксембург, Финландия, Литва и други;
- регионализация чрез съществуващи местни структури – примерно Унгария,
Латвия, Румъния и други;
- регионална децентрализация – тук отнасят по-голяма част от страните членки:
Полша, Словакия (частично), Дания, Швеция, Чехия, Холандия и други;
- регионална автономия – Испания, Великобритания, частично Италия, Гърция;
- регионализация чрез федерални структури – Белгия, Германия, Австрия.
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•

Равностойно застъпване на държави от “Стара” и “Нова Европа”, има се в предвид
държави - членки на Европейския съюз преди 1995 г. и тези от ново присъединилите
страни след 2004 г.

•

Наличие на актуална, сравнително пълна информационна обезпеченост по поставения
за проучване проблем – една сравнително голяма част от страните – членки не бяха
включени в обзора именно поради тази причина – Малта, Люксембург, Финландия;

•

Развитие на реформите в административната и териториалната организация –
стартиране на реформата, продължаваща реформа, приключила реформа;

•

Осъществени възможности за привличане и участие на водещи експерти от ЕС по
въпросите за развитие на процесите на децентрализация и деконцентрация в отделните
страни (списък на привлечените и участвали в разработката експерти е посочен
отделно в доклада).
В резултат от подробния сравнителен анализ и допълнителните проучвания,

колектива прие като работна извадка за изследване и разработване в рамките на
възложената планова задача, включването на следните страни членки на Съюза – Гърция,
Португалия, Словакия, Полша, Франция и Чехия. За допълнително проучване бяха
предвидени още две страни – Италия и Швеция, но невъзможността да се намери
сравнително пълна информация за тях и ограниченото време за предаването на готовия
продукт, те не бяха проучени.

2. Представяне на държавното устройство и структурата
на териториалното управление на избраните държавичленки на ЕС
2.1. Гърция
Държавно устройство и развитие на процесите на децентрализация
Наследник на древна цивилизация, Гърция има дълбоки традиции в процеса на
децентрализация. През 1972 г., все още е в сила закона от 1147 г., които разделя окръг
Атика на 4 окръжни околии/номи (arrondissements départementaux). Въпреки това,
историческият контекст в съвременна Гърция (тоест след 1830 г. когато Гърция отхвърля
османското господство и се оповестява като независимо кралство) не предразполага
развитието на процеса на децентрализация през годините до 1974 г. Политическата
нестабилност, честата смяна на режима на държавно управление и войните не създават
благоприятни условия за това. В резултат от референдум през 1974 г., Гърция се
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провъзгласява за парламентарна демократична република. През 1986 г. и 1987 г. са
положени основите на днешната териториална структура на Гръцката република.
Процесът на децентрализация е все още в първичен стадии: създават се 13-те региона
(periferies), които представляват единственото децентрализирано ниво на властта.
Успоредно с процеса на децентрализация се провежда и деконцентрация на държавата.
Това означава, че министърът на вътрешните работи избира главните секретари на
регионите и префектите (nomarchis) в департаментите (nomi). Префекта в даден
департамент

упражнява

постоянен

контрол

върху

дейността

на

кметовете

и

представителите на общинските съвети в общините. До 1994 г., Гръцката парламентарна
република се характеризира със силно присъствие на централната власт на всички нива на
местно управление. С приетите през 1994 г. закони се постига по-голяма автономност в
дейността на териториалните от ниските нива – общини, градове и департаменти. В
същото време 13-те региона се превръщат в административни единици на централната
власт. След 1994 г. процесът на децентрализация се ускорява като се осъществява
постепенно прехвърляне на отговорности и компетентности от централната към местната
власт.
Организация на държавната власт в Гърция е сравнително концентрирана както на
национално, така и на местно ниво. Децентрализацията засяга предимно по-ниските
нива на властта, а именно селските и градските общини.
Централната държавна власт са състои от Народно събрание, Президент и
Правителство, които са тясно обвързани. Единствено депутатите от Народното събрание
се избират чрез директен вот на избирателите за срок от 4 години. Президентът се избира
от Народното събрание за срок от 5 години, а той самият избира Премиера, който съставя
Правителството. Изборната система в страната е смесено-пропорционална, което
позволява създаването на твърдо мнозинство в парламента от спечелилата партия.
Законодателната власт е в ръцете на Народното събрание, а Правителството има
изпълнителни функции свързани с държавната политика. Освен общите насоки относно
националната сигурност и суверенност, външните работи, финансите и правосъдието,
Правителството

осигурява

предоставянето

на

държавни

услуги

необходими

за

прилагането на държавната политика. Министърът на вътрешните работи избира и
контролира дейността на главните секретари в регионите, които от своя страна се явяват
представители на централната власт.
Страната е разделена на 13 региона, които представляват децентрализирани
административни единици. Допълнително към тях се включва и един автономен регион –
Света гора (Ayion Oros). Регионите имат собствен бюджет и управляват средствата,
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отпускани за регионално развитие (от държавата или по програми на Европейския съюз).
Техните основни отговорности включват: развитието на регионите и вертикалната
координация на икономическата политика
Регионалните съвети, оглавявани от главните секретари, представляват смесени
структури, обединяващи префектите по департаменти, представители на местните
организации на общините и на професионалните организации. Основните функции на
регионалните административни структури са регионалното развитие и вертикалната
координация при изпълнение на държавната политика. Регионалните представители
участват в държавното планиране и управление.
Според новата система департаментите се превръщат във второто ниво на
децентрализация на властта. Във всеки от 54-те департаменти (номи/области), в т.ч.3
разширени префектуриални общности/номи (Атина-Пирея, Кавала-Ксанти-Драма и
Родопи-Evros), се избира областен съвет (от 21 до 37 членове) чрез директни избори, като
3/5 от местата в съвета се заемат от представители на печелившата листа в областта, а
останалите 2/5 се разпределят по пропорционална система между представители на
останалите листи. Ръководителя на печелившата листа става Префект. Освен функциите
на йерархически ръководител на службите на местната администрация и изпълнител на
решенията на областния съвет, Префектът има и представителна функция като участва в
регионалния съвет на съответния регион. Също така, от 5 до 7 членове на областния съвет
се избират като членове на областни комисии за период от 2 години. Въпреки, че всяка
област разполага с местни автономни управляващи органи и изпълнява ролята на
ръководител на местните дейности съгласно законовите си права, централната власт
запазва контрола върху тези структури. Този контрол се извършва от Генералния секретар
(представител на държавата) на съответния регион върху Префекта на окръга. Генералния
секретар може да анулира решение на Префекта, ако то бъде определено като
неправомерно. Отговорностите на областната власт се простират във всички сфери с
изключение на националната сигурност, външните работи, икономиката и правосъдието.
Първото ниво на децентрализация е представено от градските (900 на брой) и
селските (133 на брой) общини, които са напълно автономни. В градските райони,
органите на общинската власт са Общинския съвет, Общинската комисия и кмета.
Последният представлява Общинската комисия и участва задължително на заседанията на
Общинския съвет. Той издава сертификати и разрешителни в съответната община.
Общинският съвет изпълнява законодателна функция на местно ниво. Неговите членове
се избират чрез директни избори. Общинската комисия е финансов орган, който изготвя
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бюджета на общината и контролира разходите. На същия принцип в селските райони
населението избира членовете на Общинския съвет чрез директен вот. Председателят на
общината изпълнява решения на Общинския съвет, ръководи местната администрация и
представя общината. Според закона, основната роля на градските и селски общини се
състои в това да осигуряват социално-икономическия прогрес на своите граждани и да
съблюдават за техните културни и духовни интереси.

2.2. Полша
Развитие на процесите на децентрализация
Процесът на децентрализация в
Република Полша започва през
1990

г.,

когато

общините

получават автономия и върху тях
се

прехвърлят

правомощията

на

някои

от

централната

власт. Този процес се определя
със своята последователност и
целенасоченост, което позволява
на Полша да разполага в момента
с

една

добре

организирана

структура на властта с висока
степен на децентрализация. Първата стъпка в процеса на децентрализация е укрепване на
статута на общините като основна административна единица. През 1992 г. се лансира и
реформа на държавната администрация, която довежда и до промени в Конституцията
през 1997 г. и 1999 г. Тези промени включват прилагането на принципа на взаимнодопълняемост на компетенциите в държавната администрация, както и възстановяването
на автономията на регионално ниво. Лансирани са пилотни програми в 64 големи градове,
които подготвят бъдещия процес на децентрализация на местно ниво. Със специален
закон от 2002 г. се урежда административното управление на столицата Варшава.
Организацията и разпределението на властта в Полша е добре организирано,
както при вертикалното така и при хоризонталното структуриране на органите на
управление и техните задължения.
Централната власт, изпълняваща трите функции – законодателна, изпълнителна и
съдебна, се състои от Двукамерен парламент, Президент, Правителство и Конституционен
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съд. Представителите на Сената (горна камара на Парламента) и Сейна (долна камара на
Парламента) се избират чрез преки всеобщи избори. Президентът, чийто мандат е 5
години, назначава министър-председател и правителство. Съдиите от Конституционния
съд се посочват от долната камара на Парламента и влизат в длъжност за 9 години. В
ролята си на изпълнителен орган на централната власт, Правителството и по-точно
Министър-председателя по предложение на Министъра на държавната администрация,
назначава и отзовава войводите (управителите) – представителите на централната власт на
регионално ниво. Органите на централната власт осигуряват вътрешния ред и
безопасност, външната сигурност и управляват държавния бюджет.
От 1 януари 1999 г., Полша е разделена на 16 региона (воеводства), всеки от които
има собствен законодателен орган – Съвет на воеводството. Членовете на съвета се
избират на преки избори. Изпълнителен орган на региона е Изпълнителен комитет на
воеводството, оглавяван от Маршал. Членовете на този комитет се избират от Съвета на
воеводството. В организацията на властта на регионално ниво се пресъздава държавното
устройство. Воеводствата се ползват с изключително широки правомощия относно
управлението на местната политика. От компетенция на регионалната власт са:
политиката за регионално развитие, социалната политика, политиката на пазара на труда,
управлението на болничната структура, териториалното устройство, организацията на
висшето образование, подпомагане и поощряване икономическото развитие на региона,
управление на оперативните програми по структурните фондове на ЕС, защита на
околната среда и управление на регионалните пътища. Воеводата (управителят)
контролира съответствието на местните закони с федералните, разпределя държавните
средства и наблюдава дейността на местната администрация.
Териториалната структура на местно ниво се състои от 315 околии (повяти) и 2500
общини (+65 града, които имат статут на околии). Сходно на регионите, властта в
околиите и общините се разпределя между законодателните органи (Околийски или
общински съвет) и Изпълнителен комитет. Членовете на околийските и общинските
съвети се избират на преки местни избори, по пропорционална система. Околийските и
общински съветници избират председателите и членовете на Изпълнителните комитети.
Като представители на местната власт, околиите и общините си разпределят
отговорностите и компетенциите. Правомощията на околиите се определят според това
кои дейности на местното управление не биха могли да бъдат поверени на общините. Това
включва предоставяне на административни услуги, организация на средното образование,
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защита на потребителите, социално осигуряване, управление на местните бюра по
труда, управление на местните болници, гражданска защита, контрол на строителството.
Според конституционните изменения определящи статута и правомощията на
общините, от компетенцията на общините са всички дейности неповерени на други
държавни структури. Някои от тях са водоснабдяването и преработката на отпадъчни
води, електро и газоснабдяването, топлофикацията, управление на недвижимата
собственост, общинските жилища, поддръжката на депата за отпадъци. В 65-те градовеоколии, един от които е столицата Варшава, съществува само едно ниво на местно
самоуправление, което изпълнява смесени функции на околия и общини.

2.3. Португалия
Развитие на процеса на децентрализация
Процесът на децентрализация в Португалия започва
сравнително късно. Едва с провъзгласяването на Третата
Република (1974 г.) и влизането в сила на новата
конституция (1976 г.) се дава тласък на реформите в
териториалната организация на страната. В периода 19761991 г. се създават и узаконяват съвременните структури на
децентрализираната власт. С изключение на напълно
автономните области на Азорските острови и Архипелаг
Мадейра и на придобилите специален статут градски зони
на Лисабон и на Порто, държавата продължава да
покровителства и контролира органите на местната власт.
През 1998 г. е приет нов закон относно финансите на
автономните

области.

Нов

подем

в

процеса

на

децентрализация се наблюдава през 1999 г. и 2000 г., когато
се създава Министерство за реформа на държавата и на
държавната администрация. През следващите години се
извършва реорганизация на регионалните и местни структури чрез законодателни
промени.
Организацията и структурата на властта в Португалия е добре разгъната на
всички нива и се характеризира с висока степен на децентрализация, въпреки
продължаващата опека на държавата.
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Народното събрание и Президентът на Републиката се избират чрез директни
избори. Техните мандати са съответно 4 и 5 години. Президентът посочва Министърпредседателя

в

зависимост

от

резултатите

на

изборите.

Последният

съставя

правителството, което е отговорно пред Народното събрание и контролира дейността на
местните органи на властта. Президентът е единствения орган от централната власт, който
притежава известни правомощия над двете автономни области - Азорските острови и
Архипелаг Мадейра. По предложение на Правителството, Президентът посочва и отзовава
Министри на Републиката, които представляват държавата в двете автономни области.
Както е традиция в парламентарна република, централната власт има изключителните
права относно законодателството във всички сфери на обществения живот, и особено
относно националната сигурност. Административните функции на държавата са поограничени, тъй като голяма част от тях са делегирани на местните власти.
Правителството покровителства директно дейността на областните власти и индиректно
тези на окръжните и общински власти.
Петте комисии за регионална координация (Северна; Централна; Лисабон и
Долината Тагус; Алгарве; Алентехо) се създават през 1979 г. Избрани от правителството,
тези комисии координират техническата, финансова и административна подкрепа на
местните общности. Освен това регионалните власти представляват изпълнителен орган
на държавната власт относно регионалното развитие. Специфично за Португалия е че
регионалните комисии не упражняват пряк контрол върху дейността на по-ниските нива
на местна власт.
Осемнайсетте области са първото ниво на децентрализация на властта. Областите
се управляват от Областно събрание, Консултативен съвет и Управител, които не са
йерархически свързани и са взаимозаменяеми при изпълнение на правомощията си в
случай на необходимост. Областното събрание може да се свиква по всяко време от
неговия председател и се състои от председателите на общинските съвети, председателите
на събранията на общините и председателите на градските съвети, избрани от съответното
общинско събрание. Консултативният съвет се състои от управител; четирима членове,
избрани от състава на областното събрание и четирима експерти от различни сфери,
одобрени от правителството по предложение на управителя. Управителят се назначава от
правителството и го представлява като изпълнява правомощия, делегирани му от
министъра на вътрешните работи. Областите имат координационна функция в редица
сфери, между които представяне на административни услуги и оборудването на
училищата. От компетенцията на областите е също така създаването и поддръжката на
музеите и защитата и разпространението на местните култури.
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В Португалия функционират 308 градски общини, управлявани от Градско
събрание и Общински съвет. Градските общини са обединени в Асоциация на градските
общини, администрирана от Събрание на градските общини. Градското събрание се
състои от 15-20 членове, избирани пряко за четири години, като председателите на
общинските съвети се включват автоматично. То представлява съвещателен орган, вземащ
решения, който контролира дейността на изпълнителните органи и им дава насоки по
изпълнението на планираните задачи. Общинският съвет (градски или селски) е
изпълнителен орган, включващ председател и членове, избирани пряко за четири години.
Правомощията на съвета са в пряка връзка с подготовката и осъществяването на
решенията на градското събрание.
Градските зони на Лисабон и Порто се ползват със специален статут, който им дава
по-голяма автономност в управлението на местните дела. Органите на управление на тези
зони са Регионалното събрание, Регионалният съвет и Регионалният комитет, които не са
йерархически свързани и са взаимозаменяеми при изпълнение на правомощията си в
случай на необходимост. Органът, който взема решения – регионалното събрание, се
състои от членовете на градските събрания, разпределени пропорционално (50 от Лисабон
и 27 от Порто). Регионалният съвет е орган със съвещателни функции, включващ членове
на комитета, председателя на регионалната координационна комисия и представители на
организации от публичния сектор, чиито дейности са от компетенциите на местните
власти. Регионалният комитет е орган на изпълнителната власт, състоящ се от
председателя на градския съвет във всеки от регионалните центрове и двама заместникпредседатели.
Кметствата (енории) в Португалия (4252 на брой) се управляват от Кметско
събрание и Кметски съвет. Членовете на органа, който взема решения – кметското
събрание, се избират пряко за четири години. Кметският съвет е орган на изпълнителната
власт, включващ в състава си председател и членове на съвета, избрани от кметското
събрание.
Автономните региони (Азорските острови и Архипелаг Мадейра) са форма на
самоуправление, разполагаща с широки политически и законодателни правомощия.
Органите на самоуправление на автономните региони са: министър на републиката,
регионално

законодателно

събрание,

регионално

правителство.

Министърът

на

републиката представлява държавата, подписва нормативните актове на регионалното
законодателно събрание и регионалното правителство, има правото да налага вето върху
нормативните актове на регионалното законодателно събрание и да се обръща към
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Конституционния съд за контрол на конституционалността на приетите закони.
Регионалното законодателно събрание се избира чрез пряко гласуване за четири години и
има законодателни и регулаторни правомощия. Регионалното правителство се оглавява от
президент, който е член на Държавния съвет. То се назначава от министъра на
републиката на базата на представителността на отделните партии в регионалното
събрание. Правителството, което отговаря пред регионалното събрание, има регулаторни
и административни правомощия и участва в процесите на евроинтеграция и
международно сътрудничество. В рамките на автономния регион Азорски острови
функционират 19, а в рамките на Архипелаг Мадейра – 11 градски общини, контролирани
от регионалното правителство. Автономните области имат право да преследват своите
собствени интереси, да участват в определянето на държавната политика и да защитават
своята автономия пред Конституционния съд на страната.

2.4. Словакия
Развитие на процесите на децентрализация
Карта на административно-териториалното деление

В първите години от своето съществуване Словашката република наследява
организационната структура на местната власт функционираща в Чехословакия. Едва 3
години след разпадането на Чехословакия и основаването на Словакия влиза в сила
първият закон за административната и териториална организация на държавата, както и
законът за административната организация на местно ниво. Така се поставят основите на
деконцентрация на централната власт в регионите и областите. Процесът на
децентрализация на властта придобива действителни размери през периода 1998-2002 г.,
когато се извършват три съществени промени.
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Първо, през 1998 г. настъпилите промени в Конституцията определят общините като
основната административна единица на местната власт.
Второ, през 2001 г. се създават 8 автономни региона, които съвпадат с 8-те
географски региона представляващи подразделение на централната власт. Тези автономни
региона представляват по-висша в йерархията административна единица на местната
власт.
Трето, в края на 2001 г. започва процесът на делегиране на компетенции от
централната държавна администрация към автономните региони и общините. Към
момента, този процес все още не е изцяло приключил.
Организацията на властта в Република Словакия е сравнително опростена в
сравнение с други европейски държави. Централната власт се състои от 4 компетентни
органа, представляващи законодателната, изпълнителната и съдебна власт в държавата.
Народното събрание представлява законодателния орган на страната, чиито депутати се
избират на преки свободни избори. Работата на народните представители се управлява от
Председателя на Народното събрание, като конституционната съобразност на приетите
закони се контролира от Конституционният съд. Президентът на Републиката се избира
чрез преки свободни избори за срок от 5 години. Една от неговите функции е да назначава
и освобождава от длъжност Министър-председателя и Правителството. Централната власт
има законодателни функции във всички области на социалния живот.
Административно териториалната организация на Словакия се формира от 4 района
за планиране NUTS ІІ – Братислава, Западна Словакия, Централна Словакия и Източна
Словакия; 8 региона (края) NUTS ІІІ – Братиславски, Трнавски, Тренцански, Нитрански,
Жилински, Банско-Бистиришки и Кошицки; 79 окръга, еквивалентни на окръг в България
2883 единици, еквивалентни на община/ кметство. Понятието “община” е еквивалентно на
“населено място”. Важно е да се има предвид, че всяко населено място има кметство,
което е избираема и самостоятелна структура на местното самоуправление.
Регионите представляват първото ниво на деконцентрация на централната власт и
висшето ниво на децентрализация на местната власт. Осемте региона съществуват като
регионални бюра на централната власт от 1996 г., но през 2002 г. се обособяват като
автономни териториални единици. Начело на регионите са областни управители
(префекти), които се назначават от Министъра на вътрешните работи с цел да наблюдават
дейностите

на

съответните

региони.

Регионите

функционират

като

автономни

териториални единици чрез Регионален съвет, чийто членове се избират на преки избори с
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4 годишен мандат. Всеки регион се разделя на окръзи, като съществуват 79 окръзи на
територията на страната.
Областни административни органи имат същите права и задължения като
регионалните бюра, но на по-малка територия. Префектът на областта се избира също така
от Министъра на вътрешните работи. Децентрализацията на властта, която се извършва
усилено от 2002 г. до 2004 г. се състои в трансфера на компетенции от регионалните и
областни бюра (представляващи централната власт), към регионалните съвети,
управляващи автономните териториални единици. До момента този процес засяга
следните области: международно сътрудничество, социална дейност, околна среда,
обучение, дейности за младежта и спорта, гражданска защита, транспорт и управление на
пътната инфраструктура. Извън тези дейности, органите на централната власт
продължават да притежават изключителни правомощия в местното управление. С цел
намаляване на присъствието на държавата на регионално ниво се подготвя проектозакон
за свиване броя на областите от 79 на 46.
Общините в Република Словакия са 2887 на брой. Общинските съвети и кметовете
на общините се избират на местни преки избори, съответно по пропорционалната
(Общински съвет) и мажоритарна (кмет) система. Столицата Братислава се подразделя на
17 градски общини, всяка от които има собствен общински съвет и се управлява от кмет.
Общинските органи могат да взимат решения и да издават укази от общ характер, валидни
единствено на територията на общината. Общинските органи функционират като напълно
автономни единици в редица аспекти от социално икономическия живот като например:
градоустройство, управление на водите и отпадъците, туризъм, подкрепа при създаване на
местни предприятия, местен транспорт, строеж и поддръжка на местни пътища и
осветление.
Законите, които регламентират държавното управление в Словакия са приети още в
периода на съществуване на Федерацията. Структурата на министерствата и останалите
органи на централна власт се е определяла от закон N 347/1990г. Този закон е допълван и
променян многократно, като през 2001г. е приет нов закон 575 за организацията на
дейността на правителството, отделните министерства и останалите централни органи на
държавно управление.
В Словакия се говори за два модела местно управление. През 1990-1999 в страната
са реализирани промени по отношение местните органи на централната власт, често с
противоположен характер:
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След 1990 страната преминава от тристепенна към двустепенна система на
управление (премахнати са регионите) и се въвежда модел на т.н. специализирана местна
власт (ресорно управление на местно ниво)
След 1996 г. този модел е заменен с модел на т.нар. интегрирано териториално
управление. Преминава се обратно от двустепенна към тристепенна система на
териториално управление (централно ниво – областно – окръжно).
През 1996 година са приети два нови закона, закон 221/1996 и 222/1996. Закон 221
регламентира териториалното и административно деление на Република Словакия и
разделя страната на 8 области и 79 окръга като териториални единици, в които
държавното управление осъществява своите функции и до днес. Закон 222/1996,
регламентира нова организация на местната власт в рамките на определените в закон 221
териториални единици. С него се създават 8 регионални/областни и 79 окръжни съвета,
осъществяващи държавното управление на местно ниво. Тук е мястото да се отбележи, че
в Словакия терминът „местна власт” е синоним на деконцентрирани звена на централната
власт на местно ниво.
Въвеждането на модела на интегрирано териториално управление е целяло:
•

Минимизиране на бюджетните разходи по държавното управление на местно ниво,
както и минимизиране на съпътстващите го дейности

•

Да осигури обслужване на гражданите и фирмите в „един съвет”

•

Да се подобри координацията на предлаганите услуги в деконцентрираните звена
на държавно управление

•

Да се повиши ефективността на решаване на извънредни и единични случаи
Съществените различия в големината на окръзите, които са създадени след

политически компромис (например Нитра има 163.000 жители, докато Медзилаборце –
12.800) са причина да се въведе различна вътрешна структура на окръжните съвети. Те са
били разделени в три категории:
•

Окръжни съвети, на територията на които живеят до 30.000 жители. Техните
съвети имат 12 ресорни дирекции, които не се делят на отдели. Такива съвети са
били 9.

•

Окръжни съвети, на територията на които живеят до 90.000. Те имат 14 ресорни
дирекции и 16 отдела. Такива са били 49 на брой.

•

Окръжни съвети, на територията на които живеят над 90.000. Те имат 15 ресорни
дирекции и 20 отдела (21 съвета).
Докато е действал моделът на интегрирано териториално управление са се

проявили редица негови недостатъци и като следствие, реализираният модел на държавно
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управление се е оказал финансово неизгоден. Затова през 2003 година със закон 515/2003
съществуващите окръжни съвети се ликвидират. На тяхно място се създават териториални
звена на ресорните министерства.

2.5. Франция
Развитие на процесите на децентрализацията и държавно устройство
Децентрализацията в Франция е дълъг и постепенен процес, който започва в края
на 19 век. Първият значителен тласък в процеса на децентрализация се дължи на
конституционните промени, настъпили при зараждането на Петата република (1958 г.).
Тогава се узаконява принципът на свободна администрация на местната власт и
териториалните

единици,

които

остават

въпреки

това

под

контрол

на

държавната/централна власт.
Вторият важен етап в процеса на децентрализация настъпва по време на първия
мандат от президентството на Франсоа Митеран. Законът от 2 март 1982 г.-(Loi relative
aux droits et libertés des communes, départements et régions) относно правата и свободите на
общините, департаментите и областите премахва възможността на държавата да
упражнява неограничен контрол върху дейността на местните власти. Изпълнителната
власт преминава в ръцете на местните административни органи, чийто представители се
избират чрез общи директни избори.
Третият фактор за ускоряване на процеса за децентрализация са несъмнено
инициативите в рамките на Европейския съюз, целящи засилването на местната
автономия и развитието на между общинските и областни споразумения.
Четвъртият съществен момент в процеса на децентрализация във Франция се
отбелязва с редица закони влезли в сила през 2003 г. Със закона от 28 март 2003 г. се
въвежда финансовата автономия на териториалните структурни единици. Със закона от 1
август 2003 относно организацията на референдуми на местно ниво по инициатива на
местните власти, позицията на избирателя придобива решаващ характер за провеждането
на местната политика.
Процесът на децентрализация в Франция засилва и укрепва местната демокрация
като дава допълнителни права и отговорности на местната власт. Тя е придружена и от
деконцентрация на държавата в редица области на социално-икономическия живот на
страната.
Организацията на държавната власт във Франция е представена на централно,
областно, окръжно и общинско ниво, с ясно и прецизно разпределение на отговорностите
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и задълженията на съответните органи и висока степен на автономност в дейностите на
всяко ниво.
Президентът на Републиката, Парламента, Правителството и Конституционния съвет
са органите на централната власт. Двете камери на Парламента – Народното събрание и
Сената

–

представляват

законодателната

власт.

Конституционният

съвет

има

задължението да контролира правомерността на законодателната дейност на Парламента в
съответствие с Конституцията. Основните функции на централната власт са свързани със
социалната дейност, здравеопазването, професионалното обучение и образованието. В
областта на икономическото подпомагане, урбанизацията, околната среда и културната
дейност държавата делегира отчасти или изцяло отговорностите за управление върху
органите на местната власт. Въпреки това, централната власт упражнява контрол върху
дейността на местната власт посредством избраните от Правителството - Префекти по
области, департаменти и околии (подпрефекти). Контролът се осъществява “a posteriori”.
Системата на френските префктури начело на които стоят префектите не са част от
местното и регионалното самоулавление, което осигурява известна самостоятелност на
местната администрация при изпълнение на ангажиментите й. Държавата си запазва
правото да дава насоки за развитието в области извън нейната пряка компетентност.
Най-голямата териториална единица във Франция са областите (régions). Областите
са 26. от кото четири

Пет области притежават специален статут, от които четири

отвъдморски и остров Корсика разполагащ и със собствен изпълнителен орган, отговорен
пред местното народно събрание. Двадесет и една области на континентална Франция се
управляват от областни съвети. Представителите на областните съвети се избират чрез
мажоритарни избори за срок от 6 години. Местата във всеки областен съвет се
разпределят както следва: ¼ от местата се заемат от представители от листата спечелила
мнозинство на изборите, останалите ¾ се разпределят пропорционално според принципа
на „по-силното мнозинство” (la plus forte moyenne). Председателя на областния съвет се
избира от членовете на съвета.
На областно ниво се развиват редица дейности, които допълват държавното
управление. Най-активна е намесата на областната администрация в организацията на
професионалното обучение чрез изграждането на регионални планове за развитие, както и
относно регионалното градоустройство и планиране, и транспорта. Друга важна
отговорност от компетенцията на областната администрация е отпускането на директни и
индиректни помощи за развитие и подкрепа на предприятията участващи в областните
сдружения за финансиране и развитие.
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Третото ниво на децентрализираната власт са така наречените департаменти
(départements) или окръзи. Департаментите са 100. Членовете на окръжния съвет се
избират чрез мажоритарни избори за срок от 6 години. Половината от членовете на този
съвет се подновяват на всеки три години.
Окръжната администрация има силно присъствие в социалната дейност и
здравеопазването. Окръжната администрация осигурява помощи за социално-слабите
семейства и се грижи за възрастните хора и инвалидите. Окръгът е териториална единица,
която доставя допълнителна икономическа помощ за предприятията след съгласуване със
съответната областна администрация. Окръжната власт се явява гарант при отпускане на
определени форми заеми за предприятията. Нейна отговорност е и организацията,
управлението и финансирането на училищния и градския транспорт в зоната на окръга.
Общините, управлявани от Общински съвети начело на които са кметовете,
представляват местната власт. Общинското ниво във Франция е силно фрагментирано
поради което броят на общините е 36 678, което е около половината от общия брой на
всички общини в Европа. Кметовете и техните подчинени представляват централната
власт когато е необходимо да се прилагат общи законови разпоредби.
Три града-Париж, Лион и Марсилия се ползват със специален административен
режим въведен през 1982 г. Освен Общински съвет, администрацията се състои и от
Съвети на околията (conseil d'arrondissement) и Съвети на кварталите, чиито функции са
предимно консултативни. Местната власт в тези три града има самостоятелен статут и не
подлежи на контрола на Префекта (представител на централната власт), както това става в
останалите общини.
Силно

присъствие

на

местно

ниво

имат

и

държавните

организации

за

междуобщинско сътрудничество. Общинската власт има сходни функции на тези в
окръжната власт в областта на икономическа подкрепа за предприятията и транспорта. В
социалната сфера общината отговаря за яслите, училищните градини и приютите за бедни.
Тя ръководи и бюрата отговарящи за хигиената. Общинските административни органи
заемат важно място в изготвянето на схеми за териториално благоустройство и местни
планове

за

урбанизация.

Всички

разрешителни

свързани

с

териториалното

благоустройство (разрешения за строеж и използване на земите) се издават от общинските
компетентни органи. Не на последно място, общината носи отговорност за почистване на
околната среда, осигуряване на питейна вода, събиране и обработка на отпадъци.
Красноречив пример за разпределението на компетенциите между местните и
централни власти в държавата е организацията на образователната система. Държавата
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или централната власт изготвя образователните програми, управлява заплатите на
учители и преподаватели, определя общата организация на обучението и осигурява
ръководството на университетите (висши учебни заведения). Областната администрация
създава, строи, подържа и осигурява функционирането на гимназиите и специализираните
учебни заведения (средно и полувисше образование). Окръжната администрация създава,
строи, подържа и осигурява функционирането на колежите (средно образование).
Общините създават, строят, подържат и осигуряват функционирането на учебните
заведения за основно образование и за предучилищно обучение

2.6. Чехия
Държавно устройство и развитие на процесите на децентрализация
Административно-териториално деление на Република Чехия по NUTS 3 и 4

Настоящият модел на местно самоуправление е заложен много отдавна, още през
1990 със закон 367/1990. Още тогава част от компетенциите на централната власт са
прехвърлени на местно ниво и се преминава от тристепенна към двустепенна структура на
административно-териториално делене. На регионално ниво се запазва специализирана
местна власт (регулирана от закон 425/1990, според който Окръжни съвети заместват
предишната социалистическа структура, Окръжни комитети). Бившите региони (области)
са ликвидирани. Част от компетенциите на бившите региони са прехвърлени на
Окръжните съвети (държавна структура на местно ниво), а част – на централно ниво.
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Целта е била, това да е преходен период, който да продължи само 2 години, но в
действителност продължил до 1997, защото чешкият парламент не могъл да се договори
как да направи териториалното регионално деление.
Съществували две възможности: историческо деление или в зависимост от други
критерии (къде е разположен индустриалният център, или център на значимо културно
наследство). Със закон 347/1997 се създават 14 Висши териториални самоуправляващи се
единици, ВУЦ, (региони на ниво NUTS III), но в този закон не се говори за начина, по
който ще бъде изградена вътрешната организация. Законът реално е влязъл в сила през
2000 г., когато са проведени първите избори за областен парламент и Областен управител
(Хейтман).
Със Закони 128/2000 и 129/2000 (Закон за децентрализация и деконцентрация) се
разделят компетенциите между държава и местно самоуправление и се въвежда
принципът на делегирано управление. Закон 129 определя кои компетенции на
държавното управление се прехвърлят на регионите (ниво NUTS III). Дискусията преди
приемането на закона е била около два варианта на структуриране на държавната
администрация:
Унифициран модел, при който местното самоуправление изпълнява част от
функциите по държавното управление чрез своите органи. При този модел обаче не
съществуват държавни структури с общи компетенции.
Разделен (дуалистичен) модел, който предполага успоредното функциониране на
структури на държавната администрация с общи компетенции и структури на местното
самоуправление с общи компетенции.
Министерството на вътрешните работи, натоварено със задачата да подготви
концепцията за административна реформа, е предложило вариант с разделен модел. При
гласуването в Камарата на представителите1 обаче с голямо мнозинство е била
подкрепена концепцията за съвместéн модел, който е бил впоследствие приет.
С приемането на съвместéния модел на областно ниво приключва първият етап на
административната реформа. Вторият етап касае компетенциите на общините.
Закон 128 третира общините, като ги разделя на две групи според обема
компетенции, делегирани им от централната власт. Тъй като окръжните съвети били
единствената структура на местно ниво и имали огромни компетенции, то не е било
възможно всички да се прехвърлят на областите и затова част от компетенциите се

1

В Чехия парламентът е двукамерен – с Камара на представителите и Сенат.
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прехвърлят на допълнително избрани 205 общини, които се наричат общини с разширени
компетенции. Тази промяна се извършва със Закон 314/2002.
На ниво „община” органите на местно самоуправление е общинският парламент,
наречен „Общинско събрание”. Общинско събрание избира своите членове Общински
съвет, Кмет и заместник-Кмет. За оперативно управление събранието формира Общински
съвет, съставен от зам.-кмета, Секретар, общински служители. И областта, и общината са
юридически лица, имат собствени приходи, управляват своя собственост.

По същия

начин, на ниво „област” чрез преки избори се избира местен парламент (Областно
събрание). То на свой ред избира между своите членове Областен управител (Хейтман) и
негов заместник и учредява Областен съвет, който е изпълнителен орган и се състои от
областния управител, неговия заместник и други лица, избрани сред членовете на
Областното събрание. Областният съвет има изпълнителни функции и осъществява на
практика:
Правомощията и задълженията, които произтичат от Закона за местното
самоуправление. Функциите, делегирани от централната власт в рамките на процеса на
децентрализация са посочени прил.1.6.1.
Териториалното деление на страната преминава през различни етапи. Неговите
исторически корени достигат до периода на съществуване на Австро-Унгарската империя.
Ето защо новото териториално деление преминава през дълги дискусии (продължили
близо 5 години) и завършва чак през 1997 със закон 347/1997, чрез който са въведени 14
региона – еквивалент на област в България – и техните центрове са идентични на
регионите, съществуващи през 1948-1960. Под нивото на 14-те области са 77 окръга и
6244 общини/кметства. Таблица 2 показва актуалното териториално-административно
деление в момента включва 8 района на планиране - Северозападна, Североизточна,
Моравскосилезска, Средна Моравия, Югоизточна, Югозападна, Средна Чехия и Столица
Прага;

14 региона/области (края) - Пилзенски, Карловарски, Устецки, Либерецки,

Средночешки, Южночешки, Краловехрадецки, Пардубицки, Височина, Южноморавски,
Оломуцки, Моравскосилезски, Злински и Прага; 77 окръга и 6244 общини.
Административно-териториалното деление на Чешката Република е посочено в
прил.4.6.3.
Раздробеността на общините започва да се явява съществен проблем. Средният
размер на община в Чехия е сред най-малките в Европа (около 2500 общини имат
население под 300 души, вж. прил.4.6.3.). Затова повечето делегирани правомощия са
вменени като задължения на мрежи и под-мрежи от общини. Поради това много от
общините се обединяват при осъществяването на техните независими компетенции.
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Повече от 40% от общините са членове на една от 470 официални доброволни асоциации
на общините.

3. Модели на координация на деконцентрираните звена в
страните членки със сходно административно-териториално
устройство
3.1. Гърция
3.1.1. Деконцентрирани звена на централната изпълнителна власт
Гърция е унитарна държава, в която основното законодателно правомощие е на
централните административни органи. Те имат правомощия за вземане на решения от общ
характер по въпросите на държавата като цяло.
Децентрализацията

е

регламентирана

в

Конституцията:

Държавните

административни единици функционират в регионите и имат правомощия за вземане на
решения по въпроси, които се отнасят до тяхната географска територия; Тези единици
нямат отделен юридически статут и йерархично не са зависими, тъй като са органи,
принадлежащи на административния апарат на унитарната държава. Следователно, може
да се каже, че тази структура е деконцентрирана административна система.
Понятието “местно самоуправление” е дефинирано в Конституцията, в която е
уточнена функцията на самоуправляващите се общини, които са отделни от държавата
юридически единици и имат компетенции по месните дела, като по този начин формират
деконцентрирана политическа система.
Разпоредбите на гръцката Конституция от 1975 г. и 1986 г. съответно определят
упражняването на властта при спазването на принципите на деконцентрация и
самоуправление, които спомагат за увеличаване на административната ефективност и
позволяват успешно регионално развитие. Следователно, налице е ясно разграничение
между въпросите, свързани с дейностите на регионалната администрация и тези, свързани
със самоуправляващите се местни власти.
Силно концентрираната административна система позволява деконцентрация и
широкомащабна децентрализация. Тенденцията към реорганизиране и засилване на
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децентрализацията се засилва след влизането на Гърция в ЕС и като резултат от
международното развитие. Исторически погледнато, принципът на деконцентрация се е
прилагал на ниво префектура, тъй като дейността на държавните префекти е част от
държавната администрация. Преди създаването на властите на второ ниво на
самоуправляващите се префекторални единици, префектът е регионален орган на
деконцентрацията от първо ниво. Необходимостта от създаване на деконцентрирани
структури с по-голям обхват от префектурата се проявява по следните причини:
Наличие в структурата на няколко министерства на голям брой служби на
междупрефекторално ниво, които са географски разпръснати и не спомагат за единно
програмиране и планиране на регионалното развитие;
Необходимост от реализиране на европейски програми, което изисква създаване на
деконцентрирани служби с по-голям мащаб от този на префектурата. В крайна сметка тези
причини довеждат до създаването в Гърция на регионите през 1986 г.
С реформата през 1997 г. е направен опит за пълно преструктуриране на системата
на деконцентрация на държавата, като от региона е създадена “интегрирана и
децентрализирана система на държавната администрация” (Закон №2503/1997). Целта е да
се трансформира регионът от административен орган, който е в състояние да поема
тристранна роля на планиране, програмиране и координация на регионалното развитие в
рамките на дейността при националното планиране. Това преструктуриране се вписва в
рамките на по-широката политика на държавна реформа на всички нива (централно,
регионално и местно). Преследваните цели са:
Централната държавна администрация функционира като “централно седалище за
развитие”, има ръководна роля, като координира и планира в основните сектори от
национален интерес;
Новите деконцетрирани държавни единици, освен ролята им при програмирането,
са в състояние да провеждат националното и регионалното планиране и да осигуряват
вертикалната координация на икономическите политики;
Самоуправляващата се администрация на първо и второ ниво поема всички
компетенции за вземане на решения, за да отговори на изискванията на гражданите в
областта на местното развитие. За постигането на административно и бюджетно
самоуправление

на

региона

е

предоставено

административното

и

бюджетното

самоуправление.
Административното самоуправление се реализира, както следва:
•

Регионът се управлява от Генерален секретар на региона, който има право на вземане
на решения по отношение на своите дейности;
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•

Регионът се организира независимо от министерствата и ведомствата;

•

Регионът има собствен персонал, който е различен от този на министерствата.
Бюджетното самоуправление се реализира, като се покриват разходите за

функциониране (вкл. възнагражденията и заплатите на персонала) от спестените фондове
в общия държавен бюджет. Практически всеки регион има свой собствен бюджет.

3.1.2. Статут, вътрешен правилник и начин на функциониране
Регионалните органи се състоят от Генерален секретар и Регионален съвет, за
които са характерни следните особености:
А) Генералният секретар на региона се назначава от централното правителство,
за да представлява правителството в региона в качеството си на административен
ръководител на регионалните служби на министерствата на централното правителство. Не
съществуват йерархични взаимоотношения между генералния секретар и префектите
(изборни представители) във всеки регион. В йерархично отношение Генералният
секретар е подчинен на министъра на вътрешните работи и на другите министерства,
които са му делегирали правомощия. Упражняваният контрол от Министъра се
ограничава до контрол по законосъобразност на дейностите на Генералния секретар;
Б) Регионалният съвет гарантира участието на региона в процедурата по
демократично програмиране. Регионалният съвет е главният орган за планиране,
програмиране и координация на регионалното развитие. Местните власти играят важна
роля в тази рамка - техни представители формират мнозинството от членовете на този
съвет. Регионалният съвет се председателства от Генералния секретар на региона. Негови
членове

са

префектите

на

съставляващите

го

префектури,

председателя

на

префекторалния съвет (местната администрация на второ ниво) и представители на
Местния съюз на общините от всеки окръг. Съветът има консултативни компетенции. Той
има също така и компетенции за вземане на решения в областта на демократичното
програмиране на регионалното развитие. Има компетентност основно с изработването на
програма за развитие в средносрочна перспектива, както и на годишен план за развитие.
Локализация на деконцентрираните служби на деконцентрираните единици на
държавните служби са на централно и регионално нива. Регионите, техните наименования
и “центровете” им са определени с Президентски указ въз основа на предложение на
Министъра на вътрешните работи, Министъра на икономиката, Министъра на околната
среда, устройството на територията и благоустройството, който се издава след решение на

36

Министерския съвет. В рамките на 13 региона са създадени 54 префектури, средно по 4
префектури в регион.
Органите, които координират дейността на различните деконцентрирани звена
на министерствата са Генералният секретар и Регионалният съвет. Генералният секретар
на региона се назначава от централното правителство, за да представлява правителството
в региона в качеството си на административен ръководител на регионалните служби на
министерствата на централното правителство. Няма йерархични отношения между
генералния секретар и префектите (изборни представители) във всеки регион. В
йерархично отношение Генералният секретар е подчинен на министъра на вътрешните
работи

и

на

други

Упражняваният

министерства,

контрол

от

чиито

министъра

компетенции

се

ограничава

са
до

му

трансферирани.

осигуряването

на

законосъобразност на дейностите на Генералния секретар.
Регионалният съвет гарантира участието на региона в процедурата по
демократично програмиране. Регионалният съвет е главният орган за планиране,
програмиране и координация на регионалното развитие. Местните власти играят важна
роля в тази рамка - техни представители формират мнозинството от членовете на този
съвет. Регионалният съвет се председателства от Генералния секретар на региона. Негови
членове

са

префектите

на

съставляващите

го

префектури,

председателя

на

префекторалния съвет (местната администрация на второ ниво) и представители на
Местния съюз на общините от всеки окръг и представители на социално-професионални
организации. Съветът има консултативни компетенции. Той има също и компетенции за
вземане на решения в областта на демократичното програмиране на регионалното
развитие и е натоварен основно с изработването на програма за развитие в средносрочна
перспектива, както и на годишен план за развитие.
Както посочихме по-горе, регионите

бяха създадени като деконцентрирано

административно ниво предвид планирането, програмирането и координацията на
регионалното развитие. Те представляват също и координационни центрове.
По-специално, Генералният секретар на региона:
•

Представлява правителството и отговаря за изпълнението на правитеслтвената
политика по регионалните въпроси

•

Ръководи всички регионални агенции и насочва, координира, контролира и наблюдава
техните действия

•

Ръководител е на всички регионални служители

•

Ръководи полицията, противопожарните служби и регионалните пристанищни власти
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•

Участва в изпълнението на административния надзор над самоуправляващите се
местни власти

•

Носи главната отговорност за подготовката на бюджета на региона.
Що се отнася до специалните компетенции, Генералния секретар е натоварен с

всички отговорности, които преди това са били упражнявани от регионалните агенции на
различните министерства и които са трансферирани на региона след закриването на тези
агенции. Той лично отговаря за делегираните или трансферираните в регионалните
агенции компетенции, освен ако не е разпоредено друго, а също и за всички други
компетенции, които са му делегирани по закон (според правилото “уникална
компетенция” на Генералния секретар). Това правило се прилага не само за предвидените
компетенции в законодателството по прилагането в момента на влизането в сила на
споменатите по-горе законодателни актове, но също и по въпроси, които се уточняват в
новоприетите закони, освен като няма друга разпоредба за това.
Генералният

секретар

на

региона

контролира

всички

публични

органи,

регистрирани в региона, които не се контролират от префекторалното самоуправление,
общините, общностите и министерствата по силата на действащото законодателство.
Генералният секретар на региона е служител, назначаван и уволняван чрез акт на
Министерския съвет, по предложение на министъра на вътрешните работи, публичната
администрациа и децентралзиацията. Когато постът е вакантен или в случай на отсъствие
или възникнала пречка, Генералният секретар се замества от Генералния директор на
региона.
В качеството си на регионална държавна институция, Генералният секретар на
региона е подчинен йерархично на министъра на вътрешните работи и на други министри,
чиийто компетенции изпълнява. В резултат на това, в своите действия той е изложен както
на превантивен, така и “репресивен” контрол.
Подкрепата за регионалната държавна администрация се засили чрез разпоредба,
предвиждаща

нови

институции,

като

Съвет

на

регионите

и

Специални

координационни съвети.
I)

Съветът на регионите се управлява от министъра на вътрешните работи,
публичната администрация и децентрализацията. Целта му е да подкрепя
регионалната

държавна

администрация,

да

хармонизира

регионалните

политики и да координира действията на централните и регионалните държавни
агенции. Председателства се от министъра на вътрешните работи, публичната
администрация и децентрализацията и в случай, че той е възпрепятстван, се
замества от подсекретар на същото министерство и общите секретари на
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регионите. Генералният директор на Министерството на вътрешните работи,
публичната администрация и децентрализацията и друг член на този съвет.
Компетентните министри участват в сесиите на съвета в зависимост от
вписаните в дневния ред въпроси.
II)

Специалните координационни съвети са създадени в регионите и попадат под
юрисдикцията на Министерството за Македония-Тракия и Министерството за
Егейско море. Задачата на тези специални координационни съвети, които се
свикват и председателстват от министерствата за Македония-Тракия и Егейско
море съответно, се състои в координация на дейността на тези региони и
насърчаване на съвместните действия между тях. Създаден е и един специален
координационен съвет за планиране и надзор на програмите за развитие и
насърчителните мерки за частните инвестиции. Този съвет се свиква и
председателства от министъра на икономиката или от негов заместник.
И на последно място, за целите на координацията на политиките, упражнявани от

13-те региона и на обмена на опит в областта на организацията и функционирането на
агенциите на регионите, ръководителите на генерални дирекции в регионите се събират на
всеки два месеца под председателството на Генералния секретар на министерството на
вътрешните работи, публичната администрация и децентрализацията. По време на тези
заседания, те разглеждат и оценяват функциите на своите агенции и се опитват да намерят
решения на възникналите проблеми.

3.2. Полша
3.2.1.

Модели

на

координация

на

деконцентрираните

звена

и

взаимодействието им с органите регионалното и местното самоуправление
Създаването на нови териториални власти-околии (powiats) и воеводства изисква
значителни промени в разпределението на компетентностите между държавната
администрация и тази на териториалните власти, както и в структурата и начина на
функциониране на деконцентрираната държавна администрация.
Законът от 24 юли 1998 за “промяна на някои закони, определящи компетенциите
на органите на публичната администрация – във връзка с реформата на режима на
организация на държавата” прехвърли към новите териториални власти списък от задачи
и компетенции, които преди 1 януари 1999 г. принадлежаха на държавната
администрация. Същият закон прехвърля към териториалните власти, институциите и
органите, изпълняващи тези задачи, които преди 1 януари 1999 г. са били подчинени и под
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контрола на съответните министри, на централните държавни административни органи, на
воеводите (представителите на държавата). Списъкът на тези институции и органи е
определен със заповед на министър-председателя.
Премахването на 49 стари войводства – териториални единици на държавната
администрация – е свързано с “ликвидирането” на структури на общата държавна
администрация, които са функционирали в тези войводства. Новите структури са
създадени на 1 януари 1999 г. (16 нови войводства). В същото време структурите на
специалната (секторната) държавна администрация са подложени на известни промени.
В съответствие със закона от 5 юни 1998 г. за държавната администрация във
войводството, тази администрация се изпълнява от:
•

войводата;

•

под властта на войводата, от ръководителите на службите, инспекциите и охраната на
общата (унифицирана) администрация, които изпълняват задачите и компетенциите,
определени от законите:
- от името на войводата, основавайки се на позволението, предвидено от закона;
-

•

от тяхно собствено име, ако законите го постановяват;

от органите на специалната администрация (неунифицирана, следователно не
подчинена на войводата);

•

от органите на териториалните власти, ако изпълнението на задачите на държавната
администрация произтича от закона или от някое споразумение;
Учредяването

на

органи

на

специалната

администрация,

както

и

на

деконцентрирани агенции на министерствата може да се извърши само чрез закон и при
условие, че е продиктувано от националния характер на задачите, които трябва да бъдат
изпълнени или ако териториалният обхват на дейността надхвърля територията на
войводството. Списъкът на органите на специалната администрация е определен в
приложение към закона.
Статутът на войводата се постановява чл. 7 от закона и се определя като:
•

представител на министерския съвет във войводството,

•

висшестоящият ръководител в общата държавна администрация,

•

орган за контрол на териториалните власти,

•

вишестоящ орган в административната процедура,

•

представител на държавния трезор в рамките и на принципите, определени от закона.
Същият закон уточнява отговорностите на войводата, които произтичат от неговия

статут, подчертавайки в частност, че като представител на министерския съвет, войводата
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отговаря за изпълнението на политиката на правителството на територията на
войводството.
Като висшестоящ в унифицираната правителствена администрация, войводата
управлява и координира нейната дейност, осигурява необходимите условия за нейното
ефикасното функциониране и поема отговорността за резултатите от нейната дейност.
Войводата

изпълнява

своите

задачи

с

помощта

на

заместник-войводи,

ръководители на унифицирани служби, на генералния директор на войводската управа и
на директорите на отделите. Организацията на общата правителствена администрация във
войводството е определена в статута на войводската управа, издаден от войводата и
подложен на приемане от министър-председателя.
Законът от 5 юни за околиите поставя в областта на неговата дейност
изпълнението на някои задачи на държавната администрация, отнасящи се най-вече до
услугите, контрола и защитата. Същият закон постановява, че законите могат да
определят някои други задачи от областта на държавната администрация, които могат да
бъдат изпълнени от околиите.
Околията може също да сключва договори с органите на държавната
администрация, свързани с изпълнението на публични задачи от областта на държавната
администрация.
В случаите, определени от закона, и най-вече, за да се премахне директната
опасност за обществения ред и сигурност, съответните органи на държавната
администрация могат да възложат на околиите изпълнението на някои задачи срещу
покриване на разходите.
Законът от 8 март 1990 г. за общинската власт постановява, че задачите от областта
на държавната администрация могат да бъдат налагани на общините само чрез закон или
споразумение, подписано между общината и съответния орган на държавната
администрация. Делегираните функции са: регистрацията на бракове, раждания и смърт;
издаването на лични карти и шофьорски книжки; гражданска защита и строителен надзор.

3.3. Португалия
3.3.1. Деконцентрирани звена на централната изпълнителна власт.
Принципите на организация на пряката държавна администрация (органите,
подчинени на ръководството на представител на правителството) са установени със Закон
№ 4/2004 от 15 януари 2004 г. Тези органи могат да бъдат:
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•

Централни органи – имащи правомощия на цялата територия на страната, независимо
от това дали съществуват или не географски деконцентрирани структури;

•

Периферни органи – имащи ограничени правомощия на определен териториален
сектор и функциониращи под ръководството на представител на правителството от
съответното ведомство;
Наименованието на органите на пряката държавна администрация се определят

според основната им функция (функционална насоченост):
•

Изпълнителни органи
- Гарантират и конкретизират прилагането на определена държавна политика в

рамките на дадено министерство (централни органи – „главна дирекция” и периферни
органи – „регионална дирекция”)
- Предоставят техническа помощ на членовете на Правителството (централни
органи – „кабинет” и „главен секретар”
•

Контролни, одитни и надзорни органи – изпълняват постоянни функции на
наблюдение и оценка на изпълнението на държавната политика. Когато инспекцията е
доминираща функция, органите се наричат „главен (централен) инспекторат” или
„регионален (периферен) инспекторат”.

•

Координиращи органи (централни министерски и междуведомствени служби) –
насърчават свързаността и хармонията при формулирането и изпълнението на
държавната политика, както и рационалното използване на средствата на държавната
администрация.
Внимание: Категоризирането на органите според основната им функция не

представлява пречка за поемането на други функции от различно естество.
Примери

за

преки

административни

органи

(министерства),

които

имат

деконцентрирани структури:
Министерство на финансите и държавната администрация
Главна данъчна дирекция (централен орган)
- финансови дирекции (деконцентрирани структури от организацията на държавата
по области)
-

служби

за

финансово

разпределение

(деконцентрирани

структури

от

организацията на държавата на местно/общинско ниво)
Министерство на вътрешните работи
Граждански правителства – представители на деконцентрираната власт на
Правителството, които осигуряват координацията на силите и службите за сигурност и
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гражданска защита, както и връзката между централните административни органи на
областно ниво.
Министерство на околната среда, териториалното устройство и регионалното
развитие
Периферни органи:
- Комисия за координация и регионално развитие на Северния регион
- Комисия за координация и регионално развитие на Централния регион
- Комисия за координация и регионално развитие на Лисабон и региона на долина
Таж
- Комисия за координация и регионално развитие на региона Алентейо
- Комисия за координация и регионално развитие на региона Алграв
Министерство на икономиката и иновациите
Централен орган:
- Главна дирекция по икономическата дейност
Периферни органи:
- Главна дирекция по икономическата дейност на Северния регион
- Главна дирекция по икономическата дейност на Централния регион
- Главна дирекция по икономическата дейност на Лисабон и региона на долина Таж
- Главна дирекция по икономическата дейност на региона Алентейо
- Главна дирекция по икономическата дейност на региона Алграв
Министерство на селското стопанство и риболова
Централен орган:
- Главна дирекция по селско стопанство
- Главна дирекция по риболов и аквакултури
- Главна дирекция по горите
Периферни органи:
- Регионална дирекция по селско стопанство и риболов на Северния регион
- Регионална дирекция по селско стопанство и риболов на Централния регион
- Регионална дирекция по селско стопанство и риболов на Лисабон и региона на
долина Тежо.
- Регионална дирекция по селско стопанство и риболов на региона Алентейо
-

Регионална дирекция по селско стопанство и риболов на региона Алгарве
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3.3.2.

Статут,

вътрешно

устройство

и

начин

на

организация

на

деконцентрираните звена
Деконцентрираните органи на пряката държавна администрация се създават,
реорганизират, обединяват и закриват чрез издаване на законодателен указ, който трябва
да съдържа:
•

Наименованието на новия орган (в случай на създаване или обединяване, на
реорганизация или закриване);

•

Определяне на функционалната му същност;

•

Мисия;

•

Спецификация на правомощията и компетенциите;

•

Спецификация на модела на функциониране и на типа вътрешна организация;

•

Брой на управленческите постове на високо и средно ниво от първа степен

•

Начина на възнаграждение на началниците на мултидисциплинарните екипи/звена,
ако е приложено.
Вътрешната организация на изпълнителните, контролните и надзорните органи

трябва да бъде съобразена със съответните правомощия, които се подчиняват на модели с
йерархична и матрична структура. Когато се възприеме модел със смесена структура, в
удостоверението за създаване на въпросния орган се разграничават сферите на дейност,
обхванати от всеки от възприетите модели. Единствено в случаите, когато се възприеме
модел с йерархична структура и когато се цели повишаване на ефикасността на
управление (когато това е оправдано), възможно е, по решение на съответния главен
директор, да бъдат създадени звена за изпълнение на временни проекти със специфична
цел.
Вътрешната структура на йерархичната организация се състои от ядро и гъвкави
единици. Ядрото се състои от дирекции, които имат постоянен характер, докато гъвкавите
единици се състоят от отдели.
Структурата на ядрото, както правомощията и компетенциите на дирекциите се
определят след съгласуване с представител на Правителството от съответното ведомство,
Министъра на финансите и представител на Правителството отговарящ за държавната
администрация.
Създаването, преустройството и закриването на гъвкавите единици се извършват
по решение на главния директор на съответната структура. Съобразявайки се
задължително с предварително наложените ограничения, директорът определя също така:
•

правомощията и компетенциите на отделите;
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•

назначаването или пренасочването на кадрите към различните длъжности;
Този начин на създаване, преустройство и закриване на гъвкавите единици има за

цел да осигури постоянното съответствие на услугите с необходимостта от добро
функциониране на органите и оптимизация на средствата, като се има предвид
планирането и разумния контрол на разходите.
Когато става въпрос за изпълнение на функции от административен характер,
дирекциите и отделите могат да бъдат подразделени на секции.
Главният директор на съответната структура отговаря и за създаването на
мултидисциплинарните звена и за назначаването на техните ръководители.
Управленческите

постове

в

деконцентрираните

структури

се

определят

задължително при издаването на удостоверението за създаване на органа. Това определяне
се осъществява в зависимост от нивото на компетенция и отговорности на съответната
структура.
В Португалия, управленческите постове в държавните структури са:
•

Висша дирекция

•

Междинна дирекция
От своя страна, тези постове се разделят на две степени в зависимост от

йерархическото ниво и възложените правомощия и отговорности:
•

Висша дирекция от първа степен, която включва главен директор, главен секретар,
главен инспектор и председател;

•

Висша дирекция от втора степен, която включва заместник главен директор,
помощник главен секретар, заместник главен инспектор, заместник председател и член
на дирекцията;

•

Междинна дирекция от първа степен, която включва директор;

•

Междинна дирекция от втора степен, която включва началник отдел;
Разпределението на висшите управляващи позиции от първа степен се осъществява

по съвместно решение на Министър-председателя и на ресорния представител на
Правителството, докато за висшите управляващи позиции от втора степен е достатъчно
решението на ресорния представител на Правителството.
От своя страна, заемащите междинни управляващи позиции се избират сред
държавните служители, притежаващи необходимите технически умения и способности за
изпълнение на управляващи, координационни и контролни функции. Тези служители
трябва да отговарят едновременно на следните условия:
•

да притежават образователна степен по висше образование;
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•

да

бъдат

сертифицирани

от

курса

по

„Висше

управление

в

държавната

администрация” към Института по държавна администрация ;
•

да удостоверяват 6 (за междинна дирекция от първа степен) и 4 (за междинна дирекция
от втора степен) годишен професионален опит в същата област.
За да изпълнява функциите и да преследва целите на съответната служба, се избира

кандидата, който най-добре отговори на търсения профил. Назначаването става по
решение на директора на службата или органа, но по предложение на служителите.
Договорът за назначаване е с три годишен срок (с възможност за подновяване). Решението
за назначаване, както и автобиографията на избрания кандидат се публикуват в държавен
вестник.

3.1.3. Организация на децентрализираната власт: отговорности и
компетенции
Доближаването на структурите до населението се постига чрез географската
деконцентрация на структурите, като основните услуги се предоставят от периферните
бюра разпределени по цялата територия на страната. Географското разпределение е
съпътствано от делегирането на правомощия, така че административните проблеми да
бъдат разрешавани на местно ниво.
В тази връзка, с решението на Министерски съвет № 39/2006 от 21 април се
определи следното:
•

Деконцентрираните структури на централната администрация на регионално ниво
трябва да съответстват на териториалното разпределение според NUTS II (Северен
регион, Централен регион, Лисабон и долината Таж, Алентейо, Алграв);
За да се осигури равномерно разпределение на държавните органи в регионите бе

извършена реорганизация на деконцентрираните органи на регионално ниво. При
реорганизацията бе приложен изготвения със съдействието на управителите на регионите
план за местонахождението на деконцентрираните органи.
•

Планът за реорганизация на деконцентрираните органи в регионите съблюдава
сладните правила:
- Равновесие при разпределянето на държавните структури в различните градски

центрове на територията на региона.
- Оптимизация на физическите и човешки ресурси и намаляване (доколкото е
възможно) на нейното отражение върху регионалната мобилност на служителите.
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- Разпределение на услугите и създаване на платформи за предоставяне на
комлексни услуги на под-регионално ниво.
•

По

принцип

се

запазва

териториалната

организация

в

областите

относно

предоставянето на услуги свързани със сигурността, гражданската защита, финансите
и социалното осигуряване.
Следователно, местонахождението на новите структури на деконцентрираните
органи отговаря на разделението по региони и местности, но не съвпада напълно с
традиционното административно разпределение.

3.3.4. Прилаган модел на координация на деконцентрираните звена в
страната. Форми и модели на координация, контрол и ръководство на
деконцентрираните звена, осъществявани от страна на държавата
Традиционният модел за управление и контрол е този при който съществува
йерархична административна връзка между органите и при който Правителството
насочва/управлява дейността на деконцентрираните структури.
При непряка администрация на държавата, в която преобладава децентрализацията
на властта, Правителството се ограничава в настойничество и надзор.
Координацията между деконцентрираните структури на регионално ниво, и по
специално в областта на планирането, териториалния ред, стратегическата координация и
икономическото, социалното и екологично развитие, се осъществява от Комитетите за
координация и регионално развитие (ККРР).
Както в областите, така и в под-регионалните единици от NUTS II , губернаторите
представляват Правителството, координират службите за сигурност и гражданската
защита и осигуряват координацията между периферните структури на централната
администрация.
Периферните структури на под-регионално и местно ниво са свързани, като това
води до постепенната им интеграция, при която се налага принципът на интегрираните
платформи за предоставяне на комплексни услуги. Тези платформи се развиват в рамките
на програмата от ново поколение, наречена „магазини за гражданите”, която е изготвена
по споразумение с местните общности и функционира под стратегическата координация
на Агенцията за модернизация на администрацията.
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3.4. Словакия
3.4.1. Структура на териториалното устройство и държавното управление след
2003 година
С промените в законодателството, приети през 2003, от 1 януари 2004 започва да
функционира нова, т.н. специализирана териториална администрация. Старите окръжни
съвети не са заменени механично с нови. Всяко министерство според спецификата на
своята работа създава свои териториални структури. Те биват два вида: областни съвети
на съответното министерство, фонд или друг централен орган на държавната власт и
териториални съвети на съответното министерство (като подчинено звено на областните).
Областните съвети са седем във всяка област, защото седем министерства имат
деконцентрирани структури (което прави общо 56 областни съвета). Териториалната
компетентност на Областните съвети съвпада с територията на съответната област.
Броят на териториалните звена на ресорните министерства, както се вижда в
таблица 1, варира между 50 и 39. Обхватът на дейност на териториалните звена е различен
за всяко министерство, но те винаги покриват цялата страна. Териториалните звена не
копират механично окръжното деление на страната. Броят на деконцентрираните звена на
всяко министерство зависи от приоритетите на всяко министерство. Освен това, някои
министерства имат (отново в зависимост от спецификата на дейността им и
териториалното разпределение на решаваните проблеми) деконцентрирани звена – офиси
– и на ниво NUTS V. Таблица 2 показва колко териториални поделения (съвета на ниво
териториални съвети или офиси на ниво общини или кметства) поддържа кое
министерство.
Таблица

2

:

Териториално

разпределение

на

деконцентрираните

звена

на отделните министерства
Министерство

Съвет

на NUTS III NUTS

IV NUTS V

национално Областен

Терит. звена на Офис

ниво

ресорни

съвет

министерства
Министерство на вътрешните работи

8

50*

Министерство на околната среда

8

46*

Министерство на строителството и

8

71*

регионалното развитие
Министерство на земеделието
48

Управление на горите

8

39*

Поземлен фонд

8

44*

8

46*

Министерство

на

транспорта,

пощите и телекомуникациите
Министерство на труда, социалната 1

45

88*

политика и семейството
Министерство на здравеопазването

1

38*

Министерство на образованието

8

* - звена, които имат ограничени правомощия само административни функции
Както личи от приложението, деконцентрирани звена на централната власт
съществуват на нива NUTS III и IV и отчасти на ниво NUTS V. Важно е да се отчита, че
ресорните териториални отдели на ниво NUTS IV и V са организирани според
приоритетите на съответните министерства в различните общини/кметства (общият брой
2883 общини/кметства са групирани по различен начин в ресорни териториални съвети).
Тези звена формират виртуални териториални съвети. Ако преди клиент е казвал „отивам
до окръжния съвет за…”, то сега казва „отивам до окръжното звено на министерство …”.
След промените в структурата на местната власт и нейното дезинтегриране броят
на териториалните звена (бивши окръжни съвети) се намалява на 50. Това е максималният
брой на териториалните звена на едно министерство –

в случая Министерството на

Вътрешните работи. Част от териториалните звена на МВР (както и териториалните звена
на

другите

министерства)

покриват

няколко

окръга,

поради

което

броят

на

териториалните съвети не е 79.
След промените от 2003-2004 броят на териториалните поделения на ресорните
министерства е намалял съществено. Намалява и броят на съветите със самостоятелен
правен статут и пълни юридически компетенции (които имат правото да имат
собственост, да придобиват имущество и т.н.). Останалите (отбелязани в таблица 2 с „*”)
имат единствено административни функции.
Това означава, че е намален броят на необходимия персонал, както и
необходимостта от офисно пространство и оборудване. Що се отнася до трудово-правните
взаимоотношения, персоналът, работещ в звена с правомощия, ограничени до
административни функции, са нает от по-горното административно поделение.
Влизането в сила на новата структура е предшествано от децентрализация на
компетенциите. Част от компетенциите на интегрираната местна администрация е била
постепенно иззета от тях и предадена на органите на местното самоуправление.
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Останалите компетенции биват преразпределени между новите звена на териториална
администрация. Тези звена са разпределени на територията на страната според следните
критерии:
•

Ефективност; достъпност и интензивност на дейностите.
Преди избора на новия модел за организация на местната власт е направено

сравнение между двата модела, интегриран и специализиран. Сравнението ясно показва,
че при интегрирания модел компетенциите на деконцентрираните структури на
управление могат да се препокриват и размиват с децентрализираните функции,
прехвърлени на местното самоуправление.

3.4.2. Координация на деконцентрираните структури
Съветите със самостоятелен правен статут са най-вече на ниво „област” (NUTS III).
Това са практически областни съвети (8) плюс 45-те деконцентрирани звена на
Министерството на труда, социалната политика и семейството – и то защото
министерството няма структури на областно ниво. Това означава, че областните съвети
действат като юридически лица, имат собственост, задължения на ниво заплати,
осигуровки и т.н. Деконцентрираните звена под тях имат ограничен правен статут и де
факто само предлагат услуги на гражданите, които са останали в компетенциите на
държавната власт и не са прехвърлени в процеса на децентрализация на местното
самоуправление. Например Министерство на строителството и регионалното развитие
няма деконцентрирани звена на нива NUTS IV и V, защото част от компетенциите му са
децентрализирани, а не деконцентрирани.
Всички тези промени освен ефективност, са целели и намаляване броя на
държавните служители и общите разходи по държавното управление.
През 2004 настъпва промяна в начина на избиране на ръководителите на новите
Областни (NUTS III, 8 на брой) и териториални (NUTS IV) съвети. Преди 2004
председателите на осемте областни и 79-те окръжни съвета са били предлагани от
Министъра на вътрешните работи и утвърждавани от Министерския Съвет. Това означава,
че политическите назначения на местно ниво са били 87 (79+8). След промените в
структурата на териториално управление на страната и след нейното дезинтегриране се е
очаквало Министерски съвет да утвърждава само ръководителите на областно ниво, като
останалите – ръководители на ресорни деконцентрирани звена – да бъдат назначавани от
съответното министерство по процедурата за назначаване на държавни служители (приета
със закон). По този начин се е целяло да се намали влиянието на политическата
конюнктура в местното управление. Това обаче не се случва, понеже в Парламента се
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гласува поправка към закона, въз основа на която тези длъжности се заемат от служители,
утвърдени от Министерски съвет. Така, вместо да се намали, броят на политическите
назначения се увеличава на 281.
Областните съвети са юридически лица, чиято дейност се ръководи от Директор,
който се назначава и освобождава от правителството на Словакия по предложение на
министъра на вътрешните работи. Те са бюджетни организации и бюджета им е част от
бюджета на МВР. Областните съвети ръководят и контролират резултатите от дейността
на териториалните звена, координират резултатите постигнати от кметствата и областите
при реализиране на дейностите, прехвърлени им в процеса на децентрализация.
Погледнато от днешна перспектива, анализите на процеса на децентрализация и
деконцентрация посочват, че третата от трите главни цели (децентрализация на
компетенциите, децентрализация на финансите и децентрализация на политическата
тежест) не е постигната. Отново се оказва, че държавните дейности на ниво „местно
управление” са зависими от резултатите от изборите на централно ниво.
Специфични роли на отделните министерства
Министерство на вътрешните работи
Организацията на деконцентрираните му звена е определена със закон 515/2003г. В
него има отдел, които се нарича „Отдел за координация на деконцентрираните звена и
местното самоуправление”. Този отдел разработва същността на дейностите, които
осъществяват областните и териториални съвети към министерството, както и тяхната
вътрешна организация на работа. Дейността на Областните и Териториалните съвети,
както и на кметствата и областите, която осъществяват в рамките на прехвърлените им от
министерството компетенции, се оценява от този отдел, подпомаган от „звена за
поддръжка”. Отделът подпомага методически Областните и Териториалните съвети, а
също отговаря за професионалното обучение на служителите и избраните органи на
местното самоуправление, които реализират дейности от ресора на държавната власт.
Осигурява публикуването на решенията на Областните и Териториалните съвети в
Държавен вестник.
Съществуването на Областните съвети и Териториалните съвети се регламентира
със закон. Те осигуряват:
•

Обща вътрешна администрация;

•

Търговска дейност, осъществявана от физически лица;

•

Управление по време на криза;

•

Финансов отдел;
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•

Канцелария на Председателя.

Областните съвети и Териториалните съвети реализират дейност от името на
държавната власт и по отношение на защита на държавата, нейната сигурност и
мобилизация на населението. Областният съвет е юридическо лице и бюджетна
организация. Бюджетът му е част от този на МВР и включва в себе си бюджета на
Териториалния съвет. Областният съвет се ръководи от Председател, който се назначава
от Министерски съвет по предложение на министъра на МВР. Председателят има право да
възлага задачи на други деконцентрирани звена на територията на областта, ако се
преследва постигането на общи задачи.
Областният съвет се явява работодател на служителите си, както и на тези от
Териториалните съвети. Той извършва дейността си на територията на областта, а
седалището му съвпада с това на областта. Областният съвет има право със съгласието на
министерството да създаде ново деконцентрирано звено в населените места, които също
са изрично посочени в закона. Областният съвет ръководи и контролира Териториалните
съвети, координира дейността на Кметствата и Областите, в частта в която те извършват
дейности децентрализирани от предишни компетенции на МВР.
Териториалният съвет се ръководи също от Председател, който се назначава от
МС по предложение на министъра на МВР. Седалищата на Териториалните съвети и
техният териториален обхват е определен със закон. Териториалните съвети нямат право
да сезират органите на съдебната власт. Те се обръщат към Областния съвет и той от своя
страна може да сезира съдебните органи.
Вътрешната организация и организационната структура на двата вида съвети се
регламентира от МВР.
Министерство на труда, социалната политика и семейството (МТСПС).
В това министерство е създадено “централно координационно звено” и
деконцентрираните звена са на подчинение на него. Законовата база е регламентирана в
453/2003 „Закон за организацията на държавното управление в сферата на труда,
социалната политика и семейството”. Този закон определя и създава държавните
структури, които ще са ангажирани в процеса на координация. Следните специализирани
звена са ангажирани в този процес:
-

На

ниво

Министерство

–

то

утвърждава

вътрешната

структура

на

“координационното звено” и бюрата по труда. Утвърждава, ако прецени, че е
целесъобразно създаването на нови офиси, по предложение от “ координационното звено”
и бюрата. Дава предписи и задачи на “ координационното звено”, които произлизат от
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стратегията по заетостта. Отговаря за създаване на стратегията в сферата на труда,
социалните грижи и семейството.
- “Териториално координационното звено” – то е разположено в Братислава и
бюджетът му е част от този на Министерството. Ръководи се от генерален директор, които
се назначава от МС по предложение на министъра на труда. То изпълнява задачи по
отношение на: помощи за безработни, социални помощи, посредничество при намиране
на нова работа, предлага консултации, подготовка и обучение, ръководи, контролира и
координира дейността на бюрата по труда, явява се орган от втора степен по отношение
на решенията, които са взети от бюрата по труда, определя териториално къде за текущата
година ще се осъществяват специални мерки по отношение на заетостта, утвърждава
вътрешната организационна структура на бюрата по труда, осигурява създаването,
поддържането

на

единна

информационна

система,

организира

и

осигурява

професионалната подготовка на работещите в бюрата по труда и офисите, Работи в екип с
органите на местното самоуправление при разработване на стратегията за регионално
развитие в областта на социалните грижи и безработицата на територията на областта.
- Бюра по труда – създават се бюра по труда на териториален принцип, чиято
дейност покрива един или повече окръга на територията на областта. Бюрата са бюджетни
организации, чиито бюджет е част от този на “Head quarter”. Седалищата на бюрата са
определени със закон. Те се ръководят от директори, които се назначават по специален
ред. Териториите, които покриват отделните бюра също са определени със закон. Бюрата
регистрират безработните граждани и свободните работни места. Те подпомагат процеса
на намиране на нова работа и се явяват орган от първа степен по отношение на своята
дейност и орган от втора степен по отношение на дейността, която извършват кметствата
в областта на социалната политика и заетостта, която им е прехвърлена в процеса на
децентрализация.
“Координационното звено” в Министерството и бюрата си създават комисии, с
които се съветват по отношение на мерките които се набелязват и реализират при тяхната
дейност. Членове на комисиите могат да се служители на бюрата, представители на
работодателите, на работниците, представители на кметствата и областите, както и на
неправителствените организации.
Министерство на земеделието и горите
Законовата база е регламентирана в 519/2003. Този закон определя и създава
държавните структури, които са ангажирани в опазването на горите и деконцентрираните
звена, които се създават, за управление на горското стопанство и лова. Създават се
следните специализирани звена:
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•

Министерство

•

Областни съвети по горите

•

Териториални съвети по горите.

Закон 518/2003 регламентира полето на дейност и определя деконцентрираните
звена на централната власт в лицето на министерство на земеделието, които ще
осъществяват дейността по защита на земеделската земя и нейното деление на
територията на страната. За целта се създават областни и териториални съвети.
Областните съвети изготвят стратегията за териториалното деление и защитата на
земеделската земя на неговата територия и предлагат на министъра на земеделието
създаването или закриването на териториален съвет. Областните съвети със съгласието на
министъра могат да създават териториални съвети извън посочените в закона. Областните
съвети дават мнение по предложено използване на земеделска земя за неземеделски цели.
Както и при останалите министерства с деконцентрирани структури, Областните съвети са
самостоятелни

юридически

лица.

Техните

бюджети

са

част

от

бюджета

на

министерството. Министерството се задължава да осигури средства за работни заплати на
работещите в областните

и териториалните съвети, както и да обезпечи технически

тяхната дейност. Областният съвет се явява работодател на работещите в него, както и на
работещите в териториалните съвети разположени на неговата територия.
Териториалните

съвети

по

горите

са

независими

в

административно-

териториалната си дейност от областния съвет по горите. Те се ръководят от директори,
които също се назначават от Министерски съвет по предложение на министъра на
земеделието. Териториалният съвет работи съвместно с местното самоуправление.
Териториалният съвет е независим в административно-териториалната си дейност от
областния съвет по земята. Физическите и юридическите лица, както и кметствата са
задължени да информират териториалния съвет за дейности, които могат да повлияят
територията.
Седалищата и териториалният обхват на на областните и териториалните съвети е
определен в цитирания закон.
Останалите министерства, имащи деконцентрирани структури, имат подобни
механизми за координация.
Погледнато от днешна перспектива, анализите на процеса на децентрализация и
деконцентрация посочват, че третата от трите главни цели (децентрализация на
компетенции, децентрализация на финансите и децентрализация на политическата тежест)
не е постигната. Отново се оказва, че държавните дейности на ниво «местно
самоуправление4 са зависими от резултатите от изборите на централно ниво.
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3.5. Франция
3.5.1. Статут, устройство и организация на деконцентрираните звена
Република Франция има изградена система на дуалистична организация на
деконцентрираните и децентрализираните структури. Важна роля в развитието на
деконцетрационните процеси има специфичната структура „префуктура”. Институцията
префектура – чиято задача е конституционно дефинирана (чл. 72.6 от Конституцията) – е
отговорна за защитата на националните интереси, прилагане на административния надзор
над местните и регионалните власти и осигуряване спазването на закона. Префектите се
назначават с указ на Президента на Републиката по предложение на премиер-министъра и
министъра на вътрешните работи. Те се подбират сред подпрефектите или специалната
класа граждански администратори, или от “външния кръг” (национален орган на
префектурите, магистрати, полицейски комисари, териториални администратори).
Дуалистистичната организация в този смисъл оказва влияние върху основните
териториални структури на страната – области и департаменти, които са едновременно са
общо ниво държавната администрация (деконцентрация) и децентрализиран оан на
местната и регионалната власт.
В Закона от 2 март 1982 г. и указите от 10 май 1982 г. са уточнени компетенциите
на префекта. Те са подсилени със Рамковия закон от 6 февруари 1992 г. за териториалната
администрация на Републиката. През 1995 г. с Рамковия закон за териториалното развитие
беше потвърдена ключовата роля на префектите и подпрефектите.
Префектът е представител на държавата, на правителството и на всички
министерства на териториално ниво. Съществуват три нива на префекти – на ниво
департаменти (101 департамента – NUTS II), на ниво региони (26 региона – NUTS III) и на
7

зони

за

отбрана,

всяка

една

включваща

по

няколко

региона.

На

вътрешнодепартаментално ниво - ниво околии (около 400 arrondissements), отговорността
е поверена на подпрефект, който от своя страна е под контрола на съответния префект.
В зависимост от важността и компетенциите на даден орган от централната
изпълнителна власт (министерства, агенции или други национални институции),
съществуват деконцентрирани звена на всички нива на управление. Често пъти те
дублират департамента или региона. Повечето от тях са в регионите (околна среда,
индустрия, култура). Тези дирекции са благоустройство (пътища) и градоустройство;
социално подпомагане и здравеопазване; прилагане на законодателството по труда и
безработицата; земеделие и гори; младеж и спорт; полиция; затвори, училища и
образование. Данъчните и финансовите администрации не са подчинени на префектите.
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Префектът или подпрефектът е ръководителя на деконцентрираните услуги на
териториално ниво. Той е натоварен с 5 основни функции:
•

Постоянно представителство на държавата и сигурност на гражданите

•

Гражданство, регламентация и гаранции за граждаските свободи

•

Административен надзор над местните власти и публичните органи

•

Ръководство и обвързаност на действията на държавата

•

Рационализиране и мениджмънт на държавни средства
Регионалният префект от своя страна създава широки рамки за прилагане на

националната и общностните политики за икономическо и социално развитие. Той
ръководи и координипа културната и екологическата политика, както и тази свързана с
градските и селските територии. Освен това регионалният префект, както и този на
департамента председателства административните комисии и онтролира публичните
институции
Префектът в департамента:
-

представлява държавната власт в департамента, делегиран е от правителството и е
пряк представител на Премиера и на всеки министър (указ No 82-289 от 10 май 1982 г.)

-

представлява държавата: той/тя действа преди съда от името на държавата и подписва
договорите за публични услуги; по-конкретно префектът “договаря и сключва
всякакъв вид договори с департамента, с една или повече общини, а също и с техни
публични институции” (чл. 10 (1992 г.) от Указ No 82-389 от 10 май 1982 г.)

-

провежда политическите решения на правителството

-

ръководи административните държавни служби; той/тя е единственото лице, което
може да разреши плащане на държавни разходи в департамента (действа като платец),
председателства

автоматично

всички

комисии

на

държавните

граждански

администрации в департамента, назначава някои публични служители и получава
информация за назначаването на други, предлага оценка на ръководителите на
деконцентрираните граждански администрации
-

информира правителството за събития в рамките на департамента и в тази връзка
организира службите за политическа сигурност.
Съгласно чл. 4 (1992 г.) от Указ No 82-289 от 10 май 1982 г., префектът има

“компетенция да упражнява своите функции чрез генерален секретар, ръководителите на
деконцентрираните държавни граждански администрации, подпрефектите и службите на
префектурата.”
Съгласно чл. 72 от Конституцията, Законът от 2 март 1982 г. за правата и свободите
на общините, департаментите и регионите поверява надзора над актовете на местните
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власти на държавните представители в департамента или региона. Законът премахна
предишния контрол, който беше заместен с последващ контрол (т.е. след като решенията
станат оперативни), в рамките на закона. Административните актове на департамента и
местните общности се предават на префекта преди тяхното изпълнение. Префектът може
да оспори законосъобразността на тези актове пред административния съд и да поиска
тяхното анулиране. Само административният съдия е компетентен да произнесе
анулирането на решенията на местната власт.
Префектът може също така да се намеси въз основа на молба от заинтересовани
лица. Всяко лице, което е засегнато от даден акт на местната власт, може в рамките на два
месеца от датата, на която актът става приложим, да подаде молба до префекта.
Счетоводните разчети на местните власти се проверяват от префекта и регионалната
сметна камара. Освен това Законът от 7 юли 1983 г. за местните смесени предприятия
поверява на префекта упражняването на специфичен контрол над актовете на тези
предприятия. Намесата на префекта е оправдана само при защита на финансовите
интереси на местната власт, за която той/тя играе ролята на гарант.
И на последно място, Междуведомствената комисия за събиране на сведения за
публичните договори се намесва също и при постъпила молба от префекта (или от неговия
председател) с упражняване контрол върху условията на договарянето, трансфер и
изпълнение на някои публични договори, сключени между местните и регионалните
власти.
Въпросите, по които префектът няма правомощия са:
•

Данъчно облагане, статистика, правосъдие;

•

Престъпления от всякакъв род, когато полицията е под властта на прокурорите;

•

Контрол на трудовото законодателство, когато има независим орган;

•

Училища и университети – в сферата на образованието където има известна
автономност спрямо префекта. Деконцентрираните звена в този сектор са
разделени на академии, които не покриват изцяло географските параметри на
даден регион. Ректорите на университети разполагат със съществена автономия
спрямо

префекта

и

носи

директна

отговорност

пред

министъра

на

образованието за провеждането на съответна политика в региона/департамента;.
•

В сектора на здравеопазването (страната е разделена на 26 регионални агенции
за хоспитализация), директорът на дадена агенция разполага със съществена
автономност спрямо префекта на региона/департамента.
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•

Публичното счетоводство е изключителна отговорност на касиерите, те са
подчинени на министъра на финансите и се контролират от регинални сметни
палати

Многократно променяният декрет от юли 1982 г. описва статута, мисията, правата,
отговорностите и начина на функциониране на префекта (като институция) на различните
нива на администрация. С хартата за деконцентрация от 1992 г. се подчертава
необходимата взаимовръзка между процесите на децентрализация и деконцентрация. Ако
централната власт прехвърля компетенции на местната изпълнителна власт, необходимо е
централната държавна администрация от своя страна да прехвърли на своите
деконцентрирани структури необходимите компетенции, които ще спомогнат да се
осъществява ефикасен контрол върху изпълнението на децентрализираните услуги. Това
показва, че процесът на деконцентрация е един постоянен процес, който следва и допълва
процеса на децентрализация.
С оглед опростяване на процедурите и прилагане принципа на допълняемост, във
всички органи на централната изпълнителна власт се извършва постоянно проучване за
предоставяне на компетенции на всички деконцентрирани нива.
С цел модернизиране на държавата на териториално ниво, организационните права
на услугите са предоставени на префекта чрез деконцентрация в зависимост от условията
и местната необходимост.
Префектите са висши държавни чиновници, назначавани от Министерския съвет по
предложение на министерството на вътрешните работи.

3.5.2. Прилагани модели на координация на деконцентрираните звена
По принцип, деконцентрираните звена се намират във всички важни нива на
държавната администрация. В Европейският съюз, където регионите на ниво NUTS II
заемат все по-голяма значимост, централната власт във Франция променя процеса на
деконцентрация, дълго време насочен към ниво NUTS III, към ниво департаменти - NUTS
II. Тази еволюция е придружена с промяна в организацията на деконцентрираните звена с
цел постигане на по-голяма ефикасност.
Липсата на йерархическа власт между префекта на региона и префектите на
департаментите в съответния регион, е основна причина за забавяне на процеса на
деконцентрация. Разбира се, нормативните текстове се подобряват в това отношение и
съществена степен на координация между тези двама представители на държавната власт
е създадена най вече при управлението на кризисни ситуации.
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Координацията на деконцентрираните звена на дадено ниво се извършва от
представителя на държавната власт. Той може да делегира чрез префекторално
постановление дадена услуга в сферата на неговите компетенции. Тази услуга може да се
делегира за постоянно, за даден период от време или чрез договор.
Съществуват различни видове координация. Вертикална координация, която
произтича от дейностите на министър-председателя или от дадено министерство и която
се осъществява чрез хоризонтални национални събрания, като например месечните
събрания на комисията по конкурентноспособност и устройство на териториите.
Съществува и вертикална координация между деконцентрираните нива, регионите,
департаментите и общините. Контролът на държавните услуги се извършва от префекта и
неговите представители (напр. главният секретар на префектурата). Отговорност на
префекта е и контролът върху законността на актовете на местната изпълнителна власт.
Хоризонталната координация на всички деконцентрирани административни нива
се извършва от префекта, ръководител на всички деконцентрирани услуги. По формален и
неформален начин, префектът събира ръководителите на различните регионални или
департаментални дирекции и ги информира за стратегическите насоки на дадена държавна
политика в дадена област, за която той носи отговорност. Префектът има за цел да
ориентира различните услуги в зависимост от глобалната визия на държавата, да
подобрява диалога между различните дирекции и при необходимост да разрешава
конфликти между тях.
Префектът или негов представител извършва координацията на деконцентрираните
услуги на четирите нива на териториална организация на държавата. За поспециализираните и специфични дейности, всяко министерство има представител, който
координира деконцентрираните услуги в зависимост от неговата компетентност.
Например

на

ниво

департамент,

директора

по

благоустройството

координира

ръководителите на съответните отдели по общини; регионалният директор по защита на
околната среда ръководи не само неговите отдели на регионално ниво, но и
представителите на министерството, които работят в защитените национални паркове или
в общините.
Въпреки усилията за опростяване, които бяха въведени с цел хармонизиране на
административното деление на най-малките деконцентрирани звена, все още съществуват
деконцентрирани услуги на Министерството на финансите и индустрията, на
икономиката, които не отговарят на желаната рационалност.
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3.6. Чехия
3.6.1. Деконцентрирани звена на централната изпълнителна власт
Чешката Република деконцентрацията на държавното управление се извършва по
два начина. Единият е чрез деконцентрирани звена на основните министерства, които
имат поделения на регионално ниво. Вторият е чрез деконцентриране на функции, при
което част от компетенциите на държавната администрация се делегират на органите на
местното самоуправление. Графиката по-долу илюстрира този подход.

Държавна
администрация

Териториална
държавна администрация

Регионално ниво
(област)

Общинско ниво

Централно
правителство

Мрежа от
деконцентрирани
поделения

В Чехия съществуват 15 министерства2. Повечето от тях имат деконцентрирани структури
на регионално и местно ниво.Техният териториален обхват на дейност не съвпада с
териториално-административното деление на страната. Тези деконцентрирани структури
(основните са отразени в таблица 1) допълват дейността на органите на местно
самоуправление, на които са делегирани отговорности по държавно управление на местно
ниво.
Табл.1
Държавни органи, имащи деконцентрирани звена на регионално ниво
Министерство

Деконцентрирани зена

2

Министерство на финансите, Министерство на външните работи, Министерство на вътрешните работи,
Министерство на образованието, Министерство на култура, Министерство на труда и социалните грижи,
Министерство на здравето, Министерство на справедливостта, Министерство на промишлеността и
търговията, Министерство на регионалното развитие, Министерство на селското стопанство, Министерство
на отбраната, Министерство на транспорта, Министерство на околната среда, Министерство на
информатиката.
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На

На ниво регион

по-долни

административни нива

Министерство на финансите,
в това число:
54
Главна

дирекция

на

териториални

поделения

(плюс

29

изнесени офиса в отделни

митниците

общини)
Главна данъчна дирекция
8 регионални дирекции.
Дирекция

за

222

териториални

финансови

и

данъчни

служби

държавната

31

териториални

собственост

поделения

Министерство на труда и

77 бюра по труда (плюс

социалната политика, в това -

171

число:

общини)

Държавна инспекция по труда
Институт

за

социално

осигуряване
Министерство

на

земеделието, в това число
Държавна

областни

инспектората по труда
15 регионални поделения

Държавна

инспекция

по

контрол над храните
Министерство на вътрешните
работи

90
поделения

поземлени съвета
териториални

ветеринарни служби

7 регионални инспекции

-

областни

съвета,

3

окръжни дирекции и 3

окръжни дирекции с подзвена

на 14 областни центъра по 48 териториални здравни

здравеопазването
Инспекция по хигиената
за

териториални

служби

8

в

63 земеделски агенции и 75

-

градски дирекции

Министерство

офиси

-

ветеринарна 14 областни ветеринарни 84

служба

Агенция

11

изнесени

статистика

здраве

служби

14 областни инспекции 59
по хигиената
и 14 регионални поделения

териториални

инспекции
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здравна информация
9
Министерство

на

хидрометеорологични

околната служби; 24 национални

среда

паркове

и

защитени

-

територии

Министерство
регионалното
Държавна

на
развитие
агенция

–
за

подпомагане на индустрията

3.6.2.

Статут,

вътрешно

13

регионални

офиса

(офисът в Прага покрива и Средночешка област)

устройство

и

начин

на

организация

на

деконцентрираните звена
Деконцентрираните звена на министерствата, които имат такива, са с подчинен
статут спрямо ресорното министерство и са организирани като негови териториални
поделения. Не всички обаче следват един и същи модел. Някои териториални поделения
са пряко подчинени на съответното министерство, а в други случаи министерството
създава друг централен орган (дирекция, Агенция, Съвет), който поема координирането на
териториалните звена. В този случай териториалните звена са подчинени на
координиращия орган, а той от своя страна – на министерството.
Така например към Министерство на финансите фукционират три дирекции:
Главна дирекция на митниците, Главна данъчна дирекция и Дирекция за държавната
собственост. Всяка от тези дирекции е учредена със закон. Начело стои Директор, който
се назначава от Министъра на финансите дирекциите са пряко

подчинени на

министерството. Всяка дирекция има различен брой териториални поделения, според
своите нужди. Териториалните звена се ръководят от също то директори на поделение,
които се назначават от Директора на съответната дирекция. Териториалните поделения са
подчинени на съответната дирекция.
Малко по-различен принцип е приложен в Министерството на труда и социалната
политика и Министерството на земеделието. Бюрата по труда на МТСП са подчинени
пряко на Министерството (не е създадено регионално звено на ниво „област” или
централен координиращ орган). Същото е и с деконцентрираните поделения на
Министерството на земеделието и неговите земеделски агенции. Министерството е
създало и 75 поземлени съвети, чиято дейност се координира от Централен поземлен
съвет на централно ниво (той има Директор, назначаван от Министъра на земеделието),
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т.е. в рамките на министерство може да се наблюдава пряка координация и подчинение
на деконцентрирани звена и опосредствана, чрез създаване на централен орган.
Министерството на вътрешните работи има 8 областни съвета, 3 окръжни дирекции
(в Злин, Зноймо и Чешке Будейовице) и 3 градски дирекции в градове с над 200 хил.
жители (Брно, Пилзен, Острава). Към него е създадена Дирекция на Полицията, която се
ръководи от Председател, той обаче се избира не от министъра на вътрешните работи, а от
Министерски Съвет по предложение на Министъра на вътрешните работи. Всички
териториални поделения на полицията от своя страна са подчинени на Дирекция на
Полицията.

3.6.3. Място и локализация на деконцентрираните звена
Териториалното разпределение на деконцентрираните звена не винаги следва
административно-териториалното деление на страната. Деконцентрираните поделения са
разпределени териториално така, че да отговарят адекватно на спецификата на отделните
министерства. Както личи от таблица 1, териториалните звена на ниво „регион” на някои
министерства следват логиката NUTS III (тези, които имат 14 регионални поделения на
областно ниво). Други (пак не всички) имат поделения на NUTS IV. Някои от тях
продължават да отразяват логиката на административно-териториалното деление от преди
промените (периода 1960-1989), когато страната е била разделена на 8 района (вкл.
Прага).Такъв е случаят на Министерството на финансите например, както и на
Министерството на вътрешните работи. Очевидно е, че във всички случаи, независимо от
териториалното разпределение, териториалните единици покриват в своята дейност
територията на цялата страна.

4. Взаимоотношения на деконцентрираните структури с
органите на регионално и местно самоуправление
Взаимоотношения на деконцентрираните служби с местните и регионалните
власти в Република Гърция пряко се свързва с необходимостта от реорганизация на
административната държавна структура. Това е наложило провеждането на различни
реформи във взаимоотношенията център - периферия. Реорганизацията на регионално
ниво е започната именно от там. Тази реформа предполага създаването на администрация
на второ ниво (самоуправляващи се префекторални единици), както и сливане на общини
и общности, които са фрагментирани и слаби (реорганизация на местната администрация
на първо ниво).
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Проведените реформи включват и това, че задачата на централното правителство
се ограничава до обучението, координацията, наблюдението и оценката на политиките.
От друга страна, създаването на регионите не засяга независимостта на
самоуправляващите се префекторални единици, които не са служби на региона и които не
са подчинени на регионалната власт. Следователно, префектите не са прикрепени към
Генералния секретар на региона и не зависят от него от йерархична гледна точка. Те все
пак си остават пряко отговорни по отношение на министрите, чиито компетенции са им
поверени, по подобие на ситуацията, която е била преди формирането на регионите.
Генералният секретар не наблюдава и не контролира префектите в своя регион, нито
техните актове. Регионът упражнява надзор върху префекторалните самоуправляващи се
единици по въпросите, свързани с публичните инвестиции и планирането, опазването на
околната среда и развитието на селското стопанство. Нещо повече програмите на
префектурите се подчиняват на правилата, определени в регионалните програми.
Понастоящем регионът контролира законосъобразността на дейностите на
самоуправляващите

се

префекторални

единици,

тъй

като

всички

актове

на

административните съвети и изпълнителните комитети на юридическите публичноправни
лица и фондациите на самоуправляващите се префекторални единици се изпращат на
Генералния

секретар

на

региона.

Той

“отнася”

актовете,

които

сметне

за

незаконосъобразни, към “комитет” (особен административен състав), съставен от трима
членове, действащи в седалището на всяка самоуправляваща се префекторална единица.
“Комитет” е съставен от съдия от първоинстанционен съд, който изпълнява ролята на
председател, един висш служител и един член на самоуправляващата се префекторална
единица. Той контролира законосъобразността на тези актове. Освен това всеки индивид
(физическо или юридическо лице), който има законен интерес, има право да подаде жалба
до Генералния секретар на региона срещу решения на префекта, с които според него се
нарушава закона.
Регионални компетенции
Компетенциите на регионите зависят главно от следните министерства: на
икономиката

и

финансите,

околната

среда,

устройството

на

територията

и

благоустройството, селското стопанство, здравеопазването, социалната сигурност,
вътрешните работи, публичната администрация и децентрализацията.
По-конкретно, както произтича от структурата на регионалните служби и
организационната структура по силата на Закон 2503/1997, регионът има компетенции в
области като:
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•

Планиране

и

развитие

(регионална

политика,

реализация

на

мерки

по

демократично програмиране на регионалното развитие в рамките на годината и в
средносрочен план, помощи за регионално развитие в рамките на годината и в
средносрочен план, насърчаване на нови институции, управление на водите).
•

Здраве и социална сигурност (здравеопазване на регионално ниво, превантивни
здравни грижи, насърчаване на здравеопазването в региона).

•

Благоустройство (програмиране и анализ на регионалната политика в областта на
благоустройството).

•

Контрол над благоустройството.

•

Контрол над бъдещите подобрения и поддържането на пътната мрежа, анализ и
изграждане на сигнализация и пътни пана, поддържане на механични оборудвания
от всякакъв род).

•

Програмиране и прилагане на политиката на околната среда, на политиката на
устройство на територията и политиката на градско планиране в рамките на
принципите и ръководните насоки на национално ниво за устойчиво развитие.

•

Регионално развитие на горите и опазване на горите.

•

Развитие на селското стопанство и прилагане на селскостопанската политика.
Извън тези области, които попадат в сферата на компетенции на региона, има и

големи сектори, които участват във вътрешната държавна политика, а именно: публични
финанси, промишленост, технология, образование, обществена сигурност, правосъдие,
култура и др.
Министерството

на

околната

среда,

устройството

на

територията

и

благоустройството остава компетентно за благоустройството, финансирано както от
национални, така и от европейски източници, които са интегрирани в рамките на
Общностната подкрепа, Кохезионния фонд и други европейски инициативи и програми за
публични

инвестиции.

Освен

това,

споменатото

по-горе

министерство

запазва

компетенциите, които са свързани със специалните категории благоустройство, като
поддържане на благоустройствените работи, интегрирани в трансевропейските мрежи (Чл.
1 параграф 5, на Закон 2503/97).
Фондът за регионално развитие
Административното и финансовото насърчаване на регионите беше направено чрез
прилагане във всеки регион на

Фонда за регионално развитие, като частноправна
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юридическа единица, контролирана от Министерството на вътрешните работи,
публичната администрация и децентрализацията.
Фондът за регионално развитие администрира цялата регионална програма за
публични инвестиции. Решенията за разходите се вземат от Генералния секретар на
региона, който може да отпусне допълнителни ресурси за съфинансиране на проекти и да
предоставя техническа и научна помощ на институциите и службите на регионите с цел
упражняване на компетенциите и по-конкретно в контекста на програмирането на
развитието и прилагането на политиките и програмите за регионално развитие.
Основните цели и компетенции на Фонда за регионално развитие са:
•

Управление на отпуснатите фондове от програмата за публичните инвестиции,
както и на другите финансови ресурси с произход от национални и международни
органи.

•

Събиране на предварителни удръжки и такси за услуги.

•

Управление на регионалните ликвидности

•

Участие в програмите на Европейския съюз

•

Емитиране на заеми

•

Засилване на ролята на региона в стратегическото планиране.

•

Предоставяне на услуги, извършване на благоустройствени работи, научни
изследвания и развитие и програми.
Фондът се администрира от Управителен съвет и неговия председател.

Управителният съвет е създаден с решение на Генералния секретар на региона и се
председателства от председател. Той представлява както първото, така и второто ниво на
местна администрация и организации. В него участват също двама ръководители на
регионални служби. Мандатът на неговите членове е 4 години. Ресурсите на Фонда са с
произход от държавни органи и международни организации, както и от приходи от
удръжки, тарифи, такси, заеми, участие в европейски програми, субсидии, дарения,
наследства и др.
Взаимоотношенията

деконцентрираните

структури

в

държавната

администрация на Полша се осъществяват в рамките на Конституцията и законите на
страната. Според Конституцията Полша е единна държава и местното управление
осигурява децентрализация на публичната власт. Местното самоуправление изпълнява
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задачи, които не са в правомощията на други органи на публичната власт.
Законосъобразността на действията на местните органи подлежи на контрол от министърпредседателя, войводите и местните одиторски камари.
Единиците на местно самоуправление имат правото да се сдружават , да се
присъединяват към международни организации и регионални общности.
Според Конституцията най-ниското ниво на местно самоуправление е общината.
Нейните функции и правомощия се съдържат в Закона за местно самоуправление от
1990 г. Според него няма разделение между градски и селски общини. На практика такова
разграничение се прави и това е видно от имената на местните институции и в
статистиката.
В закона се определят задачите на местното самоуправление. Разграничават се два
основни типа отговорности: задължителни и отговорности, делегирани от държавната
администрация. Задължителните отговорности се възлагат само със закон.
От 01.01.1999 г. са въведени окръзите като второ ниво на местното
самоуправление. Според Закона за самоуправлението на окръга от 05.06. 1999 г.
окръгът има следните задачи:
Околиите
Околиите управляват услугите, които покриват територия повече от една община:
•

управление на средни училища и училища за деца инвалиди;

•

управление на болниците;

•

санитарен и епидемиологичен контрол;

•

обществен ред и сигурност;

•

подкрепа на културните институции, чиято дейност излиза извън обхвата на
отделна община;

•

окръжни пътища – строителство и поддръжка;

•

поземлен регистър;

•

управление на водните ресурси и защита на околната среда;

•

пожарна безопасност, природни бедствия- превенция ;

•

борба с безработицата;

•

защита правата на потребителите;

С нормативен акт държавната администрация може да повери и други задачи на
околията. Околията е юридическо лице и може да приема местни закони. Министър –
председателят упражнява контрол върху дейността на околията, а местната одиторска
камара следи за финансовите дела. Тя може да отменя решения, които противоречат на
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закона. Околиите се определят като градски – обхващащи само територията на един град,
и такива, обхващащи община, град или няколко градско – селски или само селски общини.
Според закона градска околия е – град с повече от 100 000 жители или град, които
преди 31.12.1998 г. е бил център на воеводство и е под 100 000 жители.
Варшава има специален статут според Закона за местно самоуправление на
Варшава от 1994 г. Местните съвети, както и в останалата част на страната се избират
пряко от населението . Варшава е градска околия , а втора околия със седалище също
Варшава обхваща общините, западно от града.
От 01.01.1999 г. воеводствата стават третото ниво но местно самоуправление. Те
имат важни административни отговорности. Според Закон за местното самоуправление
на воеводствата от 05.06. 1998 г. обсегът на дейностите на воеводствата не нарушава
независимостта на общините и окръзите.
Органите на управление на воеводствата нямат контролни функции спрямо
органите на общините, те не са и органи на висшата администрация.
Регионите – воеводствата са отговорни за икономическото и културното развитие
на територията. Те имат четири сфери на дейност:
•

Насърчаване на икономическото развитие;

•

Обществени услуги от регионален характер, като например висшето
образование, специализирани здравни услуги, някои културни дейности и др.;

•

Опазване на околната среда и управление на природните ресурси;

•

Развитие на регионалната инфраструктура, включително пътищата, транспорта
и комуникационните мрежи.

Воеводството е юридическо лице и може да промулгира закони. Министърпредседателят и воеводите контролират дейността на воеводствата, а местната одиторска
камара следи финансовата дейност.
Тъй като воеводствата имат държавна и местна роля тяхната администрация е
определена в самия закон. Тя се състои от :
-

воеводи;

-

глави на държавната администрация, подчинени на воеводата;

-

органи на държавната администрация, подчинени на индивидуални департаменти;

-

органи на местното самоуправление;

-

главата на държавната административна институция, намираща се в територията на
околията и подчинена на председателя на околията;

-

органи на други местни управителни тела.
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Най-важният орган във воеводството е воеводата, който се назначава от министърпредседателя след издигането на кандидатурата му от Министъра на вътрешните работи и
публична администрация.
Разпределението на компетентностите и взаимодействието между трите нива на
местно самоуправление не винаги е достатъчно ясно. Общините, околиите и воеводствата
имат много общи компетентности, въпреки че те са определени в нормативни актове от
различен порядък. Макар че публичните задачи са общи за трите отделни нива на местно
самоуправление, тези отговорности варират в различните нива не само по обсег на
действие, но и по специфичните функции. Институции с ясно изразен регионален
принцип на действие и тези, които ги контролират са на ниво околия и войводство.
Според

Закона

за

разделение

на

компетентностите

от

27.07.1998

г.

предучилищното и публичното основно и средно училище са подчинени на общините.
Околията надзирава работата на публичните средни училища, техническите,
специализираните училища и педагогическите библиотеки. Воеводствата управляват
професионалните училища и квалификацията на учителите.
Разделението на компетентностите между местното самоуправление и държавната
администрация се регулира по законов път, но практиката показва, че в много случаи
липсва конкретна уредба. Това особено важи за поддръжката на пътищата, което
принципно е приоритет на местното самоуправление, както и на различните нива на
държавната администрация. Конституцията определя, че самите органи на местно
самоуправление изготвят реда на действие във вътрешната си система. Няма единен
организационен модел за органите на общините, окръзите и воеводствата.
Законът за работещите в самоуправлението от 1990 г. регулира отношенията
между работещите в местното самоуправление. Законът за финансиране на общините
от 1993 г. разрешава на общините да работят при дефицит.
Воеводствата също са юридически лица, които имат собствен бюджет и право на
собственост,

същевременто

те

представляват

и

единици

за

управление

на

деконцентрираната администрация..
Основната част от териториалните звена са включени в състава на воеводствата,
окръзите или общините и техните функции са преразпределени между отделните нива на
самоуправление.
Във всяко воеводство, по подобие на френския модел, има воевода (префект) като
ръководител на деконцентрираната администрация, номиниран от правителството по
политически признак.
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Общините, окръзите воеводствата са автономни при изпълнение на своите
компетенции и на делегираните от държавата функции. Контролът за законосъобразност
се осъществява от воеводата. Той контролира законосъобразността на действията на
местните власти. Наред с това координира държавната администрация на ниво воеводство
и окръзи (полиция, социални грижи, инспекция за защита на околната среда). Контролът
за разходването на бюджетните средства се осъществява от регионалните поделения на
сметната палата
Държавната

администрация

е

представена

само

на

регионално

ниво.

Представителят на държавата (войводата) обаче не се занимава с въпросите на
управлението. Неговата задача е да защитава интересите на държавата като цяло и да
наблюдава законосъобразността на действията на регионалните и местните органи. Той
отговаря и за дейността на всички контролиращи и инспектиращи органи (здравна
инспекция; инспекция за защита на околната среда и др.). Значителна част от дейностите е
иззета от ръцете на министрите и свалена на по-ниско ниво.
Нормативна уредба
Конституция на Република Полша от 1997 г.
Закон за местното самоуправление от 1990 г.
Закон за самоуправлението на окръга от 1998 г.
Закон за местното самоуправление на Варшава от 1994 г.
Закон за самоуправлението на войводствата от 1998 г.
Закон за общинското финансиране от 1993 г.
Закон за работещите в самоуправлението от 1990 г.
Взаимоотношенията на деконцентрираните звена с органите на регионалното
и местното самоуправление в Португалия произтичат директно от законите,
регламентиращи всяка една от структурите.
Тук ще разгледаме случая на взаимовръзката между ККРР (представляват
периферни органи на регионално ниво на Министерството на околната среда,
Министерство на териториалното устройство и регионално развитие) и местните власти
(общини и кметства).
Измежду правомощията на ККРР, предвидени в постановление № 104/2003 от 23
май, тези които се засичат с правомощията на местните общности са:
•

Засилване на междурегионалното сътрудничество и осигуряване на връзката между
институциите на пряката и непряка държавна администрация, местните общности и
други равнопоставени структури, които допринасят за европейската интеграция на
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регионалното пространство и за засилването на вътрешната и външната конкуренция,
основано на стратегиите за устойчиво развитие на регионалното и местно ниво.
•

Стимулиране на партньорствата и на другите форми на участие на регионалните и
местни представители в подготовката, управлението, наблюдението и оценката на
интервенциите с регионално отражение.

•

Подкрепа при изпълнение на регионално ниво на плановете, програмите и проектите
за икономическо и социално развитие, за защита на околната среда и за устойчиво
използване на природните ресурси, за териториалното устройство, за налагане на
професионалната преквалификация в градовете, както и оценка на социалноикономическото отражение на тези планове, програми и проекти.

•

Гарантиране на правилното изпълнение на програмните договори и на другите
традиционни инструменти, в условията на техническо и финансово сътрудничество
между централната и местна администрация.

•

Съдействие при дейности на техническо сътрудничество с местната администрация в
области като право, местни финанси, обучение на човешките ресурси и модернизация
на администрацията.
Моделът на координация и взаимодействие при провеждане на политиките на

държавата на регионално и местно ниво се анализира на основата на участието на
деконцентрираните органи (ККРР) при определянето и прилагането на политиката за
регионално и местно развитие чрез:
•

Принос в определянето на основите на политиката за регионална развитие, съобразена
с държавната политика за икономическо и социално развитие. Това се изразява в
участие и подкрепа на процеса на стратегическо планиране.

•

Осъществяване на оперативна намеса на регионално ниво, в съответствие с
Общинската рамка за подкрепа.

•

Предприемане на действия, свързани с планирането на държавните инвестиции, които
позволяват да се осигури териториално кохерентна форма на развитие на регионите,
включваща добре развита мрежа от колективни услуги.
Взаимодействие между деконцентрирани звена и структурите на местното и

регионалното самоуправление в Република Словакия
Функциите и дейността на деконцентрираните звена на изпълнителната власт са
пряко свързани от една страна с правомощията на местното самоуправление и от друга
страна – с обема правомощия, прехвърлени от централната власт на нивата на местно
самоуправление или казано с други думи от процеса на децентрализация и неговата
дълбочина.
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Системата на местно самоуправление е актуализирана със закон 369/1990 г.
Основна единица на местното самоуправление е кметството, което от своя страна е правен
субект и сдружава гражданите, които имат постоянно местожителство на неговата
територия. Местното самоуправление на това ниво се осъществява от Кмет и Кметски
съвет. Закон 369 е променян и допълван многократно и е в действие и до днес. Системата
за местно самоуправление е допълнена чак през 2001 година с приемането на закон
302/2001 за самоуправлението на областите (NUTS III). Така на практика е създадено и
въведено в действие второ (регионално) ниво на самоуправление и е попълнена
съществуващата празнина между пряко избраните органи на местно самоуправление
(кметове и кметски съвети) и също пряко избраните органи на централно ниво
(парламент).
Областите и кметствата осъществяват своята дейност като се финансират от
собствен бюджет. За осъществяване на компетенциите и дейностите (прил.4.4.2.) , които
са им прехвърлени като компетенции от държавната власт, се осигуряват средства от
държавния бюджет според законовия ред. Законът предполага, че всичко, което не е
експлицитно прехвърлено като компетенции на местното самоуправление, си е в
компетенциите и финансовите възможности на местното самоуправление. Най-общото
представяне на нвата на местно самоуправлние в Словакия е посочено в таблицата.
Таблица 3: Структури и нива на централна и местна власт
NUTS Държавна

власт

-

централна

и Местно самоуправление

деконцентрирани структури
I

Министерски

съвет

с

ресорни Няма

министерства
II

Няма

Няма

III

8 областни съвета с ресорни отделения 8
на отделни министерства

избираеми

Областни

управителя (Жупан)
8 избираеми областни съвета

IV

50

териториални

съвета

с

ресорни Няма

отделения на отделни министерства
V

197 офиса

2883 избираеми Кмета и
кметски съвета

За отделни дейности извършването, на които държавата е прехвърлила на ниво
NUTS V, законово е дадена възможност на кметствата/общините да се сдружават и да
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създават съвместни съвети. Преди процеса на децентрализация да влезе в сила например
издаването на строителни разрешения е обслужвано от 440 служители в държавната
администрация. С прехвърлянето на тази дейност на местното самоуправление обаче не се
предоставят средства за увеличаване на щата до броя на общините/кметствата (2883).
Насърчени от икономическите условия, кметствата започват да се сдружават, като
формират съвместни съвети по строителството.
Въпреки опитите за сдружаване малките териториални единици (прил.4.4.1.) пак
остават в неблагоприятно положение откъм качеството на предоставяните от тях услуги.
Това подсказва, че е необходим баланс между деконцентрация и децентрализация. В
момента в страната тече и дискусия за обединяване на малките териториални единици.

Взаимоотношенията на деконцентрираните звена с органите на регионалното
и местното самоуправление в Република Франция и координацията при провеждането
на политиките на държавата в разглежданата територия след 2004 г. се осъществява в
Рамките на промяната на Конституцията през 2003 г. В този период на децентрализация
със закона от 23 август 2004 г. за местните свободи и за прехвърлянето на компетенции и
следователно на средства и човешки ресурси, отношенията на териториално ниво между
деконцентрираните и децентрализираните общности са константни и осигуряват добри
условия за осъществяване на трансфера и непрекъснатост на публичните услуги. По право
представителят на държавата осигурява контролът и отношенията в този смисъл също са
константни: териториалните власти действат, представителите на държавата контролират
впоследствие. Формите на контрол се развиват успоредно с

дематериализирането на

самите процедури и актове, които се насочват към представителя на държавата по
осигурен електронен път. Ръководителите на техническите или специализираните
деконцетрирани звена имат власт да контролират законността на изпълнителните власти
на териториалните общности на всички нива само ако тя им се делегира от представителя
на държавата, от префекта, който подписва като последна инстанция – дори когато
ефективната дейност по анализа и по контрола е извършена от техническите служби.
Децентрализираните единици са свободни и автономни в границите на компетенциите,
които са им определени от закона.
За да се осигури на ниво зони, региони, департаменти и на местно ниво
(арондисмани) еднакво прилагане във френската територия на държавните политики,
министерството на вътрешните работи и на устройството на територията е натоварено,
чрез посредничеството на префектурата, с междуведомствената и междусекторната
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координация. На ниво подпрефектури, под властта на подпрефекта, един генерален
секретар следи за прилагането на такстовете, предназначени за най-ниското ниво
деконцетрираните държавни услуги, в префектурите, под властта на генералния секретар
(член на префектурата), един директор на междуведомствените държавни политики,
обикновено отговарящ за повече служби, следи на своето ниво, за доброто прилагане на
държавните политики на регионално ниво, това е SGARE – генерален секретар по
регионалните и европейски дела начело на структура със същата абревиатура SGARE,
която под властта на префекта на региона следи за доброто прилагане на тази политика.
От 26-те SGARE във Франция почти половината произлизат от префектурата,
другите се разпределят между различните технически министерства и по специално
Земеделието, Благоустройството или други – което подчертава добре междуведомствения
характер на дейността.
Що се отнася до политиката за развитие, за държавните служби/услуги регионът,
още от самото му институционално създаване през 1982 г. държавно териториално звено,
получава пълното право за упражняване на икономическа власт и следователно
регионалното развитие. Преди децентрализацията и създаването на регионите “супер”префектите осигуряваха координацията на икономическата дейност на държава на ниво,
отговарящо на днешното регионално ниво – IGAME. Със децентрализацията финансовата
власт минава към териториалните власти.
Префектът играе специфична роля, както в системата на плановите договори,така и
за прилагането на плановите договори, така и така и за прилагането на установените
механизми

за

използване

на

структурните

фондове

на

Европейския

съюз.

Децентрализацията включва нова концепция за взаимовръзка между публичните власти.
Формулата на плановите договори позволява адаптирането на публичните механизми към
местната специфика и заместването на традиционните инструменти на подчинение и
възлагане с договаряне и диалог. Договорът е една гъвкава процедура, чрез която
приемането на националното планиране се осъществи чрез гласуването на два закона в
парламента, така че станаха обект и на законодателно планиране.
Следвайки Закона от 29 юли 1982 г. за реформа в планирането, държавният планов
договор с региона беше доразвит като средства за осигуряване на съгласуваност между
националното и регионалното планиране. То бързо се превърна в основен инструмент за
координиране на държавните действия с тези на местните власти и продължава да действа
при сегашните условия на спад в националното икономическо планиране. В днешно време
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това е основният инструмент за икономическа политика (20% от отпусканите средства от
държавата), който е фокусиран върху средносрочните действия.
Съгласно Закона от 29 юли 1999 г. държавата е страна в плановите договори, които
могат да се сключват с териториална общност, частна или публична компания и дори с
друго юридическо лице. Процесът на проектиране на плановите договори се превърна в
сложна форма на политическо и техническо договаряне между, от една страна,
регионалния префект и държавните департаменти, а от друга – префекта и регионалните
власти. Договорът включва създаване на съвместен институционален механизъм за
мониторинг и оценка. Страните прилагат договора съгласно предвижданите мерки, а
необходимите приспособявания трябва да се договорят; процедурата за ревизиране на
договора е утвърдена в закон.
С развитието на плановите договори се постига следното:
-

засилване на диалога и участието на общностите по време на фазата на програмиране;

-

съчетаване на стратегиите на партньорите при направата на прогнози за развитие на
междурегионално, национално и европейско равнище;

-

засилване на интереса към процедурите на договаряне.
Ключовите характеристики на последното поколение договори (2000-2006 г.) бяха:

-

децентрализирано проектиране на процедурата със силна роля на председателя на
регионалния съвет и на регионалния префект;

-

адаптиране на регионалните приоритети;

-

промени в намесите според данъчния потенциал, равнището на безработица,
вариациите в заетостта и други специфични параметри;

-

подобрена съгласуваност с политиките на ЕС.
Дискусиите по съдържанието на договорите се свързват също и с финансовите квоти

на договарящите се страни. Ангажиментите на държавата може да варират според
ситуацията в отделните региони.
Що се отнася обаче до европейската регионална политика и управлението на
структурните фондове, принципът на субсидиарността позволява на страните членки да
избират начините на прилагането й. Франция избира да задържи регионалните префекти
едновременно като власти за управление (SGARE) и като власти за разплащане (TPG –
деконцентрирана служба на министерството на финансите), с подкрепата на SGARE и в
две различни негови служби за разследване на досиетата от една страна и техния контрол,
одит и оценка от друга.
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Един-единствен регион Елзас, като експеримент, настоя да прехвърли тази
компетенция на Президента (председателя) на Регионалния съвет.
Високата административна техника, необходима управлението на европейските
фондове, накара другите председатели на регионални съвети да отсрочат своите искания
за трансфери. Да се управляват фондовете е трудно, политическият риск е голям, тача че
избраниците предпочитат за момента да се задоволят с предлагането на проекти. Така
инициативата се връща към местните изпълнителни власти. Но префектът на региона и
деконцентрираните държавни служби все още имат голямо влияние, особено по
отношение на идентифицирането на проектите и помощта при формулирането на
предложенията.
DIACT (бивше DATAR) играе основна роля за координацията на централно ниво и
освен това събира всеки месец SGARE, за да обобщят информацията и да обменят добри
практики, той провежда също от време на време заседания на двамата партньори на
регионално

ниво,

деконцентрирания

SGARЕ

и

директора

на

службите

децентрализирания регионален съвет, натоварен с управлението на някои фондове

на
и

партньори на SGARE по много досиета в рамките на договорите на план Държава/Регион,
станали договори за проекти Държава/Регион, подписани по същото време като тези на
DOCUP (единен програмен документ) на структурните фондове (2007-2013 днес).
Деконцентрираните регионални звена имат възмжност за влияние, обучение,
инженеринг, експертиза и подкрепа, след това подготовка на досиета, да контролират,
одитират и оценяват. Деконцентрираният/децентрализираният диалог е постоянен и
ползотворен за двете страни.

Взаимоотношения на деконцентрираните звена с органите на регионално и
местно самоуправление в Република Чехия е пряко и интензивно по простата причина,
че наред с деконцентрираните звена на централната администрация, деконцентрацията на
управлението в Чехия се извършва и чрез делегиране на функции от държавната
администрация на органите на местното самоуправление. По този начин централната
власт не разкрива допълнителни организационни структури, а използва структурите на
местното самоуправление, като им прехвърля компетенции и ресурси.
Местното самоуправление в Чехия се реализира на две нива: на ниво област и
община. Тези две нива имат делегирани функции от страна на държавата и на практика
изпълняват ролята на деконцентрирани звена.
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Структурата на местното самоуправление в Чехия включва 14 висши териториални
единици – край (Областно събрание/парламент, от което се избира областен управител) и
6244 избираеми общински събрания/парламент, с Кмет, избираем от общинското
събрание.
В Чехия органите на местно самоуправление (области и общини) имат два вида
компетенции (независими и делегирани).
Независимите компетенции на областите биват два вида:
Независими компетенции на областта, произтичащи от Закона за местно
самоуправление, който урежда въпроси, които са в интерес на областта и нейните
граждани и ако това не са делегирани компетенции на региона. Към тези компетенции
спадат например: управлението на областта; бюджет и финанси на областта; издаване на
общи строителни разрешения; разработване на програми за регионално развитие;
планиране на територията; сътрудничество с други региони; стратегии за развитие на
туризма и др.
Независими компетенции на областта, произтичащи от други (специфични) закони.
Към тези компетенции спадат например: 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.
Вторият вид – делегираните компетенции на областта – произтичат от специфични
закони. Към тези компетенции спадат например: 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 горите; решения в областта на
ловното дело, като разрешения за ловуване; водене 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.
Ефектът на децентрализация е бил постигнат, като компетенциите са делегирани
под формата на независими правомощия от втория вид, а ефектът на деконцентрацията е
постигнат

чрез

делегиране

под

формата

на

делегирани

компетенции,

където

субординацията на областите спрямо централната власт е била запазена. В баланса
„децентрализация-деконцентрация” ефектът на деконцентрация е по-значим. Трябва обаче
да се има предвид, че областта изпълнява своите задължения по отношение
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административните си отговорности независимо. Областта не е подчинена на държавната
власт в областта на независимите си компетенции. Намеса на държавата е допустима само
в случай на нарушаване на законите и Конституцията на страната.
Известна степен на свобода (дискреция) при реализиране на делегираните
компетенции има и на ниво „община”. В приложение се илюстрират тези степени на
свобода по отношение на двете нива на самоуправление спрямо централната власт.
В момента в страната има три вида общини по отношение на техните компетенции:
•

Общини с ограничени компетенции (6244);

•

Общини с оторизирани общински съвети (388);

•

Общини с разширени компетенции (205).

Модели на координация на деконцентрираните звена и за взаимодействие с
органите на регионалното и местното самоуправление
Описаният по-горе модел изисква сложна система на координация. От една страна
е важно да се осигури потокът от необходима информация от страна на държавата към
териториалните органи на местни самоуправление. От друга страна акумулираната
информация от общинските и областни администрации е необходимо да се придвижи към
централното ниво, където информацията се анализира, интерпретира и служи за вземането
на по-нататъшни управленски решения, които

впоследствие се реимплементират на

териториално ниво. Този поток се осигурява от вертикална координация на дейността на
държавната администрация. Министерството на вътрешните работи е пряко отговорно за
изпълнението на държавните административни функции на местно ниво.
От друга страна, много важно е координирането на различни деконцентрирани
функции на една и съща територия. Тази координация се осигурява от хоризонталната
координация на дейността на държавната администрация.
Вертикална координация
Механизмите на вертикалната координация имат следните форми:
Срещи на представителите на централната администрация с Областните
управители. Тези срещи нямат регулярен характер, те са инициирани при необходимост да
се дискутират текущи проблеми, касаещи реализирането на делегираните компетенции от
страна на областите. Срещи могат да се организират от Министър-председателя, така и от
отделните министри индивидуално или съвместно с други министерства.
Текущи консултации на представители на представители на централната власт с
директорите на регионалните дирекции (деконцентрираните звена на ресорните
министерства). Те се организират регулярно (един път месечни или поне на два месеца) от
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зам.-министъра на МВР, отговарящ за административната реформа. Присъстват
служители от различни министерства в качеството си на експерти.
Текущи консултации на представители на представители на централната власт с
кметовете и секретари на общини с разширени компетенции. Консултации на това ниво се
организират регулярно. Срещи с кметовете се провеждат веднъж годишно, обикновено в
началото на годината. На тези срещи се оценяват достигнатите постижения през
предходната година и се набелязват приоритетите за текущата година. Два пъти годишно
се провеждат консултации със секретарите на общините (вж. „Еволюцията на местното
самоуправление” в приложението).
Координатор на държавната администрация на територията на областите. Това е
специфична функция и е заложена от МВР, за да осигури ефективно потока от
информация и да наблюдава изпълнението на задачите, които касаят реформата на
публичната администрация. Вертикалната координация между държавната администрация
и местното самоуправление се осъществява чрез т.нар. щабове. Регионалните щабове
представляват регулярни срещи на Координатора с председателя на Областния съвет или
неговия заместник заедно със Секретарите в общините с разширени компетенции. На
заседанията на тези щабове се канят представители на териториалните поделения на
Дирекцията за държавната собственост, представител на зам.-министъра на МВР,
отговарящ за административната реформа, представители на териториални (изнесени)
офиси на отделни министерства и други експерти, чиято експертиза е релевантна за
темата на заседанието. Тези заседания се организират в тясно сътрудничество с
председателя на Областния съвет и се провеждат като правило веднъж на два месеца.
Консултации между председателите на Областните съвети

със секретарите на

Общински съвети на общини с разширени компетенции
Консултации между Областните управители с кметовете на общини с разширени
компетенции. Този метод на вертикална координация не е задължителен и не всички
Областни управители го използват.
Консултации между кметовете на общини с разширени компетенции с кметовете и
секретарите на общини под тяхно административно подчинение. Този метод на
вертикална координация също не се прилага в еднаква степен на цялата територия на
страната.
Хоризонтална координация
При хоризонталната координация

на дейността на държавната администрация

срещите се провеждат както на централно ниво, така и на по-ниски нива на управление
(области и общини с разширени компетенции). Сред тези форми са:
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Работна комисия на зам.-министрите, отговарящи за административната реформа.
Това е най-високото ниво (освен заседанията на Министерски съвет, на което се
дискутират въпроси, които не са решени на по-ниските нива на управление. Зам.министърът на МВР ръководи комисията, която се събира веднъж на три месеца.
Оперативен щаб на мениджърите за административната реформа. Това е по-ниско
ниво на хоризонтална координация, на което отделните министерства, както и други
органи на централната власт, са представени от т.нар. мениджъри (отговорници) за
административната реформа, които са номинирани от зам.-министрите от горната
комисия.
Дейности на Асоциацията на регионите в Чешката Република. Асоциацията е
неправителствена организация, която поддържа и представлява общите интереси на
регионите.
Дейности на Асоциацията на градовете и общините в Чешката Република. Също
неправителствена организация, чиято членове са общини, чиято главна цел е да
представлява интересите и правата им.
Намирането на оптимални координационни механизми е било цел на специален
проект, утвърден от правителството с решение 237 от 17 март 2004.
Модели на координация и взаимодействие при провеждане на политиките за
развитие
Сега съществуващата система за координация и взаимодействие при провеждане на
политиките за развитие се развива успоредно с процеса на децентрализация и въвеждане
на системата за местно самоуправление на регионално ниво. През 1999, когато е започната
работата по изготвянето на Националния план за развитие (на ниво NUTS II) се създават 8
Регионални комитета за мениджмънт и наблюдение. След като се въвеждат 14-те области
и на тяхна територия се провеждат първите избори и се конституира самоуправление на
регионално ниво, тези 8 комитета са разпуснати и са заменени с две институции:
Регионални Съвети, състоящи се от по 10 представителя на Областните парламенти
(събрания) от всеки регион NUTS III на територията на региона за планиране (NUTS II). В
зависимост от това колко области по NUTS III има във всеки район за планиране, броят на
членовете на Регионалния Съвет варира. Тези регионални съвети отговарят за
управлението на т.нар. Съвместна Регионална Оперативна Програма. Изпълнителските
функции на Регионалните Съвети се извършват от Регионални секретариати. Съветите
заедно със своите секретариати на практика са звената, които селектират проектите,
подадени от различните субекти на територията на региона.
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Комитети за регионално развитие, които играят ролята на наблюдаващи комисии за
подпрограмите на Съвместната Регионална Оперативна Програма. Членовете на тези
комитети са също номинирани сред членовете на Областните събрания.
Съставът и начинът на подбор на тези две институции показва, че за да участва в
тях, човек трябва първо да бъде пряко избран в преки избори за местния парламент.
Териториалните звена на ресорните министерства също играят важна роля при
координация и взаимодействие при провеждане на политиките за развитие. Така например
Агенцията на подпомагане на промишлеността и нейните регионални поделения
отговарят за реализацията на някои мерки в рамките на две оперативни програми.
Координацията при провеждане на политиките на държавата на регионално и
местно ниво по-скоро се осъществява в процеса на планиране и се наблюдава
партньорство между структурите на държавната власт, местното самоуправление и
бизнеса. На етапа на реализация вече партньорството и координацията е по-скоро на
хоризонтално ниво. Държавата координира своите структури, а местното самоуправление
участва в редица комитети и съвети, като по този начин влияе върху конкретизирането и
имплементирането на политиките.
Това до голяма степен произтича от модела на делегирани функции на органите на
местно самоуправление. Органите на местно самоуправление (общини и области) се
превръщат в изпълнители на централна политика и поради тази причина имат по-малко
влияние върху самото формиране на политиките като такива.
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5. Основни изводи и приложими препоръки за изграждане на
модел на координация на деконцентрираните структури
(териториалните

звена

по

смисъла

на

Закона

за

администрацията) в България
Оценка на системата на системата на функциониране на деконцентрираните
звена в Гърция пряко свързана със състоянието на дължавното устройство на страната.
Както бе отбелязано Гърция е унитарна държава. В продължение на много време,
Гръцката държава е била също така и силно централизирана. До 1994 г. не е имало
междинно административно ниво между държавата и основното административно ниво
(общини и общности).
Извършената реформа има положително влияние за повишаване на ефективността
в работата на публичната администрация и е в съответствие с европейските методически
документи. Държавата все пак беше силно представена в страната чрез префектите,
назначавани на централно ниво. С реформите от 1986, 1994 и 1997 г. това положение се
промени. През 1986 г. се създаде деконцентрирано административно ниво, начело на
което на централно ниво се назначаваше Генерален секретар, но също и с Регионален
съвет, в който бяха избирани непряко местни изборни представители. Реформата от
1994 г. доведе до демократизация на префекторалната система. Оттогава префектите са
изборни органи и Префекторалният съвет също е пряко избиран орган. И накрая с
реформата от 1997 г. се засили позицията на деконцентрираните единици по отношение на
централната държава чрез трансфер на компетенции и даване на административно и
бюджетно самоуправление. След това компетенциите на деконцентрираните единици се
увеличават главно в областта на селското стопанство, общественото здраве, планирането,
благоустройството и обществения ред.
Системата на деконцентрираните единици се оказа ефикасна по отношение на тяхната
роля на кооординация на регионалното развитие и разпределението на структурните
фондове през последните десетилетия. Сега дебатът е центриран върху по-доброто
управление

на

градските

райони3

(чрез

създаване

на

деконцентрирани

или

самоуправляващи се градски единици), както и върху намаляването на броя на регионите
с цел по-ефикасно управление и разпределение на европейските структурни фондове.
3

Voir Kyvelou St., “Politiques territoriales et développement durable : formation de nouvelles autorités locales en
faveur d’une gouvernance métropolitaine efficace d’Athènes », Presses Universitaires du Limousin, Limoges, 2004
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Фигура 1: Диаграма на гръцката административна структура
Парламент
Централно правителство
Деконцентрирана държавна Регион
администрация
Няма йерархична връзка

Междинно административно
ниво
Самоуправляваща
администрация
ниво

на

се
второ

(префекторални

единици)
Териториални общности
Самоуправляваща се
администрация на първо ниво
(териториални общности)

Източник : Kyvelou St., Sakellariadou N., Атипичното междинно административно ниво в Гърция, при което
регионите представляват държавната администрация, а префектурите са органи на самоуправление
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Оценката и изводите за Полската реформа в областта на децетрализацията и
деконцентрацията

и

по

специално

за

организацията

и

функционирането

на

деконцентрираните териториални служби показва, че въвеждането на новите структури
околии и воеводства като нива на самоуправление е, те все още не са укрепнали
(аналогична оценка за Чехия и Словакия, където междинните структури са изцяло
съставени от деконцентрирани държавна администрация). Особено това се отнася до
междинното звено на управлниеи самоуправление, където функциите му са слаби,
финансирането зависи от трансфери от централния бюджет , ролятана координиращо
звено спрямо общините е все още слаба. Също така следва да се посочи, че
деконцетрирана държавна администрация в Полша има само на нивото на
войводствата, в останалите териториални образувания такава няма.
Сегашната териториална структура на Полща на регионално ниво е налице на
двойствена организация – Изборен регионален орган на самоуправление, чиято дейност
и администрация се ръководи от маршала и регионална държавна администрация,
ръководена от войводата, в състава на тази администрация са включени и
деконцентрираните звена (префекта по подобие на Франция). Между тези две структури
няма йерахическа зависимост, функциите им са разделени. В Полша 65 големи градове
(т.н. градове със статут на околии) носят отговорност както за функциите на общините,
така и на околиите.
Общата оценка на съществуващата система на деконцентрираните звена и на
прилаганите механизми за координация на тяхната дейност в Република

Португалия показва, че са налице сериозни действия за подобряване на прилаганите
модели и механизми за координация и взаимодействие с участието на всички
заинтересовани участници в процеса. През настоящата година стартира Планът за
реорганизация на централната държавна администрация. Този План има за цел да подобри
и рационализира централната администрация, както и да повиши качеството на
предлаганите услуги за гражданите и фирмите, и да направи така че централната
администрация да бъде по-близка и достъпна за гражданите. Поради тази причина, все
още е прекалено рано да се направи обективна и точна оценка на новите модели.
Основните

изводи

и

препоръки

за

развитието

на

процесите

за

децентрализация и деконцентрация в Република Словакия са свързани с
посочването на водещите насоки, за едно бъдещо усъвършенстване на моделите на
координация и декоцентрация в страната и за засилване на взаимодействието между
държавата и местните власти.
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1) Погледнато от днешна перспектива, анализите на процеса на децентрализация и
деконцентрация
(децентрализация

в

Словакия
на

посочват,

компетенциите,

че

третата

от

децентрализация

трите

главни

на

финансите

цели
и

децентрализация на политическата тежест) не е постигната. Отново се оказва, че
държавното управление на местно ниво е зависимо от резултатите от изборите на
централно ниво.
2) От проведената реформа е изпуснато централното ниво (Правителство, централни
органи на властта). В резултат на това не е постигнато създаването на ефективно,
икономически издържано и прегледно като структура държавно управление на местно
ниво.
Възможно решение на тази слабост се вижда в намаляване на броя на ресорите и
опростяване на мрежата от деконцентрирани органи.
3) Ангажираните в процеса на децентрализация структури се оказват недостатъчно
подготвени за главната стъпка, а именно – прехвърляне на компетенции от държавните
органи за управление към органите за местно самоуправление. Въпреки, че в страната
е имало разбиране, че прехвърлянето на компетенциите трябва да стане след
провеждане на реформи в самите органи на държавна власт (министерствата и техните
деконцентрирани звена), компетенциите са прехвърлени, без да са осъществени тези
реформи. Впоследствие Правителството набира „кураж” за последващи реформи, но
като резултат се менят правната, финансовата и методическата рамка, в която се
извършва дейността на местното самоуправление и деконцентрираните звена.
Възниква нежелано напрежение между тези две структури.
4) В Словакия е въведена сложна система от органи на държавната власт, която е
резултат на договорености между коалиционните партньори. За големия брой
политически субекти участващи в Правителството е създадена хоризонтално и
вертикално разтворена мрежа от съвети (областни и териториални) ресорно
специализирани, които упражняват държавната власт на местно ниво. Като резултат
органите на местото самоуправление (Областния управител) вместо да си партнира с
един Председател на Областен съвет трябва да си партнира със седем председателя на
ресорни областни съвета – деконцентрираните звена на съответните министерства на
ниво област!
Възможно решение е намаляване на броя на областните и териториални съвети
до 45 .
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5) Отчита се липса на допълващи реформи и мерки касаещи контрола и обучението на
държавните служители. Отчетено е, че те са решаващи за гарантиране на качество на
предлаганите услуги в обществения сектор.
6) Наблюдава се неподготвеност на министерствата и деконцентрираните звена за
координационната и методическа дейност, която им е отредена. Местното
самоуправление се сблъсква с нежелание от страна на деконцентрираните звена да
излязат с писмени становища (предпочитани са телефонни разговори и консултации).
Забелязва се неспазване на законово установените срокове за даване на становища на
всички нива на централната власт.
Препоръчва се законите, които регламентират процеса на децентрализация и
деконцентрация да наблегнат на прецизното разделяне на компетенциите и
отговорностите.
7) Взаимоотношенията между участниците в управлението на централно и местно ниво
са политически украсени. Това рефлектира в качеството на услугите, които
предоставят децентрализираните звена, дотолкова, доколкото водещ принцип при
назначаване на техните ръководители не е професионализма, а политическата
принадлежност.
За в бъдеще ще се цели да се намали броят на постовете, които се заемат след
решение на Правителството и повечето назначения да са регламентирани от Закон
за държавния служител.
Обобщение
Прилаганият в Словакия модел на деконцентрация не следва механично
административно-териториалното деление на страната. Деконцентрираните звена на
съответните министерства има във всички области (ниво NUTS III), но не във всички
окръзи (ниво NUTS IV). Разпределението на териториалните звена отразява приоритетите
на отделните отраслеви министерства, които могат да създават териториални съвети,
чиито обхват на дейност покрива няколко административни единици на ниво NUTS IV, а
също така да разкриват офиси на по-ниски административни нива (NUTS V).
Ръководството на деконцентрираните структури се осъществява от ресорните
министерства – те предлагат кандидатурата на председателя на „своите” областни съвети,
която се утвърждава от Министерски съвет. Директорите на териториалните звена на ниво
NUTS IV в повечето случаи също се утвърждават от Министерски съвет. Седалищата на
всички областни и териториални съвети са утвърдени със закон.
Териториалните звена на ниво NUTS IV и офисите на ниво NUTS V нямат правна
самостоятелност,

а

изпълняват

единствено

административно-правни

функции.
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Управленските правомощия, включително регулирането на трудово-правните отношения
и управлението на собственост, е в компетенциите на областните съвети (на ниво NUTS
III). Прилага се принципът на субординация.
Взаимоотношения на деконцентрираните звена с органите на регионалното и
местното самоуправление се свеждат до координация и сътрудничество. Ръководителите
на деконцентрираните звена нямат преки правомощия по отношение на органите на
регионално и местно самоуправление. Деконцентрираните звена на местно ниво
осигуряват на местното самоуправление преоставят необходимите ресурси за неговото
функциониране. Както и обратно – местното самоуправление подава информация на
органите на държавната власт на местно ниво. Също така държавните органи подпомагат
сътрудничеството на местното самоуправление от други държави, осъществяващи
дейности в областта на регионалното развитие и се правят необходимото органите на
местно самоуправление на ниво „област” да са информирани за възможности за подобно
сътрудничество.
Държавните органи създават условия за подобряване на квалификацията на
областните управители, избраните членове на областни събрания и на работещите в
местното самоуправление. Председателите на Областните съвети км съответните
министерства имат право да участват в заседанията на местното областно събрание със
заседателен глас и право на мнение, ако то програмата на заседанието касае тяхната
дейност. От друга страна местното самоуправление (областните управители) имат право
да обърнат внимание на деконцентрираните звена на държавната власт върху забелязани
недостатъци в тяхната работа.
При провеждане на политиките на държавата на регионално и местно ниво
водеща функция имат органите на местното самоуправление. Органът на местно
самоуправление (областта) осигурява разработването на програмата за социално,
икономическо, културно и регионално развитие на територията и осъществява дейността
по планиране. Осъществява се координация между концепциите за регионално развитие
на местно ниво и тези, които се разработват от съответните министерства, като
министерствата чрез посредничеството на своите деконцентрирани звена участват в
процеса на създаване на концепциите за развитие на органите на местно самоуправление
на ниво NUTS III.
Оценката на системата на функциониране на деконцетрираните звена и
прилаганите механизми за координация на техните дейности в Репубика

Франция отбелязва силните и слабите страни на избрания модел на фунциониране на
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деконцентрираните структури в страната и посочва основните компоненти на прилаганите
механизми за координация.
Силната страна на системата на деконцентираните единици се основава на два
елемента, качество на самата институционална система и качество на човешките
ресурси, които я карат да функционира. Една от главните силни страни на френската
административна система произтича от нейния дълъг живот на юридическата й основа в
латинското право: ако модерната административната система е била коренно моделирана
от Революцията и Империята, трябва винаги да помним, че това държавно и
административно устройство не е започнало от нулата: разбира се Френското кралство е
станало Френска република през 1793 г. след смъртта на краля, но тази република се е
възползвала от столетното наследство на една унитарна и стабилна държава от избора на
Юг КАПЕТ, като наследствен крал на Франция през 987 г. и, преди него, остатъците от
административната организация, наследена от Гай Юлий Цезар. Тези дълбоки корени в
културата на публичната администрация и в правото поверяват на държавата, която се
възползва от това, голяма солидност, която трудно може да бъде разклатена.
Системата на префектурите и Префекторалното тяло, институционалният стълб на
тази организация от близо два века, беше до известна степен дезориентирано в момента на
децентрализацията: префектите упражняваха надзор и предварителен контрол върху
териториалните власти и бяха тези, които вземаха истинските местни решения, те се
превърнаха в гаранти на последователността в държавата, равноправния достъп на
гражданите до публичните услуги и се заеха с последващия контрол на законността на
актовете на истинските действащи лица, които вземат местните решения. Някои сметнаха,
че префектурата ще отмре, че е поставен край на концепцията за държавата и напуснаха
работа. Силната страна на институцията “префектура” даде своите доказателства като се
адаптира към новия контекст и като осигури еволюция на задачите на деконцентрираните
служби за по добро обслужване на гражданите.
В този глобален свят в непрекъсната еволюция, в който европейското измерение
заема все по-важно място, институцията префект и държавата в своите различни
деконцентрирани форми трябва да еволюират, да трансферират нови компетенции на
своите аналогични децентрализирани единици при най-добри условия – финансови и
човешки ресурси, без да забравят административния инженеринг и експертиза, да се
адаптират към новите компетенции, които им се трансферират от централните
администрации и да се обучават в новите изисквания на публичното управление, все
повече основаващо се на изследвания на ефикасността.
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Пример за една рационална еволюция бе промяната на “Наредбата от януари 1959
г. за закона за финансите”, смятана от всички като конституционна основа за френските
публични финанси, която влезе в сила на 1 януари 2006 г. “Революцията” беше толкова
важна, че цялата система на подготовка за нейното влизане в сила беше въведена на
цялата територия за всички системи. Министерството на финансите

дори създаде

« Школа на LOLF »4, за да обучава префектите и техните деконцентрирани служби в
новите им задължения.
Без съмнение слабостите произтичат отчасти от качествата на системата,:
системата е толкова “софистицирана”, че тя стана сложна и дори объркваща. Характерно
за нея бе, че всеки новъзникващ нов проблем караше отговорните лица да създават
структура или процедура за разглеждане – без все пак да се използват докрай
съществуващите структури и процедури, без да се избягват дублиранията и без да се
премахват излишните структури и процедури. Пример за това може да бъде създаването
на региони, един дебат по същество, постави под въпрос дори съществуването на
окръжното ниво NUTS II, като се смяташе, че тези различни нива, като страти на
публичната

администрация,

създават

потенциално

раздути

администрации

и,

следователно, разхищаване на обществени пари. Това доведе до много усилия за
изясняване на разпределението на компетенциите.
От страна на държавата, съществуването на околиите също беше поставен под
въпрос. При президентите Поанкаре и маршал Петен те бяха подложени на закриване от
първия и възстановяване на част от при втория. В наши дни в градските зони или
предградията бяха създадени нови подпрефектури. Но, във века на информатиката и
мрежите, при наличие на магистрали и скорост на транспорта, дори понятието
подпрефектура понякога е застрашено и смятано като лукс на съседството – от друга
страна, понякога създавана по парадоксален начин под формата на дом за публични
услуги (услуги на едно гише), който преповтаря функции, но добавя и смесва и други
задачи. Управлявани от други администрации, институции, асоциации и дори
предприятия, което води до по-голяма промокаемост между различните източници на
услуги за обществото.
Общо взето, изглежда разумно да се твърди, че силните страни на френската
система на деконцентрирани служби имат превес над слабостите й – нещо повече, в
посока към гражданина са предприети значителни и доловими успешни усилия с цел да се

4

LOLF, Loi organique n° 2001-692 du 1er août 2001 relative aux lois de finances (J.O. du 2 août 2001)
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подобри приемът, обработката на досиетата, реактивността и ефективността. Разбира се,
не трябва да се осланяме на лаврите си и да дематериализираме процедурите
(www.impots.gouv.fr) и да умножаваме услугите на едно гише, които улесняват живота на
гражданите, като оставяме сложността зад гишето в задния офис, това усложняване на
задачите на изпълнителните кадри, които някога се смятаха за повтарящи се и без
добавена стойност от гледна точка на интелигентността, се нуждае от амбициозни усилия
в областта на обучението.
За да отговори на предизвикателството от увеличаващяия се брой на звената на
централно ниво беше направен организационна промяна, състояща се в трансформирането
на Междуминистерската делегация за държавната реформа, която работеше в рамките на
Министерството на публичната функция и нейното превръщане в Генерална дирекция по
модернизация на държавата, в състава Министерството на бюджета и осигурена със
засилени материални и човешки ресурси.
Водещите изводи за организацията и координацията на деконцентрираните
звена в Чехия показва че, избраният модел на деконцентрираните звена в страната
върви по две направления:
•

Деконцентрация по линия на министерствата чрез техни териториални единици,
които не следват механично административно-териториалното деление на страната.
Разпределението на териториалните звена отразява приоритетите на отделните
министерства.

•

Деконцентрация по линия на местното самоуправление, което има делегирани
правомощия и задължения да изпълнява част от административните функции на
държавната власт на местно ниво. По този начин органите на местно самоуправление
играят ролята на деконцентрирани звена на централната власт.
Ръководството на деконцентрираните структури се осъществява от ресорните

министерства. Директорите на териториалните звена, там където съществуват, се
назначават от съответните министерства. Органите на местно самоуправление изпълняват
делегираните си функции самостоятелно.
Раздробеността на общините започва да се явява съществен проблем. Средният
размер на община в Чехия е сред най-малките в Европа (около 2500 общини имат
население под 300 души). Затова повечето делегирани правомощия са вменени като
задължения на мрежи и под-мрежи от общини. Поради това много от общините се
обединяват при осъществяването на техните независими компетенции. Повече от 40% от
общините са членове на една от 470 официални доброволни асоциации на общините.
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В Чехия с оглед усъвършенстване на координацията и взаимодействието между
деконцентрираните звена на централната изпълнителна власт са създадени редица удачни
механизми, като значима част от тях са напълно приложими за българската
действителност.

Избраният

регионален

унифициран

модел

за

организация

на

териториалното управление и самоуправление в страната е удачен, но за неговото
използване в нашата страна следва той да се прилага само при съвместяването на модела
със създаване на второ регионално ниво на самоуправление. Констатацията са съвместно
прилагане на усъвършенстван модел на функционирането на деконцентрираните звена с
изграждането на второ ниво на самоуправление е валидно и за по-голямата част от
държавите, обект на настоящото проучване.
Направеното проучване за дейността на „деконцентрираните структури” на
администрация в европейски страни и съществуващата практика в Р.България дават
основание на авторския колектив да направи следните основни изводи и да предложи
препоръки за изграждане на модел на координация на териториалните звена, както следва:
Възприетият подход и начин на организация на дейността, в т.ч. и за определяне
на правомощията на „деконцентрираните звена”, в различните европейски държави със
сходно АТУ на Р.България, не се основава на някакви типови модели, а отчита общи
принципи, специфични особености и исторически факти и обстоятелства за всяка една
страна. Възприемането на някой от „моделите” от изследваните в разработката държави
не може да бъде еднозначно препоръчано. По-скоро може да бъдат препоръчани отделни
положителни практики и отчитане на опита на различните страни от ЕС, когато става
въпрос за методическа регламентация и организация на дейността в Р. България, предвид
нейните специфични особености в АТУ и в дейността на публичната администрация
1. Изследването очертава следните два модела на организация, които могат да
бъдат използвани в България:
•

Реформиран дуалистичен модел със специфична организация на определено ниво
на управление – Франция, Полша и Гърция. При този модел деконцентрираните
структури се локализират според основната сфера на дейност на териториалните
органи на управление и на органите на самоуправление.

•

Унифициран модел – Чехия, Словакия. Този модел предполага наличието на
самостоятелни деконцентрирани структури в територията и инкорпориране на
определени деконцентрирани структури в структурите на децентрализираната
администрация в нивата на самоуправление – едно или две.

2. Реформата в деконцентрираната администрация следва да бъде тясно обвързана
с визията за децентрализация, при което да има ясна позиция за мястото и
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сферата на дейност на второто ниво на самоуправление. Опитът показва, че са
успешни само онези реформи на териториалните звена, които се правят
взаимообвързано

с

реформата

и

изграждането

на

второто

ниво

на

самоуправление.
3. След постигане на консенсус по въпроса къде се изгради второто ниво на
самоуправление е необходимо да се направи избор за нивото за изграждане на
деконцентрираната администрация – дали близо до държавата или до общините.
При решение за създаване на големи региони – 6, 9, 12, но не повече от 15 –
задължително следва да се създаде междинно ниво между общините и регионите,
което да бъде ниво без самоуправление и да осъществява част от функциите,
които сега се осъществяват от деконцентрираните териториални звена. При
изграждане на второто ниво в съществуващите сега 28 области това трябва да
става на областно ниво. В такъв случай в правомощията на областното
самоуправление следва да се инкорпорират част от деконцентрираните служби, а
областният управител изпълнява функциите на префект, назначаван от
правителството.
4. Да се определи обхвата на деконцентрираните звена и тяхната координация в
зависимост от това дали тя да бъде всеобхватна или профилирана. Във всички
случаи деконцентрираните звена, чиято сфера на дейност надхвърля областното
ниво координация от областния управител не би могла да се прави. Това
означава, че трябва да има различни механизми за координация.
5. Деконцентрираните звена трябва ясно да се отграничават по начина на
координация с местните органи на самоуправление.
6. Развитието на процеса на деконцентрация следва да бъде пряко и перманентно
обвързано със степента на развитие на децентрализацията в контекста на
Стратегията за децентрализация и Програмата за нейното изпълнение.
7. Еднозначно да се определи същността на понятието „деконцентрирани звена” в
Закона за администрацията.
Съществува различие във вижданията относно компетентността, правомощията и
начина на организация на тяхната дейност в различните страни от ЕС и в Р. България.
Регламентацията на проблема, ако е необходима, в европейски мащаби налага
разработването на обща концепция (насоки за развитие), за което е подходящо участието
на някой от специализираните структури (комисии) на ЕС. Подходящо е МС (МРРБ) да
разработи методически документ (Инструкция), с който да се регламентират условията за
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създаването и дейността на „деконцентрирани звена” като се отчитат европейските
методически документи и специфичните условия на дейността в Р.България.
8. Практиката в Р.България за автономно създаване от отделните министерства
(ведомства) на „деконцентрирани звена”, които нямат обвързаност помежду си на
нивото (планировъчен район, област, община), на което провеждат дейността си
не предполага ефективност на резултатите от тяхната работа. Липсата на
регламент за взаимоотношенията между тях и областните администрации и
местните власти е предпоставка за проблеми от общ организационен и
специфичен (тематичен) характер.
Подходящо е областната администрация да интегрира дейността на различните
„деконцентрирани звена”, създавани автономно от министерствата (ведомствата), а
областният управител да получи правомощието за методическо ръководство на работата
им с местните власти от областта.
•

Резултатите от извършената разработка да послужат за възлагането от МС на
специализирана задача за уеднаквяване на подхода и практиката на различните
министерства и администрации при създаването на „деконцентрирани звена”,
която да бъде в основата на създаването на методически документ на национално
ниво (МС).
Понататъшната работа да бъде извършена с прякото участие на представители на
отделните министерства (ведомства), които да обосновават вижданията си не само
предвид спецификата на дейността си, но и чрез аргументи от методическите
документи на ЕС.
Изказваме нашата сърдечна благодарност на привлечените европейските експерти за
тяхната отзивчивост и висока компетентност при консултирането ни за спецификата и
особеностите на организацията и функционирането на деконцентрираните звена на
централната държавна администрация в съответните страни

1. Polsha: Mrs.Malgorzata Moleda-Zdziech, Warsaw School of Economics,
Institute in International Studies.
2. France:Names:Mrs.AZAM-PRADEILLES Anne, Ministere de l'Interieur, France, detachee au
Ministere des Affaires Etrangeres
3. Greece:Mrs..*Dr Stella Kyvelou, **University of Social and Political Sciences Panteion of
Athens*
4. Portugal, Mr Jorge, Matos, Tavares, rezidant a Olivar Morgado Basto, Azambuja
5. Чехия, Словакия, Анна Иванова, експерт
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Приложения

ВЪПРОСНИК
относно модели за координация на деконцентрираните звена
През 2006 г. Министерският съвет на Република България прие Стратегия за
децентрализация.

Стратегията

предвижда

осъществяването

на

процеса

на

децентрализация да се обвърже с изграждането на деконцентрираната администрация на
органите на централната изпълнителна власт.
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Този въпросник цели да събере информация за моделите за координация на
deconcentrated bodies в страни членки на ЕС със сходно административно и териториално
устройство. Деконцентрацията е процес, при който определено ниво на държавната
администрация прехвърля на конкретен ешелон от по-ниско ниво на същата
администрация определено право за вземане на решения. За целите на настоящото
изследване под “deconcentrated bodies” разбираме структури, чието ръководство и
персонал са зависими в правно и йерархично отношение от органите на власт от повисокото ниво.
Моля отговорете на следните въпроси:
1. Наименование и сфера на дейност на deconcentrated bodies на централната
изпълнителна власт. Избройте съществуващите звена по сфера на дейност
(функционална насоченост).
2. Статут, вътрешно устройство и начин на организация на деконцентрираните звена.
По какъв начин се създават? Кой назначава ръководителите им?
3. Място и локализация на деконцентрираните звена – регионално (област,
департамент, провинции или други административно териториални нива) и местно.
На какъв принцип са организирани deconcentrated bodies и съвпада ли тяхната
структура със съществуващото административно деление на страната?
4. Прилаган модел на координация на деконцентрираните звена в страната. Форми и
модели на координация, контрол и ръководство на деконцентрираните звена,
осъществявани от страна на държавата в т.ч.и на тези, включени в състава на
децентрализирана или деконцентрирана държавна структура – кратко описание на
формите и моделите.
5. Има ли орган/и на регионално или местно ниво, който да координира дейността на
различните деконцентрирани звена на министерствата?
6. Взаимоотношения на деконцентрираните звена с органите на регионалното и
местното самоуправление – вид на взаимодействието и предмет на връзките. Имат
ли ръководителите на деконцентрираните звена определени правомощия по
отношение на органите на регионално и местно самоуправление?
7.

Модел на координация и взаимодействие при провеждане на политиките на
държавата на регионално и местно ниво. Как се формира политиката за развитие на
регионално и местно ниво и как деконцентрираните звена участват във
формирането и реализацията й?

8.

Оценка на съществуващата система на деконцентрираните звена и на прилаганите
механизми за координация на тяхната дейност (силни и слаби страни).
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