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1. УВОД
В Програмата на правителството на Република България за мандат 2001 - 2005 г.
фигурираше намерението на Правителството да проведе широко обществено обсъждане на
възможностите за въвеждане на второ ниво на самоуправление в България. В съответствие
с програмата в Стратегията за модернизиране на държавната администрация – от
присъединяване към интегриране 2003 – 2006 г., съществуваше раздел за децентрализация
на държавното управление и една от задачите в този раздел е да се проведе проучване на
възможностите за въвеждане на второ ниво на самоуправление в България.
Тази задача отново е поставена на дневен ред в Стратегията за децентрализация, в
която към Стратегическа цел 2 е включен Приоритет 8, насочен към проучване на
възможностите за изграждане на второ ниво на самоуправление у нас. В стратегията
правителството констатира, че в обществото няма консенсус за необходимостта от
изграждане на такова ниво, поради което са необходими подробни проучвания, които да
бъдат използвани при провеждане на една информирана обществена дискусия по въпроса.
Първото от тези проучвания, определено в Програмата за изпълнение на
Стратегията за децентрализация, е проучването на практиката на страни членки на
Европейския съюз (ЕС) с функциониращи две нива на местно самоуправление.
Настоящото изследване е изготвено от екип на ФРМС Консулт ЕООД в периода
декември 2006 г. - януари 2007 г. във връзка с изпълнението на договор № 291/27.11.2006
между Министерството на регионалното развитие и благоустройството и „ФРМС
Консулт” ЕООД с предмет “Проучване практиката на страни членки на Европейския съюз
с функциониращи две нива на местно самоуправление”.

1.1. Цели и методика на изследването
Целта на настоящия аналитичен доклад е да представи съществуващите модели и
практика в страни-членки на ЕС с функциониращи две нива на местно самоуправление,
които да бъдат използвани в процеса на подготовка за изграждане на второ ниво на местно
самоуправление в България, включително и за определяне на обхвата на правомощията и
системата от приходоизточници.
Методиката на изработване на доклада включва анализ на специализирана
информация и литература за съществуващите нива на самоуправление в Европа, обзор на
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нормативни документи, проучване на доклади от научни конференции и аналитични
доклади по разглежданата проблематиката.
Предвид спецификата на изследването анализът в Раздел 2 има по-академичен
характер, докато прегледите по страни в Раздел 4 се базират повече на преглед и
сравняване на статистическа информация.

1.2. Обосновка за идентифициране на обектите на изследването
Съгласно заданието проучването трябва да обхване различни групи страни:
Всички страни в Европа, независимо от това дали членуват в ЕС или не, са
включени в анализа на процесите на регионализация и децентрализация в Европа, който
има най-широк обхват.
Втората група страни, включени в сравнителния преглед на формата на държавно
устройство, териториално деление и нивата на самоуправление, анализира единствено
практиката в страните членки на ЕС. При тях е използван методът на сравнителния анализ.
Третата група страни, които се изследват най-задълбочено, са страни с близки до
българския модел на административно-териториално устройство, чийто опит е най-пряко
приложим в България. Подборът на “страни с близки до българския модел на
административно-териториално устройство, чийто опит е най-пряко приложим в
България”, съгласно изискванията на възложителя, беше направено въз основа на следните
методологически принципи:
Първото и най-важно условие е това да са задължително унитарни държави.
Второто условие е тези страни да имат сравнително близки характеристики по територия и
население. На трето място страните трябва да имат две нива на самоуправление. Изборът
измежду страните, отговарящи на първите три условия беше направен, като се взе предвид
дали през последните години в тези страни са извършвани дълбоки реформи на
съществуващата система на местно управление. И накрая при конкретния избор се отчете
балансираното разположение на избраните страни в различни региони на Европа, така че
да се включат страни с различни модели и традиции в областта на местното
самоуправление.
На базата на така дефинираните изисквания след задълбочен анализ бяха избрани
Чехия, Дания и Гърция. И трите страни са унитарни, със сравнително близки до
българските територия и население, имат по две нива на самоуправление, извършвали са
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реформи в местното самоуправление и принадлежат към региони с различни модели на
управление (Чехия е страна от Централна Европа, присъединила се сравнително скоро към
ЕС; Дания е разположена в Северна Европа с модел, отразяващ спецификите на
скандинавските страни, а Гърция е страна от Южна Европа).
Изборът на тези три страни е мотивиран от следните съображения:
1.2.1. Гърция
•

Страната е член на ЕС;

•

По форма на държавно устройство страната е унитарна държава;

•

Територията на страната от 131 940 кв. км. е малко по-голяма, но
сравнително близка до тази на България;

•

Населението на страната от 10,6 млн. души е сравнително близко до това на
България;

•

Страната има две нива на самоуправление;

•

През 2001 г. бяха направени изменения на Конституцията, довели до
дълбоки промени в гръцката система на местно самоуправление през
последните 5 години. Опитът от тази реформа може да бъде изключително
полезен за България.

1.2.2. Дания
•

Страната е член на ЕС;

•

По форма на държавно устройство страната е унитарна държава;

•

Територията на страната от 43 094 кв. км. е почти два пъти по-малка и
сравнително съизмерима с тази на България;

•

Населението на страната от 5,3 млн. души е сравнително съизмеримо с това
на България;

•

Страната има две нива на самоуправление;

•

В ход е подготовката за въвеждане на ново административно-териториално
деление от началото на следващата година.
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1.2.3. Чехия
•

Страната е член на ЕС;

•

По форма на държавно устройство страната е унитарна държава;

•

Територията на страната от 79 000 кв. км. е сравнително близка до тази на
България;

•

Населението на страната от 10,3 млн. души е близко до това на България;

•

Страната има две нива на самоуправление;

•

През последните години в страната беше въведено ново административнотериториално деление, като съществуващите окръзи бяха окрупнени и
заменени с региони. Опитът и изводите от тази реформа могат да бъдат
изключително полезни за България.
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2. АНАЛИЗ НА ПРОЦЕСИТЕ НА РЕГИОНАЛИЗАЦИЯ И ДЕЦЕНТРАЛИЗАЦИЯ В ЕВРОПА
В този раздел ще очертаем развитието на процесите на регионализация и
децентрализация в Европа като същевременно ще изведем логиката, движещите сили и
причините за тяхното непрекъснато задълбочаване.

2.1. Процес на промяна на формата на държавно устройство
Тъй като не във всички случаи е налице еднозначно разбиране за обхвата на
понятието “форма на държавно устройство” ще използваме синтезираното определение на
това понятие, съдържащо се в едно решение на Конституционния съд на Република
България по повод отправено искане за тълкуване кога е налице промяна на формата на
държавно устройство.1 Според Конституционния съд под "форма на държавно устройство"
следва да се разбира територията на една държава, дали тя е унитарна или федеративна и
допуска ли автономни териториални образувания. Промените в територията на държавата,
преминаването от единна държава с местно самоуправление към федеративна форма или
създаването на автономни териториални образувания (чл. 2 от Конституцията), са промяна
във формата на държавно устройство по смисъла на чл. 158, т. 3 от Конституцията.”
През последните години сме свидетели на промяна на традиционната форма на
държавно устройство и появата на едно ново ниво в традиционната форма на държавно
устройство. Появата му е свързана с частичната загуба на суверенитет на националната
държава и влиянието на процеса на глобализация върху поднационалните нива на
управление. С разпадането на традиционния международен ред националната държава все
повече престава да бъде основен източник на историческо и културно разнообразие и се
превърна в обект на атаки от различни посоки, крайният резултат от които е постепенното
ограничаване на суверенитета й. На този етап от политическата история на човечеството,
според Бжежински, все повече и повече тя губи облика си на централна суверенна единица
на световните дела.
На Тофлър2 принадлежи едно много образно сравнение за характера на атаките, на
които е подложена съвременната национална държава, което синтезира преобладаващия
изследователски подход към проблема. Националната държава - ключовата политическа
единица на ерата на Втората вълна - е притисната като в менгеме отгоре и отдолу. Една
група сили, отбелязва Тофлър, се опитва да прехвърли политическата власт надолу - от
националната държава към поднационални райони и групи. Други се опитват да
пренасочат властта нагоре - от нацията към транснационалните агенции и организации.
Виж: Решение № 3 от 10.04.2003 г. на Конституционния съд на Република България по конституционно дело № 22/2002
г., обн. "Държавен вестник", бр. 36/2003 г.
2 Тофлър, А. Третата вълна, София, Издателска къща “Пейо К. Яворов”, 1991, стр.403
1
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Взети заедно, те водят към разпадане на високотехнологичните нации на по-малки и послаби единици. Националната държава, както посочва Томов3, става твърде малка, за да
решава глобалните проблеми и твърде голяма за неговите локални, местни проблеми. Това
поражда преразпределение на властовите ресурси от центъра към регионите, които в тази
ситуация много по-ефективно от центъра успяват да решават новите управленски задачи.
Процесът на регионализация и създаване на едно ново междинно ниво в
териториалната организация на държавата е конкретният резултат от тази промяна4 като се
налице времево съвпадение между процеса на ограничаване на суверенитета на
националните държави и ръста на регионализма от началото на 70-те години. По този
начин не просто се запълва създаващият се вакуум между централната и местната власт, а
се извършва широкообхватен процес на прехвърляне на управлението от центъра към
регионите. Тази промяна има множество измерения.
Белгия може да бъде разглеждана като най-яркият пример за прехвърляне на
правомощия от центъра към регионите, (процес който обикновено се обозначава с термина
“деволюция”) в резултат на което се е стигнало и до промяна на формата на държавно
устройство. За по-малко от 30 г. в Белгия се осъществи дълбока трансформация, като
страната извървя пътя от унитарна (1970 г.) до федерална държава (1993 г.). Белгийският
модел е интересен и по още една причина – осъщественият преход от унитарна към
федерална държава е мотивиран силно от етническия състав на населението, т.е. тя може
да бъде разглеждана като пример за решаване на етнически проблеми чрез нова форма на
държавно и административно-териториално устройство. Белгия, чиято столица Брюксел е
и столица на Европейския съюз, е част от ядрото5, по чийто образец се създава
Европейският съюз и е важно в каква степен тази трансформация може да се приеме за
валидна като общоевропейски модел.
Деволюцията в Белгия от унитарна към федерална държава изглежда така:
•

През 1932 г. столицата Брюксел става двуезична;

•

Тридесет години по-късно през 1962 г. вече са установени езиковите граници и
езикова бариера между френската, немската и нидерландската общност;

•

През 1970 г. е изменена Конституцията, с което стартира процесът на
федерализация. Създадени са регионите;

3

Томов, Ал. Четвъртата цивилизация, София, 1996, стр.328.

4

Тази теза е разработена обстойно от Джилджов в “Националната държава- изследване на процеса на
промяна на формата на държавно и административно-териториално устройство”, СУ “Свети Климент
Охридски”, 2006 г.
5 Съюза между Белгия, Холандия и Люксембург
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•

През 1980 г. с изменение на Конституцията на регионите е дадена законодателна
власт. Създадени са регионите Валония и Фландрия;

•

През 1988 г. са направени нови изменения на конституцията, с които се дава
власт на регионите;

1932
Брюксел
двуезичен

2003 нови
правомощия
внос, износ,
транзит на
оръжия

1962
Установен
и езикови
граници

2001
Реформа.
Повече
власт на
регионите

1993
Федерална
структура

1963
Четири
езикови
региона

1988
Повече
власт на
регионите и
общностите

1970
Начало на
федерализ
ацията.
1980
Регионите
със
законодате
лна власт.

Еволюция на процеса на федерализация на Белгия в периода 1932 – 2003 г.6

•

Заключителният акорд на този процес е през 1993 г., когато с изменения на
конституцията унитарната държава е заменена с федерална.

•

Реформите обаче продължават – през 2000 – 2001 г. са предоставени нови
правомощия на регионите и общностите;

6

Прегледът на процеса на деволюция в Белгия и схемата са по: Джилджов, А. “Националната държаваизследване на процеса на промяна на формата на държавно и административно-териториално
устройство”, СУ “Свети Климент Охридски”, 2006 г.
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•

През 2003 г. са предоставени правомощия на регионите и общностите в областта
на вноса и износа и транзита на оръжие.

Резултатът е, че страната е разделена на основата на три различни признака:
•

три съобщества: френското, фламандското и германоезичното съобщество;

•

три региона: Валонски регион, Фламандски регион, Брюкселски регион;

•

четири езикови региона: регион на френския език, на нидерландския език,
двуезичния регион Брюксел-столица и регион с немски език.

Тази структура води до усложняване на структурата на институциите:
•

Парламентът е двукамарен като горната камара - сенатът - се състои от пряко
избрани и от предложени от трите съобщества;

•

Органите на трите съобщества са различни. Германоезичното има съвет от 25
пряко избрани членове и правителство. Френското има съвет, чиито членове не
се избират, а се предлагат от Съвета на регион Валония и региона на столицата
Брюксел. Фламандското съобщество има Парламент (другите две общества имат
Съвет), в който част от членовете се определят от съвета на регион Брюксел;

•

Уредбата на трите региона е различна. Фламандският регион няма отделни
структури от тези на фламандската общност и регионът и общността формират
един Парламент;

•

Валонският регион има пряко избран Регионален съвет с провинции и общини.
Разделението между етническите групи е достигнало до най-ниското ниво на
управление – известно е, че 9 от общините са немскоговорящи.

•

Взаимоотношенията между федералното ниво, общностите и регионите се
уреждат

с

многобройни

съглашения

и

договори.

Има

споразумения

включително и за статуса на представителите на общностите и регионите в
белгийските дипломатически и консулски служби.
Лафлин7 обобщава настъпилата промяна като състояние, при което регионалните и
местните власти намират ново място в нова Европа. Ние можем да говорим за Европа с
региони, смята Лафлин, в смисъл, че поднационалните власти днес вземат много поголямо участие при изработването на политиките и са по-свободни в действията отколкото
когато и да било преди. Това положение, според Лафлин, е доста по-различно от
предишната ситуация, при която поднационалните власти бяха почти напълно подчинени
на националните власти и действията, които можеха да предприемат, бяха напълно
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ограничени в границите на националната им държава. Едно проучване на Съвета на
Европа показва, че в периода 1999 – 2004 г. е налице нарастващ дял на бюджетите на
регионите в националните бюджети.
Друг пример за ограничаване на класическите сфери на проява на националния
суверенитет откриваме в лишаването на правителствата от посредническа роля при
взаимодействието между местните власти на различни държави. Традиционно това
взаимодействие се е извършвало чрез различни форми на посредничество от страна на
държавата

(разрешения,

уведомяване

и

др.)

Днес

идеята,

че

трансграничното

сътрудничество обслужва местния интерес и че местните и регионални власти си
взаимодействат

в

рамките

на

своите

вътрешни

компетенции,

е

вече

широко

разпространена и приета.

2.2. Въвеждане на двукамарни парламенти във формално унитарни държави
В пряка корелация с промяната на формата на държавно устройство е и промяната
на начина на формиране и структурата на националните парламенти чрез която местните
власти получават представителство в законодателния орган. Тенденцията е към
непрекъснато увеличаване на страните с горна камара на парламента, като през ХХ век
тенденцията към еднокамарност практически спира. Какви са причините? По принцип
двукамарният парламент се асоциира с федерална политическа структура и установяването
на двукамарните парламенти би следвало да се свързва пряко с увеличаване на
федералните държави. Ако за най-големите държави в света като САЩ, Русия, Австралия,
Канада, Бразилия и Индия наличието на двукамарни парламенти е логично, то защо
формално унитарни държави като например Франция, Италия, Ирландия и Румъния са с
двукамарни парламенти, независимо, че остават унитарни държави? Запазена поначало
само за федералните държави горната камара вече е част от управлението на тези
формално унитарни държави, като при това в редица европейски парламенти съставите на
горните камари не се избират пряко.
Известно е, че първите двукамарни институции са свързани с различното
представителство на отделни прослойки. Освен с нуждата от представителство на
аристокрацията и чисто техническата правна идея за втори прочит на законите, идеята за
двукамарния парламент придобива истинско ново съдържание, когато се появява
необходимостта от по-широко представителство на различни регионални и други
интереси. Установяването на федерализма в САЩ изключва използването на горната
7

Лафлин, Д. Трансформацията на демократичните държави в Западна Европа, В:Децентрализация и
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камара като форма на представителство на аристокрацията и е част от компромиса между
щатите - горната камара е с равно представителство на щатите, а долната камара с
представителство според населението. Това особено ясно се вижда при индийския и
германския модел на двукамарен парламент, при който съставът на горната камара се
определя до голяма степен от провинциалните правителства.
Британският парламент, едно от най-старите представителни събрания в света от
ХІV век, се състои от Камарата на лордовете (горната) и Камарата на общините (долната).
Във Франция структурата на законодателното тяло се състои от сенат и долна
камара (Националното събрание). Членовете на Националното събрание се избират пряко,
на избори по мажоритарна система, с 5-годишен мандат. Членовете на сената се избират
непряко, от избирателна колегия във всеки един от департаментите. Избирателната
колегия като цяло включва 108 000 членове, от които около 600 депутати, повече от 3 000
генерални и регионални съветници и около 104 000 представители на общините. На
практика по такъв начин именно общините избират сенаторите. Идеята на учредителите на
Петата република е точно такава - сенатът да има политическо представителство, различно
от това на Националното събрание.
Германският парламентът се състои от долна камара - Федерална асамблея
(Бундестаг) и Федерален съвет (Бундесрат), в който са пряко представени правителствата
на отделните провинции, всяко с от 3 до 6 места, в зависимост от населението.
Австрия има двукамарен парламент от горна камара - федерален съвет или
Бундесрат от 64 члена, които представляват отделните провинции въз основа на броя на
населението, като всяка провинция има гарантирани 3-ма представители и долна камара,
Национален съвет, чиито членове се избират пряко от народа и имат четиригодишен
мандат.
В Белгия двукамарният парламент включва Сенат от 71 места - 40 представители,
избрани с пряк вот и 31 представители, избрани непряко, и Камара на депутатите, чиито
членове са пряко избирани на основата на пропорционално представителство.
Швейцарският парламент е двукамарен и включва Държавен съвет, представляващ
кантоните и Национален съвет, представляващ избирателите. Местата в Националния
съвет са разпределени между кантоните пропорционално на населението им, а в горната
камара всеки кантон има по двама представители.
Испанският парламент се състои от Сенат с 259 места, 208 от които са пряко
избираеми, и още 51, назначавани от регионалните законодателни органи и от Конгрес на
интеграция: регионално и местно управление, стр.200
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депутатите, чиито представители се избират с пряк вот от общи листи по пропорционална
система.
В парламента на Холандия депутатите в долната камара се избират от
провинциалните щати, на основата на пропорционално представителство, а втората камара
се избира на основата на преки общи избори по партийни списъци.
В Централна и Източна Европа, освен Русия и Украйна, с двукамарни парламенти
са Полша, Чехия и Румъния.
В Полша Националната асамблея се състои от Сейм, чиито членове се избират по
сложна пропорционална система и Сенат, членовете на който се избират мажоритарно, на
регионален принцип.
Парламентът на Чешката република има горна камара – сенат, членовете, на който
се избират с пряк вот и Камара на депутатите, също избирани пряко.
Представителите и в двете камари на румънския парламент се избират пряко. На
всички национални малцинства, които не успеят да изберат свои представители, се
гарантира правото на един техен представител в парламента.
Народно събрание на Босна и Херцоговина се състои от Камара на представителите,
чиито 42 членове се избират в 2 многоместни избирателни окръга (28-местната Федерация
Босна и Херцеговина и 14-местната Република Сръбска). Горната камара има 15 члена (5
сърби, 5 босненски мюсюлмани и 5 хървати), които се избират непряко от Народната
камара на Федерацията и Народното събрание на Република Сръбска.
Сравнително отскоро е двукамарният парламент на Италия. Сенатът се избира
пряко от населението на регионална база, като са гарантирани определен брой места за
живеещите в чужбина италианци и минимална квота за всеки регион от седем сенатори.
Броят на сенаторите, които отделният регион има право да излъчи, се изчислява в
зависимост от населението на съответния регион.
Този кратък преглед показва, че освен трите федерални държави в ЕС (Германия,
Белгия и Австрия) редица унитарни държави имат двукамарни парламенти. Наличието на
горна камара, независимо от начина на избиране, дава възможност на местните власти да
участват във формирането на политическото волеизявление на национално равнище и в
законодателния процес.
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2.3. Европа на регионите и Европа на местните власти – съществува ли
дилема регионално или местно самоуправление
Миланов8 обобщава тенденциите в териториалното устройство в Европа в две
направления: първата е обединяване, окрупняване на общините, за да могат да поемат
максимален обем услуги; втората е създаване на големи регионални административнотериториални единици.
2.3.1. Тенденции на общинско ниво
Тъй като целта на това изследване е да разгледа процесите на регионално ниво, ще
се спрем съвсем накратко на някои важни тенденции на общинско ниво, които са пряко
свързани с процесите на регионално ниво. Въпросът за подходящата големина на
общините е един от тези въпроси. При прекомерно раздробяване на общините например,
дори и в малките по територия държави се поражда необходимост от създаване на
междинно ниво, от окръзи, разположени между регионите и общините. Обратно – при
големи общини в малките държави отпада нуждата от междинно ниво и делението е
двустепенно.
2.3.1.1. Тенденция към намаляване броя на общините, посредством
обединяване
Дискусиите за оптималната големина на общините имат дълга предистория. Винаги
е имало застъпници в полза на обединяването на малките общини в по-големи, а от друга
страна са налице и защитници на раздробената на малки единици територия. В зависимост
от историческите обстоятелства, местни особености и/или оценки, виждаме различни
подходи към един и същи въпрос: коя е “идеалната” големина за местните власти? 9
Общата тенденция в Европа през последните четири-пет десетилетия е към
намаляване броя на общините посредством обединяване. Конкретни примери са Дания,
която през 1970 г. намали броя на общините от 1300 на 271, а от 1.1.2007 г. ще намали
общините от 271 на 98 с 5 нови региона вместо досегашните 13 и Швеция, в която броят на
общините е намален от 2281 на 288. Като един от основните аргументи за предстоящата
реформа в Дания се изтъква именно факта, че почти половината общини са с население
под 10 000 души. Една от причините да не сме свидетели на по-енергични действия към
окрупняване е съществуващата зависимост между размера на общините и броя на
регионите. От друга страна фактор сдържащ промените е изискването на ЕХМС всички
промени на границите на общините да бъдат приемани след референдум. Един от важните
Миланов, Ж. Местното самоуправление. Издателство «Юриспрес», София, 2001.
Report on the relationship between the size of local and regional authorities and their effectiveness, efficiency and democratic
legitimacy. The size of local and regional authorities: its impact on service delivery and democratic quality. – Strasbourg: CE /
CDLR /LR-E-FS, 25 September 2001. – 25 p.
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аргументи в подкрепа на разбирането за необходимостта от окрупняване е, че малките
единици не са подготвени за новото развитие, което изисква широкомащабно планиране и
интегрирани системи за предоставяне на услуги за новите и по-развити услуги. Другата
алтернатива на този процес, реализирана най-вече във Франция е използването на други
способи при които броят на общините остава непроменен, но се насърчава
междуобщинското сътрудничество.
Изследването, проведено от проф. Далфлон и неговия екип от университета
Фрибург констатира, че сливането на малките общини води до икономически ползи,
поради икономията от мащаба и негативните външни ефекти; бюджетни подобрения,
които

произтичат

от

национализацията

на

административния

апарат;

данъчно

уеднаквяване и корекция на структурните несъответствия; подобряване на управленските
умения, благодарение на по-добра организационна структура и избягването на
препокриване и дублиране.
Население на общини в избрани страни
под
1,000

1,0005,000

5,00110,000

10,00150,000

50,001100,000

над100,000

Процент

Всичко

Среден
размер

Дания 2005

0

5.9

41.7

46.1

4.8

1.5

271

19,900

Дания
20071

0

3.1

1

61.2

28.6

6.1

98

55,200

Финландия

5.1

46.3

25

20.4

1.8

1.4

432

12,100

Франция

76

19

2.7

2.1

0.2

0.1

36,565

1,600

Холандия

0.2

2.1

12.6

71.3

8.4

5.6

467

34,900

Италия

24.2

47.1

14.6

12.4

1.2

0.0

8,101

7,200

Норвегия

5.3

50.3

21

20.6

1.6

1.2

433

10,500

Испания

60.7

24.3

6.6

6.8

0.9

0.7

8,109

5,300

Швеция

0

4.5

21

59.7

10.7

4.1

290

31,100

Словакия

1900

Унгария

3351

Полша

15 410

2.3.1.2. Тенденция към пряк избор на кметове
Друга тенденция на местно ниво е тенденцията към пряк избор на кметове, която
доскоро беше по-характерна характерна за традициите на местното самоуправление в
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Централна и Източна Европа. По повод приемането на специална препоръка10 по този
въпрос Конгресът на местните и регионални власти в Европа отбелязва, че “в последните
години се наблюдава постоянно движение в посока на преки избори на местни
изпълнителни органи и дори в тези страни, в които непреките избори са свързани с
определени аспекти на прякото участие на правителството, или се явяват прерогативи на
кралската власт има признаци за известно смекчаване на ситуацията”. Прекият избор
според конгреса гарантира по-висока степен на легитимност, по-високата степен на
обществено участие, по-високото ниво на отговорност, по-доброто управление и поголямата стабилност.
В началото на 20 век английският метод на избор на кмет от съвета е възприет във
Франция, (с изключение на Париж), в най-големите градове на Италия и Германия, където
обаче правителството трябва да потвърждава избора на съвета. Пряко назначаване от
правителството е съществувало в Белгия, Холандия, Дания, Норвегия, Швеция и в малки
градове на Испания. Като правило обаче в повечето страни мандата е с по-голяма
продължителност от английския – във Франция и Халандия е 6 години, в Белгия е за
неопределен период, в Германия за 12 години и дори в някои случаи пожизнено.
Показателно за настъпилата промяна е, че съвсем наскоро дори и в Англия се
пристъпи към отказ от тази идея. През м. октомври 2006 г. британското правителство
публикува изготвената от Департамента за общините и местното управление Бяла книга на
местното управление «Силни и проспериращи общини»11. Бялата книга очертава
предложенията за засилване на местното лидерство, децентрализация и по-добра отчетност
на местните услуги. Както посочва Рут Кели, Държавен секретар за общините и местното
управление, правителството възнамерява да въведе по-силни и по-стабилни модели на
лидерство в местната власт за да се осъществи прогрес в местното управление в това число
и чрез избрани кметове. Предвижда се цялостна реформа, която да замени сега
съществуващата система с четири модела на определяне на изпълнителния орган като
въведе практиката на фиксиран мандат с изборност на четири години. В тази система сега
преобладава практиката за ежегоден избор на председател на съвета Такава практика сега
съществува само в ограничен брой (12) общини.

Препоръка 151 (2004) за преимуществата и недостатъците на преките избори на изпълнителни органи на местно ниво
на основата на принципите на ЕХМС

10

11

The Local Government White Paper Strong and prosperous communities, Presented to Parliament by The Secretary of State

for Communities and Local Government by Command of Her Majesty, October 2006
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2.3.1.3. Новата роля на градовете
В Бялата книга на местното управление, най-актуалният документ за реформата на
местното управление в Европа, се посочва, че в много страни градовете и особено
големите градове дават най-висока производителност и доходи. Ръстът на икономиката на
знанието ще повиши значението на градовете и на градовете-региони. Разполагането на
тези сектори в градовете става, защото фирмите искат да се облагодетелстват от трансфера
на знание от научните центрове и университетите и повишения достъп до трудови ресурси.
В глобалната икономика, посочва доклада, английските градове вече се конкурират при
създаването на блага с градове от други държави. Манчестър, Ливърпул и Лийдс се
конкурират с Лисабон и Милано например за инвестиции и квалифицирани кадри и
спечелването на тази конкуренция е същественият фактор за просперитета и
възможностите на региона. Нашите градове, посочва Бялата книга, трябва да станат поатрактивни като места за бизнес и инвестиции. В мобилната, висококвалифицирана
икономика това зависи от широк набор от качествени услуги – умения и обучение, жилища
и транспорт, атрактивни и сигурни места за живот и свободно време. Градовете са важни и
поради връзките които има между тях и прилежащите им региони.
В следващия програмен период на ЕС проблемите пред урбанизацията и градското
развитие заемат изключително важно място. Развитието на големите градове ще
подпомогне цялостното икономическо развитие чрез укрепване на техния капацитет за
стимулиране развитието в регионите, интегрирайки заобикалящите ги територии и помалко

урбанизираните

райони,

насърчавайки

техния

икономически,

социален,

пространствен и екологичен потенциал. В Регионалната оперативна програма на Румъния
устойчивото градско развитие е определено като един от приоритетите като големите
градове се възпиремат като мотори на развитието. Националната стратегическа референтна
рамка на България и Националната оперативна програма за регионално развитие също са
възприели този подход към градското развитие. В тях се посочва, че развитието на
градовете ще доведе до предлагане по-добри възможности за тези, които живеят в тях,
тези, които живеят близо до тях, и когато е възможно - за онези, които са по-далеч от тях.
Те ще бъдат места, в които хората искат да живеят, работят, инвестират и посещават. Те
ще бъдат свързани един с друг, по- големите от тях - с по-широкия Европейски съюз и
територия, с околните райони, така че предимствата, дадени на тези, които живеят в
градските центрове, да бъдат достъпни и за тези, които живеят извън тях.
В периода от началото на 70-те години на ХХ век до средата на 90-те години,
реформирайки административната си система, страните от Европейския съюз поставяха
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ударението върху развитието и укрепването на местното самоуправление. Европейската
харта за местно самоуправление от 1985 г. играе огромна роля в този процес като рамка и
правила на един започнал преди повече от десетилетие процес. ,,Местното ниво сега е на
мода – посочва в свой доклад от 1992 г. Ковенберже12 – навсякъде се говори положително
за него във връзка с икономическия му динамизъм и като идеалното ниво за действие в
борбата

против

несигурността

или

против

ограничаването

на

общественото

благосъстояние”. Тази тенденция е особено силна в страните от Централна и Източна
Европа. Обяснението на Маркоу13 за акцента върху общинското самоуправление е, че
засилването на общинското самоуправление в началото на прехода е начин да се намалят
правомощията на междинното ниво на управление, което при комунизма е играло много
важна роля. В изследване на LGI Будапеща за местната власт в Югоизточна Европа се
констатира значително разминаване в задачите, които имат да решават страните от
Централна и тези от Югоизточна Европа. В Югоизточна Европа приоритет е
трансформацията на централната държава. Проблемите, които трябва да се решават тук,
изискват силни правителства за целите на стабилизацията. Друга важна констатация е, че
тъй като националните държави тук са изградени по-късно, преобладават тенденциите към
централизация.

2.3.2. Тенденции на регионално ниво
В последните години се забелязва осезаема промяна в посоките, в които се
осъществява децентрализацията в Европа. Най-обобщено тя може да бъде представена
като поставяне на акцент върху регионализацията, което обаче не става за сметка на
изместване на вниманието от развитието на местното самоуправление на общинско ниво
доколкото регионализацията е, както я определя Маркоу,14 нова интерпретация на
териториалната организация на държавно ниво и по-специално нов подход към
междинното ниво на управление. В общия контекст на тенденцията на прехвърляне на
правомощия от центъра към поднационалните нива промяната на правомощията и ролята
на регионите се води до предефиниране и на ролята на общините и градовете. Предвид
темата на настоящия анализ ще насочим вниманието върху процеса на регионализация.

12 Ковенберже, Ж., Прилагането на Европейската харта за местното самоуправление. В ,,Местно самоуправление”,
Министерство на териториалното развитие и строителството, София, 1993, стр.32
13 Маркоу, Ж. Развитието на регионализацията и присъединяването към Европейския съюз”, В: “Децентрализация и
интеграция: регионално и местно управление”, съставител Милена Стефанова, Мултитрейд @ Микропритнинг, София,
2004.
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2.3.2.1. Модели (обща класификация) на регионите
Обща характеристика на регионализацията е нейното широко разнообразие, което
варира от местни парламенти със законодателни функции до институции, упражняващи
само консултативна роля. Дълго време изработването на обща класификация, а
следователно и на общо законодателство за регионите беше отхвърляно с аргумента, че
има значителен брой модели и форми на регионално самоуправление, съществуващи в
различни правни системи при специфични за всяка държава социално-икономически,
културни и географски обстоятелства. Постепенно обаче разбирането, че е възможно да се
изработи комплекс от основни понятия и принципи, които са общи за всички модели за
регионално самоуправление започна да надделява15. Позиция в този смисъл16 е приета на
13-та сесия на Конференцията на европейските министри, отговарящи за местните и
регионалните власти от юни 2002 г.
Различните подходи при типологизацията на видовете региони варират от
систематизация в зависимост от законодателната влас до групиране по икономически,
секторни и дори културни критерии.
Маркоу определя 5 типа институционална организация:
- 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 се 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.
Най-пълното изложение и систематизация на различните модели на регионално
самоуправление се съдържа в изготвения от Управителния комитет по местна и
регионална демокрация на Съвета на Европа (CDLR) доклад17. В зависимост от
притежаваната от регионите законодателна власт са обособени шест модела:
Модел 1. Региони с първостепенна законодателна власт, чието съществуване е
гарантирано от конституцията или Федерален пакт и които не могат да бъдат обект на
преразглеждане без тяхното съгласие (Белгия, Германия, Италия, Русия, Швейцария).
14 Маркоу, Ж. Регионализацията и нейният ефект върху местното самоуправление. В: “Децентрализация и
интеграция: регионално и местно управление”, съставител Милена Стефанова, Мултитрейд @ Микропритнинг, София,
2004, стр.219.
15 Декларация от Хелзинки за регионалното самоуправление.
16 Резолюция 146 (2002) относно проекта на Европейска харта за регионалното самоуправление т.9, буква ,,б”.
17 ,,Рамкa, обобщения и обзори на шестте модела на регионално самоуправление”, Страсбург, 10 януари 2002 г.
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Особеното място на тези региони сред останалите териториални образувания се очерта
особено ясно при обсъждането на договора за установяване на Европейска конституция. В
изложение, посветено на въпроса за ролята на регионите със законодателна власт18 се
посочва, че в Европейския съюз почти всеки втори жител или 56,3 % от населението живее
в регион със законодателна власт. Има 75 такива региона в ЕС. Поставя се въпросът за
тяхното представителство, тъй като националните парламенти не представляват регионите,
особено в случаите, когато няма горна камара. Представители на регионите в тези
федерални държави не приемат като достатъчно представителството чрез Комитета на
регионите, тъй като самият Комитет има статут на наблюдател.
Модел

2.

Региони

с

първостепенно

законодателно

правомощие,

чието

съществуване обаче не е гарантирано от конституцията или Федерален пакт (Испания,
Великобритания).
Модел 3. Региони, имащи право да приемат закони, в съответствие с рамките
(принципи, общи разпоредби), установени от националното законодателство и чието
съществуване е гарантирано от конституцията (Чехия, Унгария).
Модел 4. Региони с правомощия да приемат регионални закони или други
административни актове, съгласно юридическите рамки (принципи, общи разпоредби),
установени от националното законодателство, и чието съществуване е гарантирано от
конституцията (Уелс, Полша).
Модел 5. Региони, разполагащи с правомощие да вземат решения (но без
законодателно правомощие), чиито съвети се избират чрез преки общи избори (Дания,
Швеция, Франция, Турция).
Модел 6. Региони с правомощие за вземане на решение19 (без законодателно
правомощие), чиито съвети са избирани от съставящите ги местни власти (Финландия,
Латвия, Унгария).
В Резолюция 146 (2002) относно проекта на Европейска харта за регионалното
самоуправление Конгресът на местните и регионални власти в Европа изразява мнение, че
,,модели от 1 до 4 са с особена значимост за бъдещото развитие на регионалното
самоуправление в Европа”20. Тази резолюция показва голямото значение, което ще има за
в бъдеще класификацията на отделните модели и намеренията под една или друга форма
те да се обвържат с бъдещата Харта на регионалното самоуправление.
CONV 321/02, CONTRIB 109, Brussels, 7 October 2002, подписано от финландския представител Kimmo Klljunen и още
14 представители от различни страни.
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2.3.2.2. Общ юридически документ за регионалното самоуправление
Продължилата повече от десетилетие дискусия за необходимостта от приемането на
обвързващ юридически документ за регионалното самоуправление в Европа на този етап
приключи с победа на привържениците на законово обвързваща харта. Специализираният
орган на Съвета на Европа - Конгресът на местните и регионалните власти в Европа21 вече
разработи

окончателен

текст

на

проекта

на

Европейска

харта

за

регионално

самоуправление, но все още няма консенсус за откриване на процедура за подписване на
хартата. Приемането на хартата ще създаде основа за дефиниране на понятието регион22.
Това означава, че процесът на промяна на формата на административно-териториалното
устройство ще бъде регламентиран, което от своя страна допълнително ще ускори процеса.
В позицията от юни 2002 г., приета в Хелзинки на 13-та сесия на Конференцията на
европейските министри, отговарящи за местните и регионалните власти също се
препоръчва усилията да се насочат върху разработване на общ юридически документ. В
този смисъл е и Резолюция 146 (2002) на Конгреса на местните и регионалните власти в
Европа относно проекта на Европейска харта за регионалното самоуправление. Тъй като
многообразието от практики е един от най-силните аргументи против Хартата, има доста
интересен аргумент за необходимостта от юридически документ – акцентира се върху
това, че само подобен документ може да постави ред и да установи правила, защото
,,разнообразието на националните форми на регионално самоуправление само по себе си
изисква юридически документ за регионално самоуправление, позволяващ известна
гъвкавост при прилагането му23”.
Проектът на Европейска харта за регионално самоуправление съдържа и визията за
сроковете, в които се очаква да се осъществи процесът на регионализация. В член 23, ал.1
се предвижда възможност да се ратифицира Хартата в процеса на създаване на регионални
структури, т.е. още преди тези структури да са създадени. Държавите обаче се задължават
Обхватът на това правомощие за вземане на решения варира. В общи линии се състои в осъществяване на
националните законодателни мерки.
20 Виж т.9, буква ”а” на Резолюцията.
21 Това е представителният орган на местните и регионалните власти на държавите членки на Съвета на Европа. Броят
на делегатите е равен на броя на делегатите в Парламентарната асамблея на Съвета на Европа. Те са разпределени в
две камари – Камара на местните власти и Камара на регионите. Националните делегации се формират съгласно
процедура, която всяка страна сама приема, като спазва определени изисквания, формулирани в Хартата и
Процедурните правила на конгреса. Съставът на българската национална делегация се определя от Министерския съвет
за период две сесии (две години).
22 Определението, което се съдържа в чл.3, ал.1 на проекта на харта: ,,Регионалното самоуправление означава правото
и способността на най-големите териториални власти, притежаващи изборни органи, административно разположение
между централното правителство и местните власти и разполагащи с прерогативи на самоорганизация или такива,
характерни за централната власт, да управляват на собствена отговорност и в интерес на населението си значителна
част от обществените дела в съответствие с принципа на субсидиарността”.
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в рамките на не повече от десет години от влизането на Хартата в сила в тяхната страна да
създадат законодателната рамка и административните и финансови механизми, които ще
им позволят да спазват по отношение на своите региони правата, заложени в Хартата.
Независимо че засега няма консенсус относно откриването на процедура за подписване на
тази харта разпоредбите на този проект трябва да бъдат взети предвид при подготовката на
реформата на областното ниво в България.
В Декларацията на Конференцията от Будапеща24 (февруари 2005 г.) едно от
важните действия също беше да се наблюдава развитието на регионалното самоуправление
с оглед да се идентифицират в частност иновациите и общите елементи за различните
страни. За целта ще бъде изготвено проучване за състоянието на регионалното
самоуправление в страните членки за периода 2005 – 2007 г., което трябва да бъде
докладвано на Съвета на министрите до лятото на 2008г.
Всъщност и без тази харта, по която се работи почти десетилетие, централизираните
държави в Европа вече са рядкост и по-скоро изключение от правилото, че Европа е
“Европа на регионите”.
2.3.2.3. Специфики на регионализацията в различните страни
Макар че разделянето на държавите според тяхното устройство на унитарни и
федерални се запазва, то става все по-условно, тъй като немалко унитарни държави
(например Великобритания) на практика са претърпели сериозни трансформации,
доближаващи ги по-скоро към федералната форма. До края на 60-те години
преобладаващата

част

от

държавите

в

Европа

са

централизирани

държави,

характеризиращи се със силна централна администрация; като цяло малки общини;
наличие на региони като чисто административно деление. Германия, Швейцария и
Австрия (Югославия и Чехословакия от страните членки на Съвета за икономическа
взаимопомощ) са единствените изключения. Кийтинг25 разграничава две вълни на
регионализъм и регионализация. Регионализацията през 60-те и 70-те години според него е
базирана предимно върху идентичността. Регионализацията през 80-те и 90-те вече е
базирана по-скоро на икономически, отколкото на културни и свързани с идентичността
основи. Има две страни, в които федерална система се установява по-рано (Германия и
Австрия), което Кийтинг свързва с желанието по този начин чрез федерализация да се
ликвидират всички предпоставки за възраждане на милитаризма.
23 Резолюция
24

146 (2002) относно проекта на Европейска харта за регионалното самоуправление т.9, буква ”б”.
Declaration of the Budapest ministerial conference fn delivering good local and regional governance, Budapest,
24-25 february 2005
25 Keating, M. 1998: The new regionalism in Western Europe: territorial restructuring and political change, Publisher: Cheltenham,
UK, Northampton, Mass.: Edward Elgar.
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И днес предимствата от гледна точка на икономическия растеж са най-силните
аргументи в полза на регионализацията. ,,В Европа през последните две десетилетия се
направиха стъпки към нарастваща децентрализация и трансфер на компетенции. Това се
наложи по икономически и политически съображения, основани не само на специфичните
местни и културни условия, но също и на широко споделеното разбиране, че
икономическият растеж, устойчивото обновяване на градските зони и ефикасното
предоставяне на качествени обществени услуги могат да бъдат улеснени, ако
правителствените институции не са така силно централизирани. В много държави това
движение прие формата на все по-засилено регионално самоуправление, включващо
демократично избрани регионални органи”26. Особено силен акцент върху икономическата
полза от регионализацията беше поставен при полската териториална реформа.
Важна особеност на процеса на регионализация е различното третиране на
отделните региони при предоставяне на регионална автономия. Докато във федералните
държави и Франция всички региони се третират равноправно и цялата територия е
хомогенна, в редица страни е избран т.н. „асиметричен подход”. Така например някои
региони на Италия или Испания имат по-голяма автономия, а във Великобритания и
Португалия част от регионите имат автономия, а други територии на страната нямат
такава.
Като изключим френския път към регионализация в останалите случаи към този
процес се пристъпва под натиск. Във всяка страна формите на този натиск са различни.
В Испания този процес е предизвикан от репресиите на Франко по отношение на
регионалните идентичности и след възстановяване на демокрацията се тръгва към
регионализация, като една част от регионите имат най-висока степен на автономия,
базирани на средновековни привилегии (например Навара), други имат по-малка
автономия (Каталония, Андалусия, Валенсия), а трета група са с най-малка степен на
автономия.
В Италия процесът на регионализация е породен от наличието на езикови
малцинства и от неразвитостта на юга. Затова Конституцията от 1948 г. (чл.116)
предвижда обособяване на 5 региона (Сицилия, Сардиния, Трентино - Алто Адидже,
Фруили-Венеция Джулия и Вале д`Аоста) с по-голяма степен, особени форми и условия на
автономност, съгласно специални статути, приети с конституционни закони, а останалите
региони имат обикновен статус на самостоятелност.
Документ, представен от Обединеното кралство на Конференцията на европейските министри, отговарящи за
местните и регионалните власти, Хелзинки, от юни 2002 г.
26
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Във Великобритания първата вълна на регионализма е през 60-те и 70-те години, но
е прекратена в резултат на референдум. Втората върна започва през 1997 г. с референдуми
в Шотландия, Лондон, Уелс и Северна Ирландия. Този модел също е асиметричен, поради
огромната разлика между Шотландия и Лондон от една страна и останалите региони.
На пръв поглед асиметричният регионализъм в Испания, Италия и Великобритания
поражда впечатление, че усложнява институционалната рамка и взаимодействието между
различните нива на управление. При по-задълбочен анализ, и особено при сравнение с
Белгия, се оказва, че той е много добро решение – това е възможност държавата да
отстъпва и прехвърля суверенитета си само там, където не може да сдържа претенциите на
малцинствени или културни общности, доминиращи в определени териториални единици.
По този начин държавите запазват своя унитарен характер, а общностните претенции са
туширани.
Процесът на деволюция в Австрия разкрива и още една черта на процеса на
регионализация. Тя е в последователното и непрекъснато разширяване на правомощията
на регионалните и общински съвети. Принципът на местното самоуправление е въведен в
австрийската конституция през 1920 г. и получава силен тласък след промяната в
конституцията от 1962 г. След промяната в конституцията през 1974 г. започва
същинското развитие на федерализма в Австрия. С последващо изменение на
конституцията е ограничена възможността за намеса на правителството в делата на
лендерите. През 1988 г. с ново изменение на конституцията на лендерите се дава право за
сключване на международни договори. Конституцията позволява сключване на
споразумения между федерацията и лендерите по въпроси от специфични сфери от тяхна
компетентност.
В редица от случаите на регионализация процесът на деволюция е стигнал толкова
далече, че регионите вече осъществяват дейности, които преди са се смятали за запазен
периметър на националните държави. Един пример за подобна дейност е тенденцията
някои региони да откриват собствени търговски представителства или културноинформационни центрове. Все по-широка е практиката тези единици да сключват
споразумения с национални държави27.
България е сключила редица такива – например Спогодба за сътрудничество между правителството на Република
България от една страна и правителството на Френската общност на Кралство Белгия и правителството на Валония от
друга страна от 1999 г.; Програма между Република България и Френската общност на Белгия в изпълнение на
спогодбата за културно сътрудничество между Република България и Кралство Белгия за периода 1996 - 1998 г.;
Споразумение за сътрудничество между правителството на Република България и правителството на Фландрия;
Съвместна декларация за сътрудничество между Министерството на вътрешните работи на Република България и
Министерството на вътрешните работи и спорта на провинция Райнланд-Пфалц на Федерална република Германия;
Договор за сътрудничество между Агенцията по заетостта към министъра на труда и социалната политика на Република
България и Регионалната агенция по труда на регион Ломбардия на Република Италия от 2004 г. България има
специални отношения и с германската провинция Бавария и Саксония – Анхалт.
27
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Стефанова28 разглежда регионалното самоуправление като качествено нова степен в
развитието

на

местната

демокрация

и

административния

регионализъм.

Предизвикателството от въвеждане на регионално самоуправление е в това да се определи
оптимален за конкретната държава баланс на правомощията и разпределение на функциите
и задачите на нивата на управление. При липса на баланс следствието може да бъде
сепаратизъм, породен от етнокултурни различия или появата на дезинтеграционни
тенденции в държавата.
Изводът, който можем да направим е, че в началото на ХХІ век централизираните
държави са в упадък и се запазват само в някои малки държави.
Новият регионализъм и федерализъм са различни от познатите ни допреди
десетилетие по това, че те по същество са, както посочва Маркоу29, “нова интерпретация
на териториалната организация на държавно ниво”, т.е. едно ново звено в традиционната
форма на държавно устройство, чиято поява е резултат от дълбоки промени на същността
на националната държава.
Опитът на Португалия, в която регионализъм липсва, е много ценен. През ноември
1998 г. там беше проведен референдум за установяване на региони, предвидени в
Конституцията през 1976 г., но мнозинството от избирателите гласуваха против и
предложението беше отхвърлено. Основните мотиви за това са няколко:
•

първият е чисто пространствен - страната е твърде малка, за да се дели на
региони;

•

вторият е свързан с португалската традицията, която се основава на
общинското самоуправление. Още едно ниво на управление би увеличило
бюрокрацията и броя на държавните служители, т.е. - то е по-скъпо;

•

и накрая ключовият аргумент, че със създаването на региони ще се разруши
единството на страната, тъй като ще подхрани етническо и религиозно
разделение, каквото в страната няма. В чл.51 от португалската конституция
дори е предвиден текст, забраняващ създаването на партии с наименование
или програми, които изразяват регионални особености или са с регионален
обхват.

28 Стефанова, М. Местната власт в България, София, Университетско издателство “Свети Климент Охридски”, 1997,
стр.135.
29

Пак там, стр.219
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2.4.

Влияние

на

процеса

на

европейска

интеграция

върху

териториалните реформи в Централна и Източна Европа
Макар и непряко процесът на европейска интеграция оказва силно влияние върху
процеса на децентрализация в новоприсъединилите се страни.
По данни на Европейската Комисия около ¾ от европейското законодателство се
изпълнява на местно или регионално ниво. Законодателството на Съюза – както новото,
така и измененията - има финансови и административни последици, които според
Камарата на регионите непрекъснато нарастват30. Камарата посочва четири типа
последствия – преки финансови, непреки финансови, влияние върху административната
структура и допълнителни административни разходи.
Върху териториалните реформи в отделните страни най-силно влияят преговорите
и договореностите по глава 21 ,,Регионална политика и координация на структурните
инструменти”, която е една от най-важните и обикновено се затваря в самия края на
преговорния процес между страната членка и Европейския съюз. Всяка страна членка,
чийто БВП е по-нисък от 75% от средноевропейския има право да бъде подпомагана от
Структурните и Кохезионния фонд на ЕС, като нивото на локализация на средствата от
Структурните и Кохезионния фонд е нивото NUTS 2 по класификацията на Евростат31.
Изискването един регион да бъде признат като регион на това ниво, е наличие на
население от 800 000 души, като БВП за всеки район поотделно не трябва да надвишава
75% от средноевропейския. С оглед на формирането на такива райони страните имат
възможност сами да изберат какъв да бъде статутът на тези региони – дали да бъдат само
статистически (какъвто е случаят с България например) или да бъдат едновременно и
административно-териториални единици (какъвто е случаят с Полша).
Както в България, така и в повечето страни от Централна и Източна Европа кандидатки за членство в Европейския съюз, преди започването на преговори за
присъединяване се считаше, че териториалните реформи вече са приключили. Още през
1996 г. по повод отбелязването на десетата годишнина от подписването на Европейската
харта за местно самоуправление бяха направени констатации, че в основни линии в
Европа, в това число и в Източна, процесът на установяване на местното самоуправление е
приключил. По отношение на общинското ниво след приемането на новата Конституция
бяха направени единични промени със създаването на някои нови общини, но в общи
линии нямаше радикално ново деление. Новото административно-териториално деление
на областно ниво беше въведено в началото на 1999 г. като тогава правителството
30
31

Committee of the Regions, Regional and Local Democracy in the European Union, 1999, p. 11.
Абревиатурата ,,NUTS” означава Nomenclature des Unités Territoriales Statistiques на Евростат.
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декларира, че с това реформата е приключила. Въпреки това, две години по-късно когато
започна дискусията за определяне на центровете на районите за планиране отново
сериозно се заговори за ново териториално деление, енергията на много градове и региони
е концентрирана към определянето им като бъдещи центрове на региони за планиране.
Така много скоро след като приключиха административните си реформи страните
от Източна и Централна Европа трябваше отново да поставят на дневен ред въпросът за
териториалното си устройство и по-специално да започнат дискусии дали да се обособяват
административни региони или не. Тъй като повечето конституции в региона бяха приети в
началото, когато приоритет беше общинското самоуправление, при въвеждане на
регионалното самоуправление се натъкваме на проблема за липсата на конституционни
гаранции за регионалното самоуправление. Не само българската конституция32, но и в
останалите страни от региона се гарантира общинското самоуправление, а регионалното се
предвижда да се въведе със закон. В отговорите на въпросник на постоянния комитет за
местна и регионална демокрация чешкото правителство е посочило, че реформата в
страната през 1997 – 2000 г. е извършена с оглед на предстоящото членство на страната в
ЕС така че да осигури компетенции в областта на регионалната политика.33
В Централна и Източна Европа се наблюдават съществени различия в развитието на
местното

и

регионалното

самоуправление.

В

едно

изследване,

посветено

на

децентрализацията се посочва, че до 1999 г. за страните от първата вълна за
присъединяване към Европейския съюз (Централна Европа) е характерна системата от
едно ниво на местно самоуправление. Второто ниво, там, където го има, е слабо (например
в Унгария).
Европейският парламент също констатира, че независимо от спазването на
принципите на ненамеса в правните системи на страните членки, Европейският съюз влияе
върху процеса на регионализация чрез европейската регионална и кохезионна политика,
които са насочени към намаляване на регионалните диспропорции. Тази политика, както
се подчертава в резолюция на парламента, “насърчава административната регионализация
в почти всички страни членки – дори и в онези, които не са били готови за това, като
катализатор за изпълнение на същите тези политики.”34 Маркоу
Наблюдението за „засилващ се натиск, отчасти от Европейския съюз, за създаване
на представителни институции на регионално ниво, които могат да обезпечат планирането
32 Виж чл.135, ал.2: “Други административно-териториални единици и органи на самоуправление в тях могат да бъдат
създавани със закон.”
33

Preparation of a reports on developments in regional selfgovernments across member states, Steering committee of
local and regional democracy, Strasburg, 2006, p.91
34 European Parliament resolution on the role of regional and local authorities in European integration (2002/141(INI).
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и партньорството в икономическото и социалното развитие” се констатира от Дейви35 в
анализа му на пречките пред децентрализацията в ЦИЕ.
Дебатите за необходимите структури за регионално развитие могат да доведат до
засилване на зависимостта от центъра, какъвто пример Петери дава с Унгария. Бахтлър36 в
едно задълбочено изследване на прехода и регионалната политика в страните от Централна
и Източна Европа констатира, че в повечето страни има такъв дебат с оглед поефективната регионална политика, но той е необходим, защото по-ранните реформи са
давали повече власт на местното ниво. По този начин е създаден вакуум между
централната и местната власт, като регионалните власти са много слаби и това е довело до
фрагментация. Както подчертава по-нататък Бахтлър, реформите в Чехия, Полша и
Унгария, започнали през 1999 – 2000 г., са в посока на решаване на този проблем.
Факт е, че регионалното развитие обективно допринася за засилване на процеса на
централизация. Един от принципите на европейските Структурни фондове е именно
принципът на концентрацията. Бегъл поглед върху новия български Закон за регионалното
развитие от 2004 г. е достатъчен за да покаже, че регионалното развитие е процес, който
въздейства в посока обратна на процеса на децентрализация и засилване на местното
самоуправление. Регионалното развитие е фактор за изместване акцента върху
междинните регионални нива, разположени йерархически между правителството и
общините. Чл.5 от този закон37 установява шест принципа, всеки от които (с изключение
на третия) предполагат засилване на регионалното ниво на управление:
1. единен подход за планиране и програмиране;
2. концентрация на ресурсите за постигане на целите на регионалното развитие;
3. партньорство, публичност и прозрачност на всички нива при осъществяване на
планирането, програмирането, финансирането, наблюдението и оценката;
4. допълване на финансирането от национални публични източници при съвместно
финансиране с други източници;
5. междуведомствена координация на дейността на компетентните органи в процеса
на планирането и програмирането, ресурсното осигуряване, реализацията, наблюдението и
оценката;
6. съгласуваност с другите структуроопределящи политики, инструменти и
действия на международно, национално и регионално равнище.
35

Davey, K. 2002: Decentralization in CEE countries: obstacles and opportunities, In: Mastering Decentralization and Public

administration Reforms, edited by Gabor Petery, OSI/LGI, p.36
36

Bachtler, J., Downes, R., Gorzelak, G. 2000:,Tranzition, cohesion and regional policy in Central and Eastern Europe:

conclusions”, In: ,,Tranzition, cohesion and regional policy in Central and Eastern Europe”, р.p.363 – 365.
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В доклада, посветен на регионализацията и нейният ефект върху местното
самоуправление, подготвен от постоянния комитет на местните и регионални власти също
се констатира, че “с въвеждането на Европейската регионална политика през 1975 г.
процесът на изграждане на Ес започва да влияе пряко на регионалното и местното ниво на
управление”.38
Местните власти отдавна са наясно с този проблем. В един свой доклад от 1992 г.
Ковенберже дори определя обединението на Европа като един от външните фактори за
заплаха пред местната автономия. ,,Желанието за хармонизиране, твърди Ковенберже,
заложено в обединяването на Европа, крие определена опасност за местната автономия.”
Проблемът, който Ковенберже

39

дефинира, е как да се запази местната автономия в

условията на все по-засилваща се интеграция и стремеж към рационализиране и висока
степен на координация при вземането на решения в процеса на програмиране.
С оглед на изискванията на Европейския съюз за ползване на средствата страните
членки започнаха да формират региони на ниво NUTS 2. Дълго време класификацията
NUTS беше регламентирана от Евростат. През 2003 г. тази проблематика беше уредена с
Регламент 1059 на Европейския парламент и Съвета40. С него се установява разделяне на
територията на съюза на три нива териториални единици по номенклатурата на
териториалните единици – NUTS 1, 2 и 3. Макар че целта на този Регламент и
класификацията бе да въведе ред в регионалната статистика, ефектът е в посока на
унифициране на съществуващите единици. Всяка една единица от тези нива – региони,
окръзи, околии, получава идентификационен номер и списъкът се публикува в
Официалния бюлетин на Европейския съюз. За всяко от нивата в чл. 3, ал. 2 на Регламента
има установено изискване на населението, включено в тази единица:
Ниво

минимум

максимум

NUTS 1

3 милиона

7 милиона

NUTS 2

800 000

3 милиона

NUTS 3

150 000

800 000

37 Виж
38

чл.5 от Закона за регионалното развитие, Обн. ДВ, бр.14 от 20.02.2004 г.
Регионализацията и нейният ефект върху местното самоуправление. В: “Децентрализация и интеграция:

регионално и местно управление”, съставител Милена Стефанова, Мултитрейд @ Микропритнинг, София,
2004, стр.216.
39

Ковенберже, Ж., Прилагането на Европейската харта за местното самоуправление. В ,,Местно самоуправление”,

Министерство на териториалното развитие и строителството, София, 1993, стр.23- 37.
Rеgulation (EC) No 1059/2003 of the European parliament and of the council of 26 May 2003 on the
establishment of a common classification of territorial units for statistics (NUTS)

40
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Тези три нива могат да бъдат само териториални статистически единици или
същевременно и административни единици. Ако на ниво NUTS 2 страните биха могли да
пристъпят към създаване на статистически единици, без те да са административни, то на
ниво NUTS 3 посочената численост всъщност се отнася до областите и общините, т.е. този
Регламент

установява

граници

за

населението

на

административните

единици,

разположени над общинското ниво (окръзи, области, околии и др. подобни) . Съчетано с
изискването за уведомяване на Европейската комисия при всяка промяна на
класификацията,

този

регламент

вероятно

ще

намали

броя

на

извършваните

административно-териториални промени.
Ето как изглежда нивото NUTS 2 в страните от Централна и Източна Европа:
България. Понастоящем, районите за планиране в България, съответстващи на
ниво NUTS 2, са утвърдени със Закона за регионалното развитие.41 Формирани са шест
статистически района за планиране42, които не са административно-териториални
единици. Районите за планиране се формират на основата на областите в зависимост от
географското им разположение, икономическото им развитие, броя на населението им и
перспективите им за развитие 43. При подготовката на новия проект на Закон, въпросът за
броя и центровете на районите за планиране беше най-дискусионният въпрос, като
дебатите продължиха почти 2 години, включително и до последно преди приемането на
районите на второ четене.
Румъния. За изпълнението на регионалната политика и за подготовката на
регионални програми страната е разделена на осем планови региона. Води се дискусия за
плюсовете и минусите от въвеждането на райониране на ниво NUTS 2, т.е. за създаване на
административни региони във връзка с подготовката за ползването на Структурните
фондове като планови единици. Настоящите окръзи в Румъния са сходни по
характеристики с българските области и се приемат като ниво NUTS 3. Като се имат
предвид обективните дадености (население и територия на страната), поне на теория са
налице условия за регионализация и тя би могла да стане факт в зависимост от цялостното
развитие на региона.
Унгария. Създадени са 7 статистически планови региона с намерението те да се
превърнат в административни, но за момента няма подобна нагласа.
Полша. С реформата от 1999 г. бяха създадени 16 региона с пряко избрани
самоуправления. По този начин Полша е единствената страна от ЦИЕ, която има
Преди това техния статут беше уреден с ПМС № 145/27. 07. 2000 г.
Северозападен с център Видин; Северен Централен с център Русе; Североизточен с център Варна; Югозападен с
център София; Южен централен с център Пловдив и Югоизточен с център Бургас.
43 Виж чл.6, ал.2 от Закона за регионалното развитие.
41
42
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административни региони на ниво NUTS 2, като границите на това ниво съвпадат с
административното деление.
Чехия. Създадени са 8 статистически и планови региона. Освен тях има 14
самоуправляващи се региона. Проблемът тук е, че наличните самоуправляващи се региони,
създадени през 2000 г., не съвпадат със статистическите региони.
Литва, Латвия, Естония, Малта и Кипър. Въпросът е решен като страните като
цяло са определени като ниво NUTS 2.
Словения. Създадени са два региона за целите на Структурните фондове – единият
включва столицата Любляна и прилежащия регион, а другият – останалата част от
страната.
Словакия. Създадени са 4 планови региона. И тук както и в Чешката република,
създаденото сравнително скоро регионално самоуправление с 8 области не съвпада с
плановите региони.
След като пълноправното членство вече е факт, дискусиите за промяна на
административното деление и за създаване на административни региони, съвпадащи с
класификацията NUTS2 постепенно спират. Това означава край на тенденцията
районирането за целите на Структурните фондове и регионалното развитие да играят
решаваща роля при определянето на териториалното деление. От присъединилите се през
2004 г. общо 10 страни 5 страни са изградили регионите си на ниво по ниско от нивото
NUTS II, а именно на ниво NUTS III – Чехия, Малта, Словакия, Литва и Латвия.
През последните месеци, във връзка с дебата за мерките за повишаване на
капацитета на общините за усвояване на средства от фондовете на ЕС, все по често в
публичното пространство се лансира идеята, че броят на общините у нас трябва да се
намали, за да може общините ефективно да ползват средства от фондовете на ЕС. В
периода след 1995 година, осъществените административно териториални промени в
основните структури – области и общини, са ограничени по вид и брой (общо 9
новосъздадени общини и промени в дължината на областните граници до около 5 % от
общата дължина). Дали тенденцията към създаване на нови общини ще бъде спряна и по
какъв начин ще се реализира идеята засега не е ясно. Определеният в ЗАТУРБ и
съответстващ на ЕХМС ред предвижда това да става задължително след референдум.
Очевидно ако такива промени се случат, това би било още едно доказателство за
влиянието

на

процеса

на

присъединяване

към

ЕС

върху

съществуващото

административно-териториално устройство. Опитът на Дания в тази насока би могъл да
бъде използван.
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3. СРАВНИТЕЛЕН

ПРЕГЛЕД НА ФОРМАТА НА ДЪРЖАВНО УСТРОЙСТВО, ТЕРИТОРИАЛНОТО

ДЕЛЕНИЕ И НИВАТА НА САМОУПРАВЛЕНИЕ В СТРАНИТЕ ОТ ЕС

Настоящият сравнителен преглед включва само страните членки на ЕС. С цел
онагледяване и в съответствие с изискванията на възложителя, данните относно формата
на държавно устройство, териториалното деление, наименованията на териториалните
единици, броят им, както и наличието на самоуправление, са представени таблично. От
всички изследвани показатели броят на административно-териториалните единици е найсилно динамичен. Поради това, независимо от използването на най-актуалните налични
данни, следва да се има предвид че броят на териториалните единици, особено на
общинско ниво, непрекъснато се променя44. За да е ясно за кои точно единици и нива става
дума, в скоби към наименованията на териториалните единици са дадени наименованията
им и на съответните езици.
Друг специфичен проблем при категоризацията на отделните страни е все поголямата условност на класифицирането на страните според формата на държавно
устройство като унитарни или федерални. Комитетът на регионите класифицира страните
членки на ЕС на четири типа45, три от които са унитарни, с уточнението, че има страни,
чиято конституционна уредба позволява по определени показатели да бъдат отнесени към
повече от един от тях. Тези типове са:
•

федерални държави;

•

регионализирани унитарни държави;

•

децентрализирани унитарни държави;

•

централизирани унитарни държави.

По тази класификация в Европейския съюз (преди разширението през 2004 г.) има 3
федерални държави със значителни специфики (Германия, Белгия и Австрия) и седем
регионализирани унитарни държави; а за Испания е характерен така наречения
асиметричен федерализъм. Федерална ориентация има и в италианската административна
реформа.

44

Така например по време на настоящото изследване е в ход подготовката за въвеждане на ново
териториално деление в Дания, свързано с намаляване на броя на съществуващите окръзи и общини.
45 Committee of the Regions, Regional and Local Democracy in the European Union, 1999, p. 13.
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ФОРМА НА ДЪРЖАВНО УСТРОЙСТВО,
ТЕРИТОРИАЛНО ДЕЛЕНИЕ И НИВА НА САМОУПРАВЛЕНИЕ В СТРАНИТЕЧЛЕНКИ НА ЕС

Държава

Форма на държавно

Наименование на

устройство и

териториалните единици

Брой

Наличие на
самоуправление

териториално деление

Австрия

Белгия

Федерална

Провинции (Bundeslander)

9

Да

Тристепенно

Околии

99

Не

Общини (gemeinde)

2 381

Да

Федерална

региони (gewesten/regions)

3

Да

Тристепенно

провинции (Provincies)

11

Да

общини (communes)

589

Да

Окръзи

56

Да

околии

443

Да

Великобритания Тристепенно

общини
Германия

Гърция

Федерална

Провинции (lander)

16

Да

Тристепенно

Окръзи (landkreise)

439

Да

общини (stadte, gemeiden)

13176

Да

Региони (Periferia)

13

Да

Префектури (nomoi)

51

Да

Градски (dimoi)

1034

Да

селски (kinotites)

6130

Окръзи (amtskommuner)

15

Да

Общини (kommuner)

271

Да

окръзи (maakond)

15

Не

Селски общини

241

Да

8

Да

Унитарна
Тристепенно

Дания46

Да

Унитарна

Общини, от тях

Двустепенно
Естония

Ирландия

Унитарна
Двустепенно

Градове

Унитарна

Региони (regions)

46

От 1.1.2007 г. се очаква съществуващите окръзи и общини да бъдат намалени съответно на 5 региона и 98
общини, при което най-малките общини се окрупняват
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Държава

Форма на държавно

Наименование на

устройство и

териториалните единици

Брой

Наличие на
самоуправление

териториално деление

общини (county, boroughs 34
Испания

Италия

Кипър
Латвия
Литва

Люксембург

Да

Двустепенно

councils)

Унитарна

Региони (comunidades)

19

Да

Провинции (provincias)

52

Да

Тристепенно

Общини (municipios)

8 108

Да

Унитарна

Региони (regioni)

21

Да

провинции (province)

103

Да

Тристепенно

общини (comuni)

8 100

Да

Унитарна

окръзи

6

Не

двустепенно

Общини

33

Да

Унитарна

Окръзи (raions)

33

Да

Двустепенно

общини (pagasts)

536

Да

Унитарна

Окръзи (apskritys)

10

Не

Общини (12 градски и 44 60

Да

Двустепенно

селски) (savivaldibes)

Унитарна

административни окръзи

3

Не

Двустепенно

общини

118

Да

Села (комуни) и градове 643

Да

(общини)
Малта
Полша

Португалия

Унитарна

региони

3

Не

Двустепенно

Местни съвети

68

Да

Унитарна

Региони (vojewodztwa)

16

Да

Тристепенно

Окръг (powiatу)

379

Да

Община (gminy)

2478

Да

Унитарна

Окръзи (districts)

18

Да

Двустепенно

Общини (municipios)

308

Да

Църковни

общини 4257

(freguesias)
Румъния

Унитарна

Окръзи (judet)

42

Да

Двустепенно

Градове (arase, municipii)

263

Да

Общини (communes)

2688

Да
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Държава

Форма на държавно

Наименование на

устройство и

териториалните единици

Брой

Наличие на
самоуправление

териториално деление

Словакия

Словения

Унгария
Финландия
Франция

Унитарна

Региони (kraje)

8

Да

Тристепенно

околии (okresy)

79

Не

Общини (Obse)

2928

Да

Унитарна

околии (upravne enote)

58

Не

Двустепенно

Общини (obcine)

192

Да

От тях градски

11

Унитарна

окръзи (megyek)

19

Да

Двустепенно

общини (telepulesek)

3145

Да

Унитарна

Провинции (laanut)

6

Не

Двустепенно

Общини (kunta)

431

Да

Унитарна

Регион (regions)

26

Да

Тристепенно

Департамент (departements) 100

Да

Община (communes)

36 678 Да

Унитарна

Провинции (provincies)

12

Да

Двустепенно

Общини (gemeenten)

489

Да

Чешка

Унитарна

региони (kraie)

14

Да

република

Тристепенно

околии (ouresy)

77

Не

общини (obec)

6244

Да

Унитарна

региони (Riksomraden)

8

Да

Тристепенно

Окръзи (Landsting)

21

Да

Общини (kommuner)

290

Да

Холандия

Швеция

Прави впечатление факта, че всички дванадесет нови страни, присъединили се към
Европейския съюз при последните две разширения (през 2004 - 10 страни, 2007 - 2 страни)
са унитарни държави.
Относно нивата на териториално деление:
Сравнителният анализ на данните от таблицата показва, че няма страна-членка на
ЕС с едностепенно териториално деление, в това число и най-малките държави като
Люксембурт, Малта и Кипър.
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С двустепенно териториално деление са петнадесет страни. Самоуправление и на
двете нива на териториално деление в страните с две нива на териториално деление
съществува в Дания, Ирландия, Латвия, Румъния, Унгария и Холандия:
Двустепенно

Две

нива

на

самоуправление
България
Дания
Естония
Ирландия
Кипър
Латвия
Литва
Люксембург
Малта
Португалия
Румъния
Словения
Унгария
Финландия
Холандия
Самоуправление само на едното от съществуващите две нива на териториално
деление съществува в останалите осем страни: България, Естония, Кипър, Литва, Малта,
Португалия, Словения и Финландия.
С тристепенно териториално деление са дванадесет държави – Австрия, Белгия,
Великобритания, Германия, Гърция, Испания, Италия, Полша, Словакия, Франция, Чешка
република и Швеция. Това са обикновено сравнително големи по територия и население
държави с преобладаваща федерална конституционна уредба или федерална ориентация
на административна реформа.
Всички те имат поне по две нива на местно самоуправление. Наличие на
самоуправление и на трите нива на териториално деление съществува в част от тези
страни: Белгия, Великобритания, Гърция, Испания, Италия, Полша, Франция и Швеция. В
тази група страни единствено Полша е от групата на новоприсъединилите се страни
членки на ЕС.
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Наличие на самоуправление в две от трите нива на териториално деление
съществува в Австрия, Германия, Словакия и Чешка република.
Това, което се очертава при прегледа на териториалното деление и наличието на
самоуправление в страните членки на ЕС е, че самоуправлението се разпростира върху
много голям брой териториални единици на най-ниското ниво, община. Показателен е
броят на общините в страни като Франция, Германия, Италия.
В страни, където наблюдаваме само едно функциониращо ниво на самоуправление,
отново се очертава значителен брой самоуправляващи се териториални единици – тоест
самоуправлението е сведено на едно много ниско ниво в териториалната общност.
Самоуправлението в страни, близки по територия и население на България, като
например Унгария, Чешка Република, Гърция и Словакия се простира върху десетократно
повече териториални единици, отколкото в България ( напр. Унгария – 3145 общини,
Чехия – 6244 общини, за сравнение България – 264 общини). Това, което също се
наблюдава е, че тези страни са с функциониращи две нива на самоуправление.
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4. ПРЕДСТАВЯНЕ НА СЪСТОЯНИЕТО В ТРИ СТРАНИ С БЛИЗКИ ДО БЪЛГАРСКИЯ МОДЕЛ
НА АДМИНИСТРАТИВНО-ТЕРИТОРИАЛНО УСТРОЙСТВО, ЧИЙТО ОПИТ Е НАЙ-ПРЯКО ПРИЛОЖИМ
ЗА БЪЛГАРИЯ

4.1. Гърция
4.1.1. Форма на държавно устройство
В резултат на референдум през 1974 г., Гърция се провъзгласява за парламентарна
демократична република.
През последните години в страната са осъществени редица реформи, сред които с
изключително значение реформата в областта на публичната администрация. Сред
основните аспекти на реформата са преустройството на територията на страната и
подобряването на структурата и функциите на общинските власти.

Основна цел на

реформата бе да се укрепи капацитета на местните власти, както и на всички междинни
управленски нива (регионалните власти и префектурите). В контекста на по-нататъшна
децентрализация, няколко изпълнителни функции и компетенции бяха прехвърлени от
централно на регионално и общинско ниво. Модернизацията на функциите и структурите
на местно и регионално ниво бяха допълнително засилени и административната и
финансова независимост на местните власти – налице. По този начин се постигна
засилване на вътрешния капацитет на регионите, който е необходимо условие за
устойчивото развитие на страната като цяло. Създадени бяха редица регламенти, касаещи
отношенията между общините и междуобщинското сътрудничество, както и механизми за
сътрудничество с частния сектор.
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. Гръцката административна система понастоящем
носи много характеристики на децентрализация. Регионите функционират като местни
административни единици на държавната власт. Префектурите започват да действат като
второ ниво местно самоуправление през 1995 г., а през октомври 1998 г. се провеждат
изборите за втори мандат на техните представители – за периода 1999 – 2002 г. Първото
ниво местни власти се укрепва със сливането на по-малките общини и общности, което
започва през януари 1999 г.
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
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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.

4.1.2. Структура на регионалните власти
Реформите, свързани с провеждане на политика на децентрализация в страната,
започват през 80-те с въвеждането на префектурите като второ ниво на самоуправление.
По-късно през периода 1990 – 2000 г. Гърция преминава през продължителен процес на
децентрализация и реорганизация на публичната администрация, докато процесът на
регионализация също набира скорост. Създава се децентрализираната държавна
администрация и със закон 1622/86 и президентски указ 51/87 от 1987 г. Гърция е
разделена на 13 региона като резултат от европеизацията на гръцката държава: Източна
Македония, Тракия, Атика, Северна Егея, Западна Гърция, Западна Македония, Епирус,
Тесали, Йонииски острови, Централна Македония, Крит, Южна Егея, Пелопонесос и
Централна Гърция. Регионите имат широк спектър от отговорности и правомощия и се
превръщат в двигател за успешно прилагане на кохезионната политика на Европейския
съюз. Първоначално регионите са отговорни за планирането и координирането на
регионалното развитие. От 1994 г. регионите стават децентрализирани единици на
държавната администрация и всеки от тях се оглавява от генерален секретар. Всеки регион
има и регионален съвет отговорен за планирането и регионалното развитие. Членовете на
регионалния съвет са представители на първо и второ ниво местни власти, както и на
бизнеса и професионалната сфера, които представят гражданите и по този начин се
осигурява социален консенсус в процеса на регионалното развитие.
Въпреки

това

регионите

не

са

ниво

на

самоуправление,

а

форма

на

децентрализирани структури на държавната администрация. Според допълнителни
законодателни разпоредби (Закон 2503/97), уреждащи децентрализираното управление в
Гърция и адаптирането на гръцката държавна администрация към новото устройство,
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регионите са децентрализирани административни единици със собствена организация.
Регионите имат много съществена роля в новата схема на управление. Те имат собствен
бюджет, държавни служители и съвременни механизми за управление на кредити за
регионални проекти. Тези кредити се отпускат или от национални фондове или от
фондове, осигурени от програми на ЕС.

4.1.3. Причини за въвеждане и последствия от функционирането на
второто ниво на самоуправление
През 1986 - 1987 г. са положени основите на днешната териториална структура на
Гръцката република. Процесът на децентрализация е все още в първичен стадий: създават
се 13-те региона (periferies), които представляват единственото децентрализирано ниво на
властта.

4.1.4. Организация на регионалните власти и разпределение на
отговорностите между органите за управление и самоуправление
Местното самоуправление в Гърция е разделено на две нива. Първото ниво на
местно самоуправление е това на общностите и общините, а второто ниво е това на 51-те
префектури в страната. В контекста на процеса на децентрализация, първото ниво на
самоуправление – общностите и общините – бе реорганизирано в рамките на реформата
„Каподистриас” през 1997 г. И двете нива на самоуправление имат административна
автономност.
Според новата система префектурите се превръщат във второто ниво на
децентрализация на властта. Със закон 2218/1994 (поправен и допълнен чрез закони
2240/1994 и 2307/1995) се установяват префектурите - като автономни органи по силата на
публичното право с териториална юрисдикция и отговорности за управлението на ниво
префектура.
Територията на всяка префектурна управа съответства на административната
територия на префектурата, освен в случаите на обединени или разширени префектури,
чиято териториална власт се разпростира на повече от една префектура (Атина - Пирея,
Родопи - Еврос и Драма - Кавала - Ксанти). Всяка префектура с разширена префектурна
власт се нарича префектурен окръг, като седалището й е центърът на съответната
префектура.
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В системата на префектурните власти могат да бъдат създавани и подпрефектури
(епархии) като административни единици, особено в островните региони или отдалечените
части на дадена префектура.
В Гърция има 51 префектурни управи, три от които са разширени префектури
(Атина - Пирея, Родопи - Еврос и Драма - Кавала - Ксанти).
Във всяка от 51-та префектури се избира окръжен съвет (от 21 до 37 членове) чрез
директни избори, като 3/5 от местата в Съвета се заемат от представители на печелившата
листа в окръга, а останалите 2/5 се разпределят по пропорционална система между
представители на останалите листи. Ръководителят на печелившата листа става Префект.
Освен функциите на йерархически ръководител на службите на местната администрация и
изпълнител на решенията на окръжния съвет, Префектът има и представителна функция
като участва в Регионалния съвет на съответния регион. Също така, от 5 до 7 членове на
окръжния съвет се избират като членове на окръжни комисии за период от 2 години.
Въпреки, че всеки окръг 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.
Генералният секретар може да анулира решение на Префекта, ако то бъде определено като
неправомерно. Отговорностите на окръжната власт се простират във всички области 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 Общинският съвет, Общинската комисия и кметът. 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 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.
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4.1.5. Контролни правомощия на регионалното ниво по отношение на
по-ниското административно ниво
През 2001 г. Конституцията на Гърция претърпява промяна в чл. 102, пар. 1, в който
се определя, че първото и второто ниво на местно самоуправление (префектурите и
общините и общностите) могат да

изпълняват функции на централната власт.

Прехвърлянето на правомощия и регламентирането на отговорностите на различните нива
на местна власт и регионалните администрации е важен критерий за определянето на
отношенията между централната власт и местните власти.
Децентрализираните

административни

единици

на

регионално

ниво

имат

правомощия, свързани с вземането на решения и провеждането на националната политика
на регионално ниво. Планирането, програмирането и прилагането на икономически,
социални и културни политики за развитие (включително разработване на предложения,
свързани с планирането на национални програми, изготвянето на регионалните оперативни
програми в контекста на Националната стратегическа референтна рамка и др.) са дейности,
които спадат към правомощията и компетенциите на регионите.
Докато от една страна няма йерархия по отношение на първото и второто ниво на
самоуправление, то от друга – регионите са отговорни за прилагането на децентрализирана
административна система и в качеството си на основни звена на тази система регионите
наблюдават и контролират действията на двете нива на самоуправление. Тъй като
регионите имат все по-важна рола по отношение на ефективното и ефикасно прилагане на
политиката на сближаване на ЕС, посредством Закон 2860/2000 им се предоставят
изключителни отговорности във връзка с подготовката, изпълнението и наблюдението на
Националната стратегическа референтна рамка (както и на Рамката за подкрепа на
Общността).
Друг важен аспект в отношенията между централната и местните власти е контрола
от страна на централното ниво. С последните промени в рамките на чл. 101 от Закона се
въвеждат още по-конкретни контролни функции на централната власт по отношение на
проверка на законността на действията на местните власти. Контролът и наблюдението на
действията на второто и първото ниво на самоуправление се извършва от регионите. В
допълнение централната власт е създала различни механизми на контрол, между които и
институцията „Омбудсман” (Закон 2477/1997).
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4.1.6. Статут на представителите на регионалните органи на властта
Всяка регионална власт е обособена децентрализирана административна единица.
Нейните задължения включват услугите, които предоставя на цялата си територия,
включително и услугите в префектурата и отговорностите на Генералния секретар на
региона, който е представител на държавната администрация на регионално равнище.
Регионалните органи имат пълната и решаваща власт да упражняват правата на
държавната администрация на регионално ниво. Регионалните власти са отговорни за
наблюдението на първо и второ ниво местни власти и за предприемането на необходимите
мерки за тяхното нормално функциониране и за приложението на системата на
административна децентрализация.

В основни линии регионите:
•

прилагат

националната

политика

и

политиката

на

ЕС,

свързани

с

икономическото, социално и културно развитие на тяхната територия;
•

подпомагат дирекциите на централната власт и правителството в очертаването
на политиката за регионално развитие;

•

прилагат държавната политика на регионално ниво като играят изпълнителна
роля за координирането и наблюдението на определени правителствени
политики;

•

служат за връзка между централната власт и гражданите и техните проблеми.

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.

4.1.7. Отношения между второто ниво на местно самоуправление и
деконцентрираната държавна администрация
Успоредно с процеса на децентрализация се провежда и деконцентрация на
държавата. Това означава, че министърът на вътрешните работи избира главните секретари
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на регионите и префектите (nomarchis) в департаментите (nomi). Префектът 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 компетенции от централната към местната
власт.

4.1.8.

Система от приходоизточници

Според правилника за общините и общностите, приходите им се състоят от
обичайни и извънредни приходи.
Обичайните приходи идват от:
•

Националния бюджет под формата на субсидии, които са им официално

разпределени;
•

Движими и недвижими имоти на местните власти;

•

Такси за услуги;

•

Местни данъци и такси.

Извънредните приходи идват от:
•

Заеми, дарения, завещания;

•

Продажба на активи;

•

Други източници (т.е. всякакви други извънредни приходи, които не попадат в

горните две категории)
Обичайни приходи
•

Субсидии от централната власт

Тези средства, известни като “независими централни източници”, официално се
разпределят на местните власти от централното правителство всяка година. Размерът им е
ясно определен (20% данък общ доход за физически и юридически лица, 50% пътен данък,
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3% данък за прехвърляне на собственост). Една трета от приходите от данък общ доход се
използва за финансиране на инвестициите на местните власти, а останалата част – за
текущи разходи. До скоро броят на населението се използваше като основен
разпределителен критерий, но от 2000 г. със закон са установени и други критерии като
обем на водоснабдителните и канализационни мрежи, размер и достъпност на пътната
мрежа, географски признаци, климат и др.

•

Приходи от недвижими имоти

Приходите от недвижими имоти идват или от предоставяне под наем на имотите,
собственост на местните власти, от такси платени от трети лица за използване на имотите
или от използването на имотите от самите местни власти.

•

Приходи от такси за услуги

Това са такси, наложени от местните власти, за да се покрият разходите за
предоставяна

услуга

(например

почистване

и

сметоизвозване),

и

на

практика

представляват плащания за предоставяните от местните власти обществени услуги.
Размерът на тези такси се определя чрез решение на общинския съвет.
Съществуват и някои такси, които не компенсират стойността на определена услуга.
Размерът на тези такси се фиксира от държавното законодателство. Такива са таксите за
недвижими имоти, тротоарно право, използване на площади и други обществени места,
реклами, паркиране, използване на минерални извори и издаване на разрешения за строеж.

Извънредни приходи
•

Заеми

Съгласно член 237 на Правилника за общини и общности, общините и общностите
могат да получават заеми от държавата и други обществени институции, както и от
признати гръцки или чуждестранни финансови институции

с цел финансиране и

изпълнение на техните дейности.

•

Приходи от други източници

-

наеми от обществени рибарници;
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-

наеми за обществени мраморни кариери;

-

глоби за нарушения на Закона за движение по пътищата;

-

глоби за нарушения на Закона за търговията на открито;

-

глоби за нарушения на Закона за замърсяването и шума;

-

други.
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4.2. Дания
4.2.1.

Форма на държавно устройство

Дания е конституционна монархия с еднокамарен парламент. Страната е
съвременна социална държава, в която три четвърти от гражданите живеят в градски
райони и около една трета от цялото население живее в столицата Копенхаген и
околностите.
Действащата политическа система в Дания се основава на Конституцията от 1849 г.
Конституцията гарантира известна независимост на местните органи на самоуправление,
които по това време са представени от енории, общини и области. Принципите на местно
самоуправление са заложени също така в действащата Конституция от 5 юни, 1963 г.
Чл. 82 от датската Конституция гласи: “Правото на местните органи да упражняват
своята власт по независим начин, под надзора на държавата, следва да бъде скрепено със
закон.” През 1860-те години законодателството гарантира повече права на местното
самоуправление, но принципа на Конституцията не се спазва до началото на ХХ в., когато
е приет закон за общите избори в местните съвети и важни задачи се възлагат на местните
органи.
Налице са свободни, тайни и демократични избори и на трите нива (Парламент,
областни и общински съвети). И на трите нива изборната длъжност е с мандат от четири
години.
Градовете Копенхаген и Фредериксберг (близо до Копенхаген) имат функции и
правомощия обикновено вменени на областите и общините в Дания и се радват на
специален статут, бидейки едновременно области и общини, и се разпростират върху двете
нива на местно самоуправление.
Датската конституция урежда правата на общините и областите да управляват
своите дейности под контрола на държавата и в съответствие със закона. Понастоящем
местно самоуправление означава свобода за местните органи на властта да разработват
собствената си местна политика в рамките на една доста обширна законодателна база. По
принцип местните органи и области са равнопоставени органи, т.е. те изпълняват своите
задачи, вменени им чрез парламентарни актове, независимо едни от други. С други думи,
не съществуват отношения на подчиненост между общините и областите.
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4.2.2.

Структура на регионалните власти

Действащата структура на местните органи на самоуправление и на областите
съществува от 1970 г., когато е подето цялостно преустройство, наричано Реформа в
местното

самоуправление.

Основната

цел

на

тази

реформа

е

създаването

на

административни единици, които са достатъчно големи, за да бъдат икономически и
административно жизнени, с достатъчно население, за да могат да изпълняват определен
брой задачи по осигуряването на различните видове услуги за гражданите. Водещите
принципи относно размера на областите и общините е те да са достатъчно големи, за да
изпълняват задачите свързани с болничните заведения, а за общините - с училищата. Броят
на населението в датските общини варира между 3 000 и 490 000 жители, със средна
стойност 19 254 жители. Броят на населението за областите е между 45 000 и 610 000
жители, със средна стойност 336 949.
Таблица 1: Население, площ и брой на местните органи в отделните области,
Източник: Датските области
Област
Копенхаген
Фредериксберг
Роскилде
Западна Зеландия
Сторстрьом
Борнхолм
Фунен
Южна Ютландия
Рибе
Вейле
Рингкьобинг
Аархус
Виборг
Северна Ютландия
Общо области
Копенхаген град
Фредериксберг град
Общо за страната

Население,
януари 2001 г.
613 400
365 300
231 600
295 100
259 100
44 300
472 000
253 500
224 300
347 500
272 900
637 100
233 143
493 114
4 699 400
495 700
90 300
5 330 000

Обща
площ
кв.км.
526
1 347
892
2 984
3 398
588
3 486
3 938
3 132
2 997
4 853
4 561
4 122
6 173
42 409
88
9
43 094

Брой
общини
18
19
11
23
24
1
32
23
14
16
18
26
17
27
268
1
1
271

От началото на 2007 г. се очаква в страната да бъде извършена сериозна
административно-териториална реформа, която да засегне както съществуващите окръзи,
така и общините. Очаква се окрупняване на окръзите до 5 и на общините до 98. Тук обаче
е обект на анализ преди всичко съществуващата към момента структура.
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Общините и областите се управляват от местни съвети, които вземат основните
решения. Като цяло областните съвети не са по-висшестоящи от общинските. Функциите
между тях са разделени и отговорностите са ясно разпределени. Въпреки това, в някои
конкретни сфери областите изпълняват надзорна или контролираща роля. Така например
те могат да съветват общините по сложни социални въпроси.
На ниво област съществува и държавен областен управител (префект), назначен от
правителството, както и държавни областни комисариати, които представляват държавни
регионални агенции, чиито граници съвпадат с тези на областите. Те носят отговорност за
юридическия надзор върху местните органи и за някои административни решения.
Областните комисариати нямат голяма тежест в сравнение с областните и общинските
управи (целият им бюджет не надхвърля 1% от бюджета на местните органи).

4.2.3. Причини за въвеждане и последствия от функционирането на
второто ниво на самоуправление
Разделението на властите на три между държавата, областите и местните органи на
властта е стара традиция в Дания. Терминът “област” (amt) за административна единица
води своето начало от 1662 г. Областните съвети са създадени през 1841 г. като част от
системата на местна автономия в провинциалните райони. С обнародването на нов закон за
49

делението на местни и регионални органи на самоуправление от 1 април 1970 г., броят на
областите е намален от 25 на 13, а броят на общините е намален от 1300 на 271. След
реформата от 1970 г. всички общини (с изключение на Копенхаген и Фредериксберг градските райони) стават част от област и всяка област се състои от 5 до 32 общини.
Програмата за реформа на местното самоуправление в Дания през 1970 г. се
основава на принципа на децентрализация, така че решенията да се взимат възможно найблизко до гражданите. Така с нея започва постепенното прехвърляне на функции от
централната власт към общините и областите. Понастоящем местните власти притежават
отговорността за предоставянето на повечето обществени услуги на гражданите.

4.2.4. Организация

на

регионалните

власти

и

разпределение

на

отговорностите между органите за управление и самоуправление
Таблица 2: Разпределение на прерогативите и отговорностите между различните
нива

власти,

Източник:

Национална

асоциация

на

органите

за

местно

самоуправление в Дания, Управление “международни консултации”.
Държава

Области

Общини

Цялостна икономическа
политика
Външна политика и
сигурност
Съд
Отбрана
Затвори
Митници
Пощи
Железници
Магистрали
Центрове по заетост и
безработица

Регионално планиране и
развитие, култура (напр.
музеи, театри)
Контрол върху околната
среда (големи предприятия)
Основни пътни артерии
Част от обществената
транспортна система

Социални грижи и
здравеопазване
∗заведения и домове за
стари хора
∗детски градини/домове за
деца
∗социално
подпомагане/помощи за
семейства
∗социални придобивки

Болници
Обществено здравно
осигуряване

Образование и култура
(начално училище, свободно
време и образователни
дейности, библиотеки)

Професионално обучение
Инспекция по труда
Висше образование
(университети)
Централно данъчно
управление
Национален обществен
транспорт и планиране
Области

Денонощни социални
услуги
Средно и професионално
образование
Грижи за слепите и глухите
и за други хора с тежки
увреждания
Трудова защита и
рехабилитация
Интегриране на различни
групи, включително жилища
за бездомните и центрове за
разрешаване на кризи

Технически
отговорности/среда
∗материално планиране
∗сметосъбиране
∗сметища/хвостохранилища
∗канализация/отпадни води
∗санитарен контрол върху
храните
∗строителни лицензи
∗инспекция по
строителството
∗контрол върху околната
среда (малки
предприятия/земеделски
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стопани)
Пожарна
Второстепенни пътища
Инфраструктура и
комунални услуги
Събиране на данъци
(подоходно и поземлено
облагане)
Задачи, свързани с борбата
срещу безработицата

Области
Основната задача на областните управи е осигуряването на болнични услуги и
здравеопазване и покриване на техните разходи изцяло. Болниците съставляват около 50%
от разходите на областите. Освен това областите администрират осигуровките в
здравеопазването, което включва безплатни прегледи при общ специалист, субсидии за
лекарства, зъболекарски услуги и др. Областите също така предоставят специални услуги
свързани със социални грижи под формата на институции, т.е. денонощни домове за млади
хора с увреждания и специализирани заведения. Тези институции поглъщат най-много
ресурси в сферата на социалните грижи в областите. Във всички области взети заедно
работят такива институции с общ капацитет 30 000 места. В сферата на образованието
областите се грижат за средното образование. Освен тези задачи те осъществяват планови
и надзорни функции, а също така и поддръжка на второстепенните пътища.
Както всички други публични власти в ЕС, датските области също спазват
европейското законодателство. Европейските директиви оказват влияние върху областната
администрация в сферите на обществените поръчки, опазването на околната среда, пазара
на труда.
Датските области също така участват активно в програмите за структурните
фондове на ЕС, които целят изравняване на разликите между богатите и бедни региони в
ЕС. Датските области получават финансиране чрез социалния, селскостопанските и
регионалните фондове и използват средствата най-вече за проекти за насърчаване на
заетостта и икономическото развитие.
Таблица 3: Разпределението на разходите на областите,
Дейности
Болнични услуги
Здравеопазване
Здравно осигуряване
Средно образование, култура

Дял от общите текущи
разходи (%)
48
13
17
13
51

Пътища, околна среда
Администрация

4
5

Източник: Национална асоциация на органите за местно самоуправление в Дания, Управление
“международни консултации”.

Общини
Общините предоставят разнообразни услуги като детски градини и водоснабдяване,
а също така и повечето услуги в пряк досег с гражданите и което е от изключително
значение - в социалния сектор. Освен услугите в социалния и образователния сектор
общините са натоварени с голям брой регулативни и надзорни функции като контрол
върху промишлената и селскостопанската среда, разрешителни за строеж. Общините също
изпълняват голямо брой административни услуги, напр. пенсии, социални придобивки и
др.
Задачите в общините и областите се изпълняват по различни начини: от самите
общини и области; чрез сътрудничество с частни предприятия на договорна основа; чрез
сътрудничество между общините; само от частни предприятия, но с известна степен на
обществен контрол.
Съществува дълготрайна историческа традиция общините и областите да
изпълняват по-голямата част от задачите си самостоятелно. Поради тази причина в
датските общини и области работят около 500 000 души (120 586 в областите), което
отговаря приблизително на 15% от работната сила въобще.

4.2.5. Контролни правомощия на регионалното ниво по отношение на
по-ниското административно ниво
По принцип местните органи и области са равнопоставени органи, т.е. те
изпълняват своите задачи, вменени им чрез парламентарни актове, независимо едни от
други. С други думи, не съществуват отношения на подчиненост между общините и
областите.
Правомощията на областите и общините са ясно разпределени. Областта не е на повисоко ниво от общината в йерархията и всяка от тях има свой кръг от правомощия. В
някои сектори, като например опазване на околната среда, е постигнато тясно
сътрудничество между областта и общината, напр. по контрола върху замърсяващите
предприятия.
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4.2.6. Статут на представителите на регионалните органи на властта
Понастоящем Дания е разделена на 13 региона, които имат едновременно
компетенции на местно самоуправление и статут на регионално управленско ниво. Не
съществува

конкретна

правна

рамка,

която

да

регламентира

разделението

на

правомощията между централната власт и местните органи. Парламентът има
преимуществена власт, която позволява на централните държавни институции да
регулират дейностите на местните органи в рамките на общи национални регламенти.
Регионите управляват и са отговорни за дейности като обществено здраве, болнична
система, здравни застраховки, помощи за уязвими групи, защита на околната среда,
контрол върху трафика, предприемачество, култура и регионално планиране (което се
подчинява на насоки, разработени на национално ниво).
4.2.7. Система от приходоизточници
Осигуряването на средства за покриване на разходите на местните органи на
властта в Дания се основава на няколко принципа, сред които най-важните са следните:
• да съществува сравнително висока степен на самофинансиране в общините и
областите;
• да съществува ясна връзка между нивото на общинската/областна услуга и нивото
на данъците, които да се определят от местните власти;
• разчетите за задълженията на потребителите да бъдат ясни и за повечето
комунални услуги да се покриват 100% от разходите;
• да съществува изградена система за изравняване на разликите между
необходимите разходи на местните органи на властта и приходите на местната
власт, за да се подсигури равностойно развитие в цялата област;
• да е налице компенсаторна система за местния държавен сектор, когато се
възлагат нови задължения от страна на правителството;
• да се създаде система за бюджетно сътрудничество, т.е. икономиката по места да
се договаря и да се обсъжда на официални срещи между местната власт и
държавата.
Финансовата реформа от 1970 г. включва реорганизация на финансирането на
задачите на общините и областите. Преди реформата основната част от общинските
функции

се

финансират

от

държавни

плащания

за

конкретни

пера

от

общинските/областните разходи. Преобладаваща черта на финансирането на местната
власт в Дания през последните 30 години е преминаването от целеви субсидии към
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нецелеви плащания с цел създаването на по-добро взаимодействие между общинските
правомощия и финансовите отговорности. По този начин целевите субсидии постепенно са
изместени от общи субсидии и от свободата на местната власт да определя приоритетите
си и броя на тези субсидии нараства. Този процес протича от 1970 г. насам. Днес целевите
субсидии се използват преимуществено за покриване на разходите на местната власт при
изплащането на средства на отделни лица (пенсии, социални помощи, болнични и др.).
Според тези принципи местните органи на властта финансират основата част от своите
разходи чрез собствени ресурси.
Местните данъци съставляват най-важната част от приходите на местното
самоуправление. Общините набират приходи от подоходно облагане, поземлен данък и
дял от данък печалба и капиталовите пенсии. Областите получават приходи само от
подоходен данък и поземлен данък. Индивидуалният подоходен данък съставлява повече
от 90% от данъчните постъпления. Общините и областите могат свободно да определят
данъчните ставки. Правото самостоятелно да се определят данъчните ставки е от
решаващо значение за местното самоуправление в Дания и се смята за един от
основополагащите принципи на местната демокрация. Ставката на подоходния данък в
общините варира около 13-22%, със средни стойности 20%. Подоходният областен данък
варира между 9-11%, със средни стойности около 10%. Точната данъчна ставка се
определя от местните съвети в съответствие с приетия бюджет.
И общинските, и областните управи налагат данъци върху земята на базата на
стойността й. В общините отделните съвети определят коефициента на стойността на
земята и облагаемия процент, който трябва да се плаща. Поземленият данък в общините
трябва да варира между 0,6 и 2,4%.
Поземленият данък в проценти в областите е 1% и е уреден със закон. Земеделската
земя, която се използва за производствени цели, се облага обаче само с 0,57%.
Само незначителна част от данъчните постъпления се акумулират от споделени
данъци, т.е. данъци събирани от държавата, част от които остават в общините. Общините
получават 12% от корпоративния данък, който се събира на територията на общината.
Приходите от потребителски такси и др. се акумулират най-вече от такси за местни
услуги:
•

Комунални услуги (електроснабдяване, водоснабдяване, сметосъбиране и др.)

•

Детски домове (обикновено се покрива малка част от разходите)

•

Приходи от продажби на стоки (напр. входни такси)

•

Продажба на услуги на други органи на властта.
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По този начин датските общини и области самофинансират голям дял от разходите
си, съответно 80% и 85%, докато в същото време държавните субсидии съставляват
съответно 20% и 15%.
Общините и областите имат право да получават заеми в специални случаи.
Общините могат да теглят кредити за инвестиции в повечето комунални услуги, покупка
на земя и строителство на домове за стари хора, но само за капиталови инвестиции.
Общините обикновено нямат право да теглят кредити, но през последните години им е
дадено строго ограничено разрешение за това. През 1996 г. областите придобиват право да
теглят заеми в рамките на годишен таван възлизащ на 25% от нетните инвестиции в
строителството в областта.
Системата на изравняване
Както бе споменато по-горе, голяма част от приходите на местните органи се
набират от собствени източници. Освен това, данъчните бази на датските общини и
области се различават значително и местните органи имат различни изисквания за разходи
в зависимост от характеристиките на населението (възраст, брой възрастни хора, деца и
др.) и социалния му състав. В богатите общини средните доходи на глава от населението
са повече от два пъти по-високи от тези в по-бедните общини. За да се балансират
различията в икономическото състояние на всяка община и да се осигури еднакво ниво на
услугите върху единна данъчна база, е въведена системата на изравняване.
Необходимо е да се отбележи, че местните органи могат да използват средствата по
свое усмотрение и да определят данъчните ставки, които са най-подходящи за общината,
но системата на приравняване само регулира разпределението на приходите между
отделните местни органи.
Системата на изравняване се състои от четири елемента:
•

изравняване на необходимите разходи

•

изравняване на данъчната база

•

общи държавни субсидии

•

различни целеви субсидии и приравнителни схеми

Системата на изравняване между областите и общините (различни схеми на
различни нива) се основава на съвместно финансиране между общините, т.е.
постъпленията от подоходния данък и др. се завишават/занижават в съответствие с
изчисленията по системата на изравняване.
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Изравняване на необходимите разходи
Това различие се дължи най-вече на това, че едно и също ниво на услугите има
различна цена за гражданите в различните общини. Налице са три различни системи:
•

национално изравняване за всички общини

•

Копенхаген град

•

между отделните общини

Определянето на необходимите разходи за всяка отделна общинска управа се
извършва на базата на обективни критерии, които се отразяват на нивото на разходите,
като например брой деца, възрастни хора и др. Изравняването на необходимите разходи
изглажда само част от различията. В национален мащаб, в Копенхаген град и в общините
съответно средно по 45%, 85% и 80% от различията се компенсират. Вноските

на

отделните общини/области в схемата се начисляват като разликата между необходимите
разходи на глава от населението в общината/областта и средните стойности умножени по
нивото на изравняване. Това означава, че местните органи с най-високи необходими
разходи ще получат пари от местните органи с по-ниски разходи. На практика това
регулиране се осъществява с приходите от данъчната хазна, така че местните органи не
изплащат средства пряко едни на други.
Изравняване на приходите
Що се отнася до разходите, изравняването се извършва в рамките на групи от
местни органи. Общонационалното изравняване на постъпленията на общините от
подоходния и поземления данък е 45%. Общините в градските райони ползват
допълнителни 40% изравняване на разликата между облагаемата база на общинските
градски власти поради големите разлики в доходите и необходимите разходи в тези
райони. Що се отнася до общините с много ниска облагаема база, прави се допълнително
изравняване от 40% за разликата спрямо средните национални стойности. Като
изключение от принципа на съвместно общинско финансиране тази специална
преференция за общини с ниска облагаема база се покрива от общата субсидия. 80% от
разликата в данъчната база се изравнява на национално ниво.
Общи субсидии
Общите субсидии се отпускат от държавата на областите и общините ежегодно и
подлежат на договаряне между държавата и местната/регионалната власт. Общите
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субсидии се отпускат в зависимост от степента на развитие на местната икономика и
обикновено не са част от системата за изравняване.
Други субсидии
Освен гореспоменатите субсидии съществуват няколко целеви субсидии и схеми на
изравняване, напр. в социалната сфера. Един пример по отношение на областите е
специализираната схема на изравняване, чиято цел е възстановяването на извънредните
разходи на общините, в които има много пациенти със СПИН. На фона на общата схема
тези субсидии са незначителни.
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4.3. Чехия
4.3.1. Форма на държавно устройство
Съгласно чл.1 от Конституцията Чешката република е суверенна и унитарна държава
с двукамарен парламент, съставен от Камара на представителите и Сенат. В чл. 8 от
Конституцията са предвидени гаранции за самоуправлението в самоуправляващите се
териториални единици. Териториалното самоуправление е уредено в глава седма от
Конституцията. Там е предвидено делението на страната на общини като основно
самоуправляващо се ниво на териториално деление и регионите и окръзите като горно,
второ ниво на самоуправление.
Настоящото административно-териториално деление на страната е въведено след
продължителни дискусии, продължили повече от 6 години и завършили с приемането на
Закон 347/1997. С него са създадени 14 региона – еквивалент на област в България – и
техните центрове са идентични на регионите, съществуващи през 1948 – 1960 г. Под
нивото на 14-те области са 77 окръга и 6 244 общини, какъвто статут на практика имат
всички населени места. На ниво по NUTS II съществуват 8 района за планиране които
обхващат

Северозападна,

Североизточна,

Моравскосилезска,

Средна

Моравия,

Югоизточна, Югозападна, Средна Чехия и Столица Прага. На ниво NUTS III в Чехия има
14 региона - Пилзенски, Карловарски, Устецки, Либерецки, Средночешки, Южночешки,
Краловехрадецки, Пардубицки, Височина, Южноморавски, Оломуцки, Моравскосилезски,
Злински и Прага. На ниво NUTS IV има 77 окръга, а на ниво NUTS V - 6244 общини
(населени места).
Общинският съвет се избира чрез тайно гласуване за срок от 4 години. Кметът и
членовете на изпълнителния съвет се избират от общинския съвет измежду членовете на
съвета.
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.
На ниво NUTS II и NUTS IV не съществуват органи на местно самоуправлвние. На
ниво NUTS III съществуват 14 висши териториални самоуправляващи се единици
(Областно събрание (парламент), от което се избира Областен управител), а на ниво NUTS
V - 6244 избираеми общински събрания (парламент), с кмет, избираем от Общинско
събрание.
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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.
Oбластта изпълнява своите задължения по отношение 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 момента в страната има три вида общини по отношение на техните
компетенции:
•

Общини с ограничени компетенции (6244);

•

Общини с оторизирани общински съвети (388);
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•

Общини с разширени компетенции (205).

4.3.2. Структура на регионалните власти
Регионално равнище на публичната администрация съществува още при
тоталитарната система. След падането на комунистическия режим тогавашните
регионални национални комитети са премахнати като органи на административната власт.
Регионалното равнище на администрация е въведено отново, в нови граници, чак през
2000 г. През 1997 г. е приет Закон за регионите. Самите региони се създават на базата на
изборите за регионални събрания през 2000 г. Понястоящем в Чехия има 14 региона,
включително столицата Прага, която е отделна единица.
Регионите упражняват

на

своята

територия

правомощията,

свързани

със

самоуправлението, както и делегираните им държавно-административни функции.
Ргионите действат същотака и като държавни деконцентрирани органи в сферата на
държавно-адниминстративните правомощия.
Типични правомощия, свързани със самоуправлението на регионално равнище са:
•

поддръжката

на

средните

и

средно-специалните

училища,

на

регионалните болници и домове за инвалиди и възрастни хора;
•

поддръжката на местната и регионалната пътна мрежа;

•

координацията на системата на обществения транспорт в региона;

•

регионалното развитие (изготвяне на документи, програми и проекти в
рамките на европейската кохезионна политика);

•

одобряването на регионални генерални планове и регионални стратегии;

•

използване на различни регионални грантове за финансова подкрепа на
дейността на други органи от местен и регионален мащаб.

Типични държавно-административни правомощия са:
•

упражняване на контрол върху механизма и практиката на държавната
администрация на по-ниско равнище;

•

изпълняване функциите на апелативен орган при вземането на държавноадминистративни решения;

•

координиране на механизмите и системите за вземане на решения на пониско равнище;

•

вземане на решения, свързани с регионални или необщински сфери на
отговорност (екология и т.н.)
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4.3.3. Общинско ниво
Исторически сложилата се система от населени места в Чехия се характеризира със
своята раздробеност/разпръснатост, което намира отражение в броя на общините. В
началото на реорганизацията на публичната администрация в Бохемия след 1848 г.
избраният модел предвижда създаване на основни единици на публичната администрация
– общини във всеки град и село. За един продължителен период от време общините
наброяват около 10 000. Дори при наложеното по административен път обединяване на
общините между 1960 и 1980 г., когато техният брой е значително намален, в Чехия все
още те са над 4000. След 1990 г. за кратко време и като реакция на насилственото
обединяване, над 2000 общини възстановяват статуса си на самоуправляващи се единици.
Понястоящем общините в Чехия наброяват 6 250, като техният брой остава дългосрочно
постоянен.
Най-много са общините с население от 201 до 500 души, 60% от общините имат
население под 500 души, а 80% - под 1000 души. Тази дезинтегрирана структура на
населяване се влошава допълнително от големия брой разхвърляни из територията селища.
В Чехия има около 12 000 населени места. Функции на самоуправление изпълняват и
много малки и слаби общини. В селските общини публичната администрация е в ръцете на
изборни органи. Общинският съвет се избира на местни избори, провеждани по
пропорционалната система на всеки четири години. В Чехия няма преки избори за
кметове, поради което висшите представители на общинската власт се избират на първото
заседание на общинския съвет. В общините с население под 500 души няма щатни
общински длъжности: кметът и съветниците изпълняват задълженията си в свободното си
време, извън редовната си работа. Само в общините с население от 500 души нагоре
кметовете са на пълен работен ден в общината като щатни служители.
Държавата не може да се намесва при вземането на решенията на общините, които са
независими. Общините действат от свое име и носят отговорност за своите действия,
включително във финансовата област. Някои общини, предприели твърде мащабни и
амбициозни инвестиции, са принудени да продават собственост, за да покрият дълговете
си към банките.
Държавата може да влияе върху развитието на общините само косвено. Особено след
реформата в общинското финансиране, при която предишната система на събиране на
данъци по заслуги е заменена със солидарния подход, основаващ се на преизчисления брой
на жителите. Държавата целенасочено определя доста занижени критерии за най-малките
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общини с под 200 души население, за да намали броя им. Този лост за съкращаване броя
на общините обаче се оказва неуспешен и не довежда до никакво намаление.
Разликите между най-малките общини и големите градове от гледна точка на
изпълнението на функциите по самоуправлението се състоят единствено в средствата за
финансиране на дейностите им и в управляваното имущество. Правомощията по
самоуправлението са еднакви за село с 50 души население и за град с 300 000 жители.
Общините

се

различават

по

възложените

им

държавно-административни

правомощия. Едно първо ниво включва общините, които изпълняват ограничен обхват от
държавно-административни функции, свързани с някои дейности по воденето на регистри
или например по организирането на избори. Някои общини имат известни правомощия,
делегирани им от държавата. Това второ ниво е представено от назначени Общински бюра
с делегирани правомощия (385 на брой). Назначените Общински бюра изпълняват
държавно-административни функции не само на своята територия на самоуправление, но и
на територията на други съседни общини. Затова за целите на държавната администрация
областта обхваща територията на няколко общини. Тези държавно-административни
единици се определени със закон. Основните държавно-административни функции,
изпълнявани от назначените Общински бюра, са строителството, предприемаческата
дейност и някои основни социални дейности.
Третото ниво на назначена държавна администрация е представено от общините с
разширени правомощия, създадени със закон през януари 2003 г. Те поемат по-голямата
част от функциите, изпълнявани дотогава от окръжните бюра (предишния държавноадминистративен орган). Общините с разширени правомощия (205 на брой) изпълняват
основни държавно-административни функции върху територия, (обикновено) обхващаща
няколко “базисни” общини и общини от второ ниво. Общините с разширени правомощия
са първоинстанционни органи на общата държавна администрация, които могат да вземат
решения в областта на социалното подпомагане, опазването на околната среда,
управлението на транспорта и други дейности.

4.3.4. Причини за въвеждане и последствия от функционирането на
второто ниво на самоуправление
Днешният модел на местно самоуправление е заложен още през 1990 г., 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
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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.
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.
Съществуват две възможности - историческо деление или на базата на други
критерии – разположение на индустриалния център, или на центъра със значимо културно
наследство. Със закон 347/1997 се създават 14 Висши териториални самоуправляващи се
единици (региони на ниво NUTS III), но в закона не се уточнява как ще бъде изградена
вътрешната организация. Законът реално влиза в сила през 2000 г., когато са проведени
първите избори за областен парламент и областен управител (Хейтман).

4.3.5 Организация на регионалните власти и разпределение на
отговорностите между органите за управление и самоуправление
Публичната администрация в Чешката република е организирана на три основни
нива. На първото ниво са общините, на второто – регионите, а на третото – националната
администрация. Отделните нива са допълнително диференцирани, в частност според
големината на единиците. Освен основните общи административни единици, има също
специализирани административни единици/бюра, които упражняват правомощията си в
различни граници или спазват първоначалното деление на окръзи, съществувало преди
реформата на публичната администрация през 2003 г.
По конституция самоуправлението се осъществява от общините и регионите. В
глава VІІ, член 99 от чешката конституция се посочва, че “Чешката република е разделена
на общини – основни териториални единици на самоуправление и на региони – по-високо
териториално равнище на самоуправление”. Освен правомощията, произтичащи от
самоуправлението, Общинските бюра (градски съвети), упражняват и общи държавноадминистративни правомощия. Тези правомощия се възлагат на регионалните власти и
Общинските бюра от закона, като тези органи упражняват така възложените им
правомощия от името на държавата.
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Изпълнението на тези функции от общините (регионите) се финансира от
държавата от средствата, предвидени за държавната администрация. На практика това
означава, че Общинските бюра и регионалните власти в Чешката република съвмествяват
компетенциите на публичната администрация – самоуправлението и държавната
администрация. Това е т. нар. смесен модел на публична администрация.
Много други функции на държавната администрация в Чехия се изълняват чрез
отделни

специализирани

държавно-административни

органи,

които

упражняват

правомощията си в деконцентрирани териториални единици. Пример в това отношение са
ревизионно-контролните органи, които изпълняват функцията си самостоятелно и
следователно несъгласувано. Конкретни примери за такива бюра на държавната
администрация са дадени в края на настоящата глава.

4.3.6 Статут на представителите на регионалните органи на властта
Регионално ниво на самоуправление съществува още при тоталитарната система.
След падането на комунистическия режим тогавашните регионални национални комитети
са премахнати като органи на административната власт. Регионалното равнище на
администрация е въведено отново, в нови граници, чак през 2000 г. През 1997 г. е приет
Закон за регионите; самите региони се създават на базата на изборите за регионални
събрания през 2000 г. Понястоящем в Чехия има 14 региона, в т.ч. столицата Прага, която е
отделна единица.
Регионите упражняват

на

своята

територия

правомощията,

свързани

със

самоуправлението, както и делегираните им държавно-административни функции. От
друга страна, регионите действат като държавни деконцентрирани органи в сферата на
държавно-адниминстративните правомощия, поне на теория.

4.3.7 Отношения между второто ниво на местно самоуправление и
деконцентрираната държавна администрация
Деконцентрирани звена на централната изпълнителна власт в Чешката
Република и деконцентрирани звена на централното управление
В 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
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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

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. Териториалните звена на ниво „регион” на някои министерства следват
логиката NUTS III (тези, които имат 14 регионални поделения на областно ниво). Други
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. Във всички случаи, независимо от териториалното разпределение, териториалните
единици покриват в своята дейност територията на цялата страна.
Взаимоотношения на деконцентрираните звена с органите на регионално и
местно самоуправление
Взаимоотношения на деконцентрираните звена с органите на регионално и местно
самоуправление 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
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организационни структури, а използва структурите на местното самоуправление, като им
прехвърля компетенции и ресурси.
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 г., когато е
започнала 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 14те 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.
Комитетите за регионално развитие 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 партньорството и координацията е по-скоро на
хоризонтално ниво. Държавата координира своите структури, а местното самоуправление
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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.

4.2.8. Система от приходоизточници
Местното и регионалното самоуправление се финансира чрез дял от данъците,
събирани от държавата. Какъв дял и кои данъци влизат във формирането на бюджета на
общините/регионите се определя от закона. Задължителният общински (регионален)
приход не зависи от обща субсидия. Системата за финансиране на регионите и общините е
стабилизирана след множество промени през 90-те години.
Системата за дялово участие в данъчните приходи е твърде сложна. Опростено
казано, общините получават грубо 20% от данъчните приходи, според броя на жителите
им, коригиран с определени коефициенти. Коефициентът отчита различния брой жители
на отделните общини. Коефициентите за малките общини значително намаляват техния
приход на глава от населението, докато градовете като цяло имат изгода от тази система.
Системата има много силен уравняващ ефект върху общинския приход на всички
общини. Приходът не зависи от местоположението на общината (периферна или в
предградие). Той почти не зависи от икономическата дейност на територията на общината.
Затова общините нямат пряк интерес от икономическото развитие.
В резултат на това селските общини в Чехия нямат достатъчно средства за
финансиране на проекти по Структурните фондове (или по PHARE) или се съсредоточават
върху малки и несложни проекти от тясно местно значение и с ограничено въздействие.
Поради косвената изгода от икономическото развитие, както и поради липсата на
(оперативен) ресурс, общинските съвети/събрания обикновено отдават предпочитание на
проекти, свързани с публични услуги или фокусирани върху техните компетенции реконструкция на пътища, проекти за комунални услуги, велосипедни алеи. “Меките”
проекти или проектите, целящи подобряване на производствената среда са рядкост, дори в
градовете.
Финансирането на регионалното управление е претърпяло значителни промени на
два пъти през последните 5 години. След като на регионалните власти са прехвърлени
нови отговорности и компетенции, те също така получават и финансови средства, за да ги
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упражняват. Регионите получават и дял от данъците, събирани от държавата. За разлика от
общините, по-голямата част от финансовите средства, отпускани на регионите са под
формата на общи или специфични грантове, свързани с определена цел (напр. социални
грижи, образование, поддръжка на пътищата). Регионалните власти могат да отделят по
свое усмотрение само малка част от бюджета си (около 16%) за различни дейности. Това
обстоятелство ограничава желанието и способността на местните власти да разработват и
изпълняват проекти за развитие, което оказва известно въздействие и върху проектите по
Структурните фондове.
Таблица 1: Степени на свобода (дискреция) при предоставяне на административните
услуги от нивата на самоуправление
Тип услуга

Съдържание (определено от

Степен на свобода (предмет на

правителството)

решение на по-долното ниво)

Областно ниво
Администрация

Изплаща заплатите на

Нивата на заплащане

администраторите и избраните
представители в Общинското
събрание
Областни здравни

Подробна спецификация на

Могат да определят

заведения

предоставяните услуги; влияние

конкретните заплати; да

върху финансирането чрез

разкриват или закриват

определяне нивата на средства,

заведения.

които застрахователните компании
плащат на болниците; грантове за
инвестиционни проекти.
Горни нива на средно

Областите трябва да подготвят

Свобода при определянето

образование

планове за развитие на

броя на персонала,

образованието в унисон с

разкриване на нови

националните стратегии.

заведения, управление на

Централното правителство оказва

човешките ресурси (до

влияние чрез инвестиции за

голяма степен –

капитално строителство. Определя

отговорност на

пряко част от учебния план и

директорите на

критериите за подбор на учители

училищата). Част от

(квалификация, задължения,

съдържанието на учебния
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таблици за възнаграждения).

план може да се определя
на регионално (областно)
ниво и част от
съдържанието на
финалните изпити.

Пътища втора категория Технически стандарти

Пълна свобода при
реализация, макар че е
важна координацията с и
одобрение от другите нива
на управление.

Общинско ниво
Администрация

Изплаща заплатите на

Нивата на заплащане

администраторите и избраните
представители в Общинското
събрание
Първична

Също, като при болниците на регионално ниво.

медицинска помощ
Основно образование Общините са задължени да

Конкретизиране на планове

(начално + долно

предоставят планове за развитие на

за развитие на

средно)

образованието в съответствие с

образованието в

националните стратегии.

съответствие с

Централното правителство оказва

националните стратегии.

влияние чрез финансиране на текущи

Разкриване, управление и

разходи и грантове за капитално

поддръжка на системата от

строителство.

основни училища,

Определя изходните тестове

модифициране на тяхната
мрежа (брой,
разположение.

Определя стандартизираните тестове

Управление на човешките

след завършване на основно и средно

ресурси (до голяма степен

образование.

делегирано на директорите

Определя условията на договорите на

на училищата).

учителите (необходима
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квалификация, задължения, схеми за
заплащане).
Общински жилища,

Определяне на технически стандарт

Пълна свобода по

събиране и

(и понякога – утвърждаване на

отношение на нивото и

преработка на

спецификации, например при

качеството на услугите

отпадъци, местен

изграждане на водопровод или

(регулирани от стандарти

транспорт,

газопровод)

и, там, където е

водоснабдяване и

необходимо,

канализация

разрешителни). Често
срещана практика е
координацията и съвместни
начинания между малки
общини.

Социални помощи,

Всички аспекти на системата за

Пълна свобода по

социални услуги,

социално подпомагане са

отношение на това как

грижи за възрастни

регламентирани от централното ниво.

политиките се прилагат
(брой офиси, служащи и
т.н.). Трансферите от
централното правителство
не се влияят от тези
решения.
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5. ОСНОВНИ ИЗВОДИ И ПРИЛОЖИМИ ПРЕПОРЪКИ ЗА ВТОРОТО НИВО В БЪЛГАРИЯ ОТНОСНО
ЗАКОНОДАТЕЛНА

УРЕДБА,

ПРИХОДОИЗТОЧНИЦИ

И

ОБХВАТ,

СТАТУТ,

ПРАВОМОЩИЯ,

ВЗАИМООТНОШЕНИЯ

МЕЖДУ

ПРОЦЕДУРИ

ЗА

ИЗБОР,

ДЕЦЕНТРАЛИЗИРАНАТА

И

ДЕКОНЦЕНТРИРАНАТА АДМИНИСТРАЦИЯ

5.1. Законодателна уредба
Европейската харта за местно самоуправление предвижда принципът на местното
самоуправление да бъде признат във вътрешното законодателство и, доколкото това е
възможно, в Конституцията. Доколкото към момента все още няма обвързващ юридически
документ за регионалното самоуправление в Европа и при наличие на почти пълно
съвпадение между принципите на ЕХМС и проекта на харта за регионално
самоуправление е удачно подготовката на реформата за въвеждане на второ ниво на
самоуправление да се съобрази с разпоредбите на ЕХМС.
В съответствие с ЕХМС е необходимо принципът на регионалното самоуправление
да бъде уреден в конституцията на страната. В Конституцията на РБ това не е направено. В
чл. 135, ал.2 се предвижда възможността други административно-териториални единици,
различни от общините и областите, и нива на самоуправление в тях да бъдат създавани със
закон. Това би могло да означава, че със закон могат да бъдат създавани различни нива на
самоуправление, но тези нива трябва да бъдат на ниво различно от областното.
Дефинирайки

областта

като

“административно-териториална

единица

за

провеждане на регионалната политика, за осъществяване на държавното управление по
места и за осигуряване на съответствие между националните и местните интереси” и
областният

управител,

който

назначаван

от

Министерския

съвет

“осъществява

управлението в областта, подпомаган от областна администрация” и “който осигурява
провеждането на държавната политика, отговаря за защитата на националните интереси,
на законността и на обществения ред и осъществява административен контрол”,
конституционният

законодател

не

е

допуснал

възможността

за

създаване

на

самоуправление на областно ниво. В тази връзка при една бъдеща реформа в случай, че
намеренията са да се създаде самоуправление на областно равнище считаме, че е
необходимо да се извършат промени в основния закон.
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5.2. Обхват на второто ниво на самоуправление
Резултатите от сравнителния преглед показаха, че България е една от малкото страни
в Европа, която няма второ ниво на самоуправление – само две страни от ЕС съизмерими
по население и територия (Португалия и Финландия) нямат второ ниво. Веднага след
поканата от Хелзинки в края на 1999 г. За присъединяване към ЕС Съветът на Европа
свали мониторинга по отношение на България47 като отправи препоръката в т.4, VІІ от
Резолюция 1211 от 2000 г. на Асамблеята на Съвета на Европа, относно създаването на
пряко избираеми съвети в 28-те области в България. Ако приеме препоръката
правителството следва да изгради второ ниво на местно самоуправление, съответстващо на
моделите на самоуправление в страни със сходна форма на държавно устройство.
Определянето на обхвата на второто ниво на самоуправление, разбирано като
териториалното ниво, на което ще се изгражда самоуправлението е въпрос, който следва
да бъде решен в съответствие с българските традиции. Това е първият въпрос, по който
следва да бъде постигнато съгласие между основните политически сили и в обществото.
Едва след това могат да се правят анализи и разчети за правомощията и
приходоизточниците на второто ниво на самоуправление.
При въвеждането на второ ниво е необходимо да се гарантира пълната
независимост между двете нива на местно самоуправление, т.е. между първото и второто
ниво на самоуправление не може да има никакви форми на взаимоотношение на
субординация, координация или контрол.
Предвид българските исторически и културни дадености на България, оптималната
форма на второ ниво на местно самоуправление следва да бъде административната
регионализация. Все пак на базата на анализа и особено на последните тенденции, считаме
че по-перспективното решение за обхвата на местното самоуправление е в посока на
окрупняване на съществуващите области. Въз основа на анализа препоръчваме от кръга на
аргументите, които ще бъдат взети предвид при определяне на териториалното ниво да
бъде изключен въпросът за съвпадението на регионите с нивото NUTS 2.
Препоръчваме създаването на големи региони (8-10-12) със смесен модел на
организация на деконцентрираната администрация, т.е. при който второто ниво на
самоуправление притежава част от функциите на държавните органи като делегирани
задачи. При този модел задачите, които сега изпълнява част от деконцентрираната
администрация (с изключение на специфични дейности като приходна администрация,
митници, отбрана и др.) ще се възложат на второто ниво като делегирани задачи, а една
част от тях биха се възложили на общините, при условие, че се пристъпи към окрупняване
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на най-малките от тях. И в трите страни, избрани като обект на анализ, е възприет подхода
за създаване на големи единици. От 1.1.2007 г. Дания окрупнява областите от 13 на 5
региона и общините от 271 на 98. Чехия създава 14 окръга на базата на 72 околии и 2
общини на базата на 6098 общини. Гърция създава 13 региона.
Създаването на прекомерно големи региони (например 4,6, 8) би имало негативни
последици тъй като видно от опита на Гърция и Чехия е необходимо да се запълни вакуума
между общините и големите региони с още едно ниво, което би могло да бъде без
самоуправление.
5.3. Статут на второто ниво на самоуправление
Независимо че засега в общоевропейски план няма консенсус относно откриването
на процедура за подписване на Европейската харта за регионално самоуправление
разпоредбите на този проект трябва да бъдат взети предвид при подготовката на
реформата на областното ниво в България. Съгласно проекта определението, което се
съдържа в чл.3, ал.1 на проекта на харта: ,,Регионалното самоуправление означава правото
и способността на най-големите териториални власти, притежаващи изборни органи,
административно разположение между централното правителство и местните власти и
разполагащи с прерогативи на самоорганизация или такива, характерни за централната
власт, да управляват на собствена отговорност и в интерес на населението си значителна
част от обществените дела в съответствие с принципа на субсидиарността”. В
европейската практика съществува и опитът на Холандия, която е декларирала, че по
отношение на второто си ниво ще спазва принципите на ЕХМС. Следователно при
изготвянето на проекта за цялостна реформа у нас обхватът на бъдещото второ ниво на
местно самоуправление следва да отговаря на изискванията на ЕХМС.

5.4. Правомощия на второто ниво на самоуправление
За второто ниво на самоуправление освен публичните услуги голямо значение имат
и такива фактори като: конкурентноспособност и привличане на външен ресурс за
регионално развитие, устойчиво държавно устройство, сигурност и др.
При определянето както на обхвата, така и на правомощията е необходимо водещ да бъде
въпросът дали нивото на самоуправление ще може да осъществява регионална политика.
Необходимо е прилагането на принципа на субсидиарността и на регионално ниво,
като ясно да се очертаят компетенциите, структурите и границите между общинското и
бъдещото второ ниво на самоуправление.
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На базата на проучването препоръчваме определянето на два вида компетенции собствени компетенции и делегирани компетенции като във делегираните компетенции
биха могли да се включат задачите изпълнявани до създаването на регионалното
самоуправление от териториалните звена. В България липсват предпоставки за
асиметричен регионализъм, т.е. правомощията трябва да бъдат еднакви.
5.5. Процедури за избор на съветници
Областният съвет трябва да бъде пряко избран от населението с мандат от 4 години,
равен на мандата на общинските съвети.
Броят на съветниците би могъл да варира в зависимост от броя на жителите на
областта, но това ще зависи главно от това доколко хомогенни са като население и
територия бъдещите самоуправляващи се единици. Ако те са с относително еднакви
показатели, броят на съветниците би могъл да бъде еднакъв във всички единици. Ако е
налице значителна разлика в характеристиките на областите, броят следва да варира. В
такъв случай с оглед да се гарантира достатъчно представителство и в най-малките
области, препоръчително е минимумът да варира от около 25 до 30 съветници.
Вариантите за избирателна система са два:
•

Мажоритарен избор на съветници от всяка община. При този модел всяка
община следва да има определена квота за брой съветници, които може да
избере в съвета като в отделната община се гласува само за кандидатите на
общината. Това означава мажоритарен избор във всяка община за избор на
областен съветник.

•

Вторият вариант е пропорционална избирателна система с областна листа.
При тази система всяка партия сама преценява дали да включи в листата
представители във всяка община и кои от тях ще бъдат на избираеми места.

Според нас, на базата и на натрупания негативен опит от листите за общински
съветници и за народни представители, за предпочитане е такъв избирателен механизъм,
който да гарантира представителство на всяка община с мажоритарен вот. При избора
между двете системи може да се направят и конкретни предложения за вида на бюлетината
и за степента в която избирателят може да дописва или сам да посочва кандидатите.
Въпрос за бъдещо обсъждане е дали областният управител по аналогия с кмета на
общината, да изпълнява и функциите на изпълнителен орган на областният съвет или
областният управител да бъде отделен от изпълнителната дейност в областта. В това
отношение например френският модел е в наличието на отделни председатели и
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изпълнителни органи на регионите и департаментите и отделно от тях префекти в
регионите и департаментите.
Ако една значителна част от деконцентрираните звена в резултат от реформата
преминат като дейности в състава на областната или общинската администрация то тогава
въпросът за контрола на деконцентрираните звена не би стоял с такава острота.
Право да избират свои представители в органите на второто ниво следва да имат
само жителите на съответната териториална общност, а право да бъдат избирани само
жителите на съответната община.
5.6. Приходоизточници на второто ниво на самоуправление
ЕХМС предвижда месните власти да имат право в рамките на националната
икономическа политика на достатъчни собствени средства, с които да разполагат
свободно. При определянето на приходоизточниците следва да се постигне съизмеримост
между големината, компетенциите и ресурсите.
За разлика от настоящите области бъдещото второ ниво трябва да има собствени
бюджети. Общата визия за бъдещото второ ниво според нас предполага сравнително
ограничени възможности на второто ниво по отношение на налагането и събирането на
данъци. Първоначално би следвало основната част от средствата по техните бюджети да
бъдат от субсидии и такси. Етапите на реформата следва да бъдат ясно очертани.
Конкретните разчети и проценти за тези бюджети могат да бъдат правени едва при
изясняване на правомощията и услугите, които второто ниво ще предоставя.
5.7. Взаимоотношения между децентрализираната и деконцентрираната
администрация
Необходимо е на териториалното ниво, на което се изгражда второто ниво да се
постигне

добра

координация

между

деконцентрираната

администрация

и

децентрализираната администрация. Тук са приложими различни модели, но все пак е
задължително наличието на орган, познат в практиката на разглежданите страни като
фигурата на префекта, който да осъществява контрола върху законосъобразността на
актовете и действията на второто и първото ниво на самоуправление. Въз основа на
досегашната практика у нас и фактически установената роля на областния управител
препоръчваме в бъдеще областният управител да се запази като назначаван от
правителството орган, а органът на самоуправление да бъде областният съвет. Областният
управител следва да осъществява надзор за законност на действията на общинските съвети
и кметовете на общини и на областните съвети.
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