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АБГР и Технологичен център София планират провеждането на редица обучителни и работни семинари за периода
12. 2011 - 12. 2012 година. До края на месец ноември можете да споделите с нас вашите желания за теми. За нас е
важно, да чуем вашето мнение и да сме ви полезни!
Мероприятията ще са в рамките на между един и два
дни.
В зависимост от броя на желаещите да вземат участие,
семинари могат да се провеждат и на място при вас или в
регион, от който има заявен значителен интерес.
За да бъдем максимално полезни за ваш и вашите служители ви предлагаме каталог от теми за обучителни и ра-

ботни семинари, от които вие да посочите най-интересните
и подходящите за вас. За тази цел просто можете:



да зачеркнете интересуващите ви теми и да ни изпратите сканирания каталог на E-mail: ofﬁce@technologycenter.
bg



да ни изпратите по E-mail само темите, които са ви
заинтригували.

Семинарна програма
на АБГР и Технологичен център София 12. 2011 - 12. 2012:
Строителство/
Недвижими имоти
Придобиване и продажба на имоти от гледна точка на общините. Особености при покупко-продажбата на имоти.
Актуални въпроси на тема общ устройствен
план, развитие на нови територии за разширяване на населеното място, планиране, разпределение, изграждане на инфраструктура от
частни собственици.
Оценяване на публична недвижима собственост.
Погрешно поведение на ползвателите или
некачествено строителство? Какви опасности
възникват при влажност и мухъл в сградите?
Обезопасяване на работното място на улицата при геодезически и строително-ремонтни
дейности.
Енергийни изисквания към старо и ново
строителство, обществени недвижимости,
взаимодействие със законовата база.

ването на услуги по почистване.
Поддръжка на пътната мрежа и ремонт на
асфалтовата покривка - професионално и качествено.
База за строително-ремонтна и поддържаща техника: Новости в поддържането на зелени площи.
Зимна поддръжка на общините.
Контрол и поддръжка на обществени детски и спортни площадки и спортни съоръжения.

Воден сектор
Основи на правото във водния сектор.
Прилагане на европейската директива за
водния сектор.
Превенция от наводнения - предизвикателство за общините - влияние върху общия и
подробните устройствени планове и плановете за застрояване.

Енергетика
Общински имоти и сгради
Въведение и организационно изграждане на комунален мениджмънт на общинската
собственост.
Отдаване под наем, Sale & Rent back, публично- частни партньорства в сферата на недвижимите имоти.
Обявяване на конкурс и възлагане извърш-

Годишна среща на енергийните специалисти от администрацията.
По-добра светлина с по-малко енергия за
общините - Улично осветление. От натриевата
крушка до LED технологията.
Намаляване консумацията на енергия в
сградите. Рационално използване на енергия
от поддържащия отоплителните и охлаждащи-

те инсталации персонал.
Кога мерките за спестяване чрез намаляване потреблението на ел. енергия си заслужават?

Организация
Инструментът Връзки с обществеността”
/Public Relations. Класически средства и нови
възможности.
Как да комуникираме с обществеността
чрез интернет. Как да оформим нашите публикации.
Общинският вестник: Съвети за съдържанието и дизайна.
Обичам сървиса (обслужването)! Клиенти
и предлагане на услуги.

Икономика
Местно насърчаване на икономиката на
практика. Концепции и решения за една успешна политика на общините.
Европейско законодателство за държавните помощи за общини и общински предприятия.
Местна икономика на доставките на комунални услуги. Компактен поглед върху актуалните развития. Организационни и финансови
въпроси.

При достатъчно интерес можем да проведем семинар на избрана от вас тема
и във вашия град. При въпроси и за повече информация се свържете с нас на:
Тел.: (02) 8090 277, (02) 980 3211
E-mail: office@technologycenter.bg ; abgr@mail. bg

1

От издателите

Пътят към модерното самоуправление
минава през българските традиции
Ергин Емин
Изпълнителен директор
на Асоциацията
на българските градове
и региони

Уважаеми читателю,
Едно от нещата, с които се гордеем от времето на Възраждането е способността на българите да управляват своите местни
дела далеч преди да имат независима държава. Именно в българската община, обединена около църквата, училището и занаятчийската задруга, се е родил и укрепнал предприемчивият дух
на българите, намерил своето поле на изява в Следосвобожденска България.
Днес времената са други, но темата за местното самоуправление отново е актуална. Този път не става дума за оцеляването
ни като нация, а за политическата ни жизненоспособност и за
установяването на ефективно управление. Вълната от реформи
в европейските страни след 1970 г. и процесът на децентрализация вече дават своите резултати. Местната власт в страните
от ЕС укрепва, поема все повече ангажименти и разтоварва правителствата от несвойствени задължения. От право на хората и
на местните общности да уреждат сами своите дела, местното
самоуправление се превръща в залог за ефективно управление
и политика, основана на принципа на субсидиарността.

Именно процесът на децентрализация е основна тема на списание „Градове и Региони„, чийто първи брой държите в ръцете
си. Нашата кауза е възстановяване на българските традиции в
местното управление и осъвременяването им с тенденциите в
модерна Европа. Повече права и отговорности на общините и
регионите означава повече живот и надежда за хората по четирите краища на Родината, по-малко централна администрация и
бюрократични решения, заместващи решенията, които местните
общности могат да вземат сами.
Днес България е изправена пред две големи предизвикателства и две големи реформи - в съдебната власт и в местното
самоуправление. Първата е залог за правова държава, втората за ефективно управление. И докато по реформата на съдебната
власт има обществен дебат, то за децентрализацията все още се
говори под сурдинка. Тъкмо за това нашата цел е чрез списание
„Градове и Региони” да поставим ребром въпроса и да разгърнем по страниците на изданието дискусия за това как трябва да
изглежда не само местното самоуправление, но и управлението
на страната ни като цяло. Защото реформата в местното самоуправление не включва само създаването на самоуправляващи се
региони и укрепването на общините. Тя обхваща и централната
власт като изисква отказ от нейна страна от редица правомощия
и функции, които могат да бъдат изпълнявани по-добре от местните общности.
Ето защо страниците на списанието са отворени за всички - за
кметове и съветници, за политици, за преподаватели в университетите, за студенти, за предприемачи, за историци, за всички
онези, които имат позиция и искат да я споделят.

Залагаме на дискусията

Лидия Светославова
Управител
на „Технологичен
център София”

Здравейте скъпи читатели,
Обръщаме се към всички вас, за които местната власт е кауза, цел, работа, партньор, институция, от която в голяма степен зависят начинът и качеството на живот в нашето населено
място, в нашия край и които вземат участие или биха искали
за вземат отношение при определянето на местните политики
за развитие и тяхното реализиране. Във всеки брой ние ще ви
предлагаме актуална информация, анализи и дискусии, позиции
на политици, експерти, представители на местната и държавната власт, научните среди, външни наблюдатели на протичащите
в страната процеси. Ще ви информираме за актуални програми
и проекти на ЕС.

Особено внимание ще отделим за добри практики от България, съседните държави и от цял свят при използване на модерни методи в управлението, в модернизирането на местната
администрация, в диалога на местната власт с бизнеса и гражданите, в прилагането на нови технологии и иновации в публичния сектор и комуналните услуги. Не на последно място ще ви
представим успешни примери за повишаване квалификацията и
познанията, както и ефективността на работа на служителите,
заети в общинските администрации, служби и предприятия, защото по-самостоятелната местна власт изисква добре подготвени специалисти, а по-голямата роля в определянето на местните
дела носи със себе си по-голяма отговорност. Тази отговорност
биха могли да поемат добре подготвени управленски екипи и
оперативен персонал.
„Градове и Региони” ви предлага един дискусионен подиум
за проблемите и целите на местното самоуправление и пътищата за развитие на регионите. Включете се активно с вашето
мнение и опит, с примери, с вашите аргументи! Ще се радваме
на препоръки, критики и предложения.
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Форум - дискусия в МРРБ:

Роля на сдруженията
на общините за насърчаване
на междуобщинското
сътрудничество
Експерти на АБГР участваха във форум-дискусия на тема
„Роля на сдруженията на общините за насърчаване на междуобщинското сътрудничество (МОС), добри практики”, провел
се на 19 октомври в Министерството на регионалното развитие и благоустройствто (МРРБ). Фондацията за реформа в
местното самоуправление (ФРМС) представи осъществено по
поръчка на МРРБ изследване в някои от страните в ЕС за създаването и функционирането на сдружения за сътрудничество между общините. Резултатите показаха, че инструментите
за насърчаване на сътрудничеството, с които разполагат МОС
в страната ни са чрез създаване на среда за диалог и обмяна
на опит между членовете им. Това са формални и неформални срещи, обединяване на експертизи и използване на общи
специалисти, тематични работни групи, изготвяне на междуобщински проекти, както и повишаване на квалификацията
на общинските служители чрез обучения за новоизбрани кметове и общински съветници по текущи проблеми.
За разлика от МОС в ЕС, в България основните източници
на финансиране на сдруженията идват от фондовете на ЕС.
Водеща причина за сдружаванията е осъзнатият общ интерес на страните в инициативата, като най-често използваната
форма е чрез смесени работни групи и договори за съвместна
дейност.
Друг „проблем”, с който се сблъскват МОС в страната ни

е неопределеният статут между ролята на неправителствените организации и публично-правното тяло, ограничените
ресурси, както и налагащото се негативно отношения към тях
от страна на министерства и централни ведомства относно
ролята и значението им за развитието на местното самоуправление.
След запознаване с изследването на ФРМС, участниците
във форума, изцяло подкрепиха дадените препоръки, а именно:
при запазване на съществуващата рамка за регионалните
сдружения на общини тяхната роля да остане подкрепяща;
финансова обезпеченост на структури на МОС чрез система
от трансфери и субсидии финансиране на местните власти.

Подкрепа за „София - столица
на културата през 2019”
Проведе се кръгла маса с представители на бизнеса, неправителствени
организации и културни творци на тема
„Корпоративната социална отговорност
на бизнеса в подкрепа на инициативата „София - столица на културата през
2019 година”. Организатори на кръглата
маса бяха Българската хотелиерска и
ресторантьорска асоциация, Институтът
за изследване на устойчивото развитие

и Фондация за култура 199”.
Основната цел на срещата беше да
бъдат консолидирани усилията на бизнеса и Столичната община при подготовката на кандидатурата на София за
Европейска столица на културата през
2019 г. Тази кауза означава развитие на
града във всички сектори - култура, инфраструктура, чиста околна среда, модерен градски транспорт, културни ин-

дустрии. София е лидер в стремежа и на
други български градове към целта да
се превърнат в европейска столица на
културата. В инициативния комитет са
поканени както творци, така и представители на бизнеса, на неправителствени
организации, чуждестранни партньори и
посланикът на Италия. Италия е другата
страна, която ще излъчи град за европейска столица през същата година.

ГРАДОВЕ & РЕГИОНИ
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Градът мислен и без/с/мислен

Конференция за европейските
практики и тяхното място в града
АБГР представи доклад „Софияград на многообразието” на двудневна
конференция на тема ”Градът мислен
и без/с/мислен. Европейски практики
и тяхното място в града. Нови десни
политики за развитие на София”. Конференцията е етап от проекта „Моята
красива Европа из улиците на София.
Град. Гето. Естетика”, спечелил първа
награда в конкурса „Моят малък красив европейски проект”. Инициатор
е евродепутатът Надежда Нейнски.
Събитието се състоя в Националната
библиотека „Св. Св. Кирил и Методий”
на 16 и 17 септември 2011г.
Автори на проекта са четирима
млади архитекти и урбанисти, чиято
цел е да представят уникалното пространство на София така, че то да обогати представата за града у неговите
обитатели. Форумът имаше за цел да
намери знаци на европейско присъствие, които са структуроопределящи за
облика на София като уникално пространство и да набележи европейските
практики и възможни десни политики
за развитие на столицата. Първият
ден от конференцията премина под
надсловите „Градът и хората” и „Перспективи за развитие на София в контекста на европейските демократични
практики”. Обект на дискусия бяха темите, свързани с историческата обусловеност на европейското присъствие
в София, качеството на архитектурата в столицата и социалните процеси в посттоталитарния град. Акценти
бяха поставени и върху развитието в
посока център-периферия, културните модели, миграционните процеси и
туристическия потенциал.
През втория ден от конференцията под формата на работни групи
бяха обсъдени актуални проблеми
като градския дизайн, европейското
бъдеще на производствените територии, контракултурата и биоразнообразието. Във форума участваха главният архитект на София Петър Диков,
изпълнителният директор на фонд
„13 века България” и преподавател
в Националната художествена академия проф. Греди Асса, социологът
Антоний Гълъбов, изявени и млади
архитекти, културолози, урбанисти и
социални анализатори.
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Делови контакти на старта

Среща на Асоциацията на
българските градове и региони
с италиански браншови
и търговски организации
На 13 септември в Асоциацията на
българските градове и региони гостува италианска делегация от представители на браншови организации,
асоциации и обществени компании.
Гостите от провинцията Асколи Пичено бяха посрещнати от изпълнителния
директор на АБГР Ергин Емин. От българска страна в срещата се включиха
Маргарита Гутева, заместник-председател на Асоциацията и кмет на столичния район „Средец”, заместниккметът на Столичната община Иван
Сотиров, кметът на Кюстендил Петър
Паунов, кметът на район „Витоша”
Любен Петров и Прошко Прошков,
кмет на район „Лозенец” и кандидат
на Синята коалиция за кмет на София
в провелите се на 23 октомври местни
избори.
Ергин Емин представи Асоциацията,
и някои нейни успешни партньорства и
инициативи като изготвената Наредба
за публично-частното партньорство,
приета в 80 общини. В рамките на
своята презентация г-н Емин наблегна на процесите на децентрализация
в страната и стремежа да се постигне силно регионално и местно самоуправление, каквото има в Италия.
Маргарита Гутева запозна гостите с
промените в изборното законодателство и определи като стъпка назад
премахването на прекия избор на районните кметове в големите градове
и на кметовете на малките населени места. Тя посочи някои несъвършенства на Закона за обществените
поръчки и невъзможността чуждестранните фирми да кандидатстват в
срок в търговете. Г-жа Гутева даде
пример с обществена поръчка в район „Средец” и интереса, който са

проявили италиански фирми от област Монца. Представен беше и фактът, че райони с голям потенциал в
градовете София, Пловдив и Варна
не могат да кандидатстват самостоятелно по различните оперативни
програми за европейски средства.
Повдигнатите от Маргарита Гутева въпроси бяха доразвити и от останалите
участници. Кметът на район „Лозенец”
Прошко Прошков разкритикува намеренията на управляващите да променят Закона за обществените поръчки
и да въведат така наречените вътрешни поръчки, които той определи
като извор на политическа корупция.
Интерес от италианска страна имаше
и към Петър Паунов, тъй като община
Кюстендил има добри връзки с италиански производители и търговци особено в сферата на селското стопанство.
В своите изказвания Любен Петров
и Иван Сотиров наблегнаха на мудно

протичащия процес на децентрализация, като заместник-кметът на столицата изтъкна успешното участие през
годините в общинското управление
на представителите на десницата.
Италианската делегация беше представена от Масимилияно Кастаня,
който подчерта добрите връзки с общините на асоциацията и браншовите организации. Особен интерес сред
участниците предизвикаха добрите
практики в италианските общини,
една от които е аутсорсингът, възможността, която те имат да предоставят
някои свои дейности на частни фирми.
И двете страни в срещата проявиха
желание за сътрудничество и инвестиции на фирми от италианската област в български общини. Сътрудничеството между АБГР и италианските
организации ще продължи като в скоро време делегация на АБГР ще върне
визитата с посещение в Италия.

ГРАДОВЕ & РЕГИОНИ
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60 дни

До
Президента на Република България
Г-н Росен Плевнелиев

Съгласни сме с Вас,
че липсата на второ ниво на управление е признак
за недемократичност в страната
- отворено писмо УВАЖАЕМИ Г-Н ПРЕЗИДЕНТ,
Поздравяваме Ви с избора на високия пост и Ви желаем успех за доброто на България и на нейните граждани!
За нас Вашият избор и изборът на вицепрезидента Маргарита Попова е знаков с оглед на две от най-важните реформи, които предстоят у нас - в съдебната система и в
местното и регионално самоуправление. Първата е свързана с необходимостта от окончателното установяване на правова държава, а другата - с постигането на субсидиарност и ефективност в управлението на страната.
Обнадеждени сме от Вашия избор не само заради това, че
доскоро отговаряхте за регионалното развитие в страната
и бяхте председател на Съвета за децентрализация. Далеч
по-важни от опита, който имате в това отношение, са визията Ви за проблема и акцента върху развитието на регионите, който поставихте в изказванията си по време на пресконференциите след двата тура на президентските избори.
Обнадеждени сме също така и от факта, че в едно Ваше
интервю в предаването “Неделя 150”, публикувано в официалния сайт на правителството под заглавието “Липсва
второ ниво на управление, което е признак за недемократичност в страната”, Вие подчертавате, че държавата
към момента е свръхцентрализирана и че страната ни е
останала последната в Европа, в която 15 министерства
и 15 министри имат огромен концентриран ресурс. В същото интервю Вие напомняте факта, че според посланиците на ЕС в България реформата в местното самоуправление е по-важна от строителството на магистрали.
Като изразяваме съгласие и подкрепяме изцяло тези Ваши
констатации, ние се обръщаме към Вас с надежда, че ще използвате всички възможности, които Ви предоставя институцията, която оглавявате, за да стимулирате нова визия
и смели действия за децентрализация, създаване на второ
ниво на самоуправление и укрепване на самостоятелното
развитие на местната власт. Конституцията на Република
България Ви предоставя възможности в тази сфера.
УВАЖАЕМИ Г-Н ПРЕЗИДЕНТ,
Реформата в местното самоуправление не е само в посока на укрепване на местните общности. Тя има цялостно
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значение за функционирането на демократичните механизми
в страната, за постигането на субсидиарност и ефективност в управлението. Нейното осъществяване е от изключително значение за реформите в редица сфери като
образование, социална политика и други публични услуги.
Регионалното самоуправление ще поеме своите отговорности в осъществяването на промените в тези сфери. В този
смисъл си позволяваме да повторим Вашата констатация, че
сме последната страна в Европа, която е силно централизирана. А също така и да напомним, че през последните 20 години за първи път в историята на Следосвобожденска България
в страната липсва самоуправление на регионално равнище.
В това отношение се чувстваме задължени да цитираме думите на Константин Стоилов при първия дебат за местното самоуправление в Учредителното
народно
събрание
от
1879
година:
“Ние трябва да се стараем у нас да се развият много центрове на политически и обществен живот. Това е началото на децентрализацията, която Франция с мъка
се мъчи да постигне и което дава силата на Англия и
Америка. Другото начало е началото на централизацията, според което правителството прави всичкото.”
В съвременна Европа, в която над 70 процента от общностното право се прилага от местните и регионалните власти,
думите на нашия възрожденец звучат повече от актуално.
И това е ясно доказателство, че доброто управление е споделеното управление.
УВАЖАЕМИ Г-Н ПРЕЗИДЕНТ,
Очевидно днес не можем да бъдем доволни от бавните
стъпки, с които се извършва децентрализацията. Ние знаем, че това е труден и продължителен процес, но смятаме,
че на този етап е необходим преди всичко нов импулс и публичен дебат за бъдещото на реформата. Надяваме се, че Вашият избор и Вашата визия за местна и административна
реформа ще бъдат катализатор на този важен за страната
процес.

С уважение:
Управителен съвет на Асоциацията
на българските градове и региони

ENERGY-WISE
ENERGY-WISE е
- програмнa система за електронно обучение и самообучение по енергийна ефективност.
- предназначена за ръководители и специалисти от малки или средни предприятия (МСП)
и организации, които нямат възможност да отделят човешки ресурс за по-задълбочено
изучаване на проблемите, свързани с енергийния одит, анализа и управлението на разхода
на енергия, но искат да бъдат наясно с тези разходи и с възможностите да ги намалят.
В интернет страницата hp://www.energy-wise.eu ще намерите:

- Курс за електронно обучение по енергийна ефективност;
- „Сериозна” симулационна електронна игра;
- База от полезна информация.

Цел:
- да подобри капацитета на малките и средни предприятия в Европа за извършване на
собствен предварителен енергиен одит и след това за изграждане на стратегия за енергиен
мениджмънт.
Започвайки от енергийния одит и чрез анализ на съществуващите сгради, системи и контролни
механизми, потребителите на ENERGY-WISE ще бъдат окуражени да изградят стратегия
за повишаване на енергийната ефективност в техните предприятия. Те могат да подобрят
енергийната си ефективност чрез проектирането на по-ефективни процеси, употребата на
подходящо оборудване или чрез промяна на поведението на служителите. Спестяването на
енергия е лесен начин за намаляване на разходите на всяка фирма.

Не е необходима никаква
предварителна подготовка
от участниците!

8

България на регионите

Децентрализацията –
болната тема на прехода
в България
Доц. д-р Милена Стефанова
Преподавател по местно самоуправление в СУ „Св. Климент Охридски”,
катедра „Публична администрация”; Секретар на АБГР

М

акар повече от 20 години да говорим за децентрализация на
държавното управление, конкретните
резултати днес са почти идентични с
тези от началото на процеса на демократизация. Местното самоуправление е все така декларативно и силно
ограничено от политическата воля на
централната власт. България е централизирана държава. Все повече се
увеличава пропастта между многото
на брой малки, бедни и зависими общини и малкото на брой по-богати и с
възможности за развитие, но претоварени с обем на работа големи общини.
И в единия, и в другия случай страда
качеството на местната демокрация,
ефективността на предоставяните
публични услуги е ниска, все повече
хора, живеещи в изоставащи райони и
общини са застрашени от ограничаване на достъпа им до качествени публични услуги.
Децентрализацията е процес на
прехвърляне на правомощия и отговорности към по-ниските нива в системата на управление и едновременно с това осигуряване на източници
на собствени средства за поемане на
разходите по изпълнението им. Разграничават се следните видове децентрализация:

Политическа – свеждане на
властовите центрове за вземане
на политически решения на пониските нива в системата на управление;
Структурна – прехвърляне на
отговорности към самоуправляващи се общности;
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Административна/управленска
– предоставяне на публични услуги от нива в системата на управление, които са възможно найблизо до гражданите;
Финансова - предоставяне на
контрола върху достатъчно източници на финансиране, съобразен с обема от компетенции на
съответните властови центрове,
стоящи възможно най-близо до
гражданите.
Обикновено всички видове децентрализация се случват почти едновременно. Основната цел е да се създадат
реални възможности политиката да
се прави от хората, за хората и чрез
хората. Колкото повече властови ресурси се разпределят на нивата, възможно най-близо до хората, толкова
по-напреднала е демокрацията.
Децентрализацията не е самоцел.
Тя е средство за развитие на демокрацията.
Най-работещият механизъм за постигане на естествено възможната и
задоволяваща изискването за демократичност, ефективност и ефикасност децентрализация, съобразена
с националните особености в даден
исторически момент, е принципът на
субсидиарността. Съгласно него, всяка
отговорност се поема от нивото в системата на властта, на което могат да
се мобилизират достатъчно собствени
ресурси за ефективно и ефикасно предоставяне на услугата и решаване на
проблема.
Постиженията в сферата на децен-

трализацията в България от началото
на прехода до сега:



в политически аспект беспорно е признаването на правата на гражданите за самоуправление на общинско ниво. За съжаление 20 г. по-късно
реалното упражняване на това право
е застрашено, тъй като практики на
пряка демокрация са изключителна
рядкост, свободният изборен процес
на много места е опорочен и се характеризира с доминиране на корпоративен, контролиран и купен вот;



в административен/упр вленски аспект - разделянето на дейностите на общините на местни и делегирани от държавата е половинчато.
Защото централната власт едностранно определя коя дейност към кой вид
спада. Централната власт също така
едностранно определя стандарти за
издръжка по отделните дейности.
Механизмите за партньорство между
централната власт и Националното
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сдружение на общините в Република
България (НСОРБ) са неефективни.



във финансов аспект – предоставянето на ограничени права на общинските съвети да определят размер
на местни данъци и такси в рамките
на закона.
Грешките на прехода: Несъответствие между обем на компетенции и
собствени средства за покриване на
разходите – вследствие на това преобладаващата част от българските общини разчитат на държавна субсидия
за покриване на тези разходи, докато
основен принцип в ЕС е по-голямата
част от разходите на общините да се
покриват от собствени приходи, и то
от данъци. Размерът на субсидията се
определя ежегодно със Закона за бюджета на РБ, при това без достатъчно
прозрачна процедура на договаряне с
представителите на местните власти.
Резултат: българските общини не могат достатъчно дългосрочно да предвиждат своите разходи, т.е. не могат
да планират дейностите си реално.
Това силно затруднява и участието им
в оперативните програми по европейските фондове.
Общините чрез НСОРБ предприеха
политика на настояване за мащабна децентрализация на отговорности и услуги, което е самоубийствено за малките
общини. Дори да предположим, че процесът по прехвърляне на отговорности
ще е свързан ръка за ръка с процеса на
предоставяне на права за контрол върху собствени източници на средства,
по-малките общини ще бъдат винаги
зависими от изравнителни механизми
като субсидията, а докато тя се определя едностранно от централната власт
или при псевдопартньорство с НСОРБ,
на практика малките общини ще бъдат
зависими от централната власт. Те са
мнозинството от българските общини
но на тяхната територия живее малцинството от българското население.
Пропуските на прехода: Принципът
на субсидиарността не е законово гарантиран. В ЗМСМА няма дефиниция
на проблем от местно значение. Това
осигурява широкото приложение на
регулации и намеса от страна на централната власт. Разбираемо, че има политическа съпротива срещу това, защото то означава да се намали ролята на
държавата в публичния сектор и да се

институционализира регионално самоуправление. Само при наличие на три
нива в системата на управление, като
второто – регионалното е с признати права на гражданите за самоуправление, може да бъде реално въведен
принципът на субсидиарността и да се
балансира системата на управление.
През 2006 г. бе приета първата Стратегия за децентрализация. През 2010 г.
тя бе актуализирана и бе приета програма за изпълнението й. Въпросите
за подготовка на второ ниво на самоуправление, т.нар. „регионално самоуправление» обаче са системно пренебрегвани. Липсва политическа воля и
съгласие, но рано или късно това ще
стане. Налице са всички обстоятелства, произтичащи от ефективното ни
членство в ЕС правителството да започне работа по изграждане на второто
ниво с цел повишаване ефективността
на публичните разходи и подобряване
качеството на публичните услуги за населението.
В противовес на мисленето за второто ниво като за механизъм за повишаване на ефективността на публичните
разходи, Стратегията и Програмата залагат на развитие на кметствата, като
се залагат мерки за засилване на тяхната роля. Това е колкото непремислено, толкова и неефективно поради
следните причини:



Статут на кметство в момента
имат населени места с население над
350 души. В България няма традиция
и практика да се въвеждат асиметрични модели на местно самоуправление,
т.е. всички общини и съответно всички
кметства имат еднакъв статут и равни
права и задължения. Броят на населените места с население над 350 души
е 2030, от които 264 общински центъра. Кметствата с население между 350
и 500 души са 478. Най-малкото, което
може да се очаква е, че в тези кметства

няма как да се изгради административен капацитет и не е възможно да се
осигурят качествени публични услуги,
без да се повишат неоправдано разходите.



Ако отчитаме, че има недостиг на публични услуги в кметствата,
то този дефицит няма да се преодолее
като им се дадат повече правомощия и
ресурси, а като се поставят по-стриктни правни норми, които да регулират
взаимоотношенията между кметовете
на кметства от една страна, и общинските съвети и кметовете на общини от
друга. И сега има достатъчно възможности в правната уредба, както в ЗМСМА, така и в ЗОБ, които да гарантират
справедливото разпределяне на ресурси на територията на общината. Само
че тези норми се спазват твърде рядко
(в около 10% от общините), което не
означава, че нормите не са достатъчни,
а че трябва да се осигури механизъм те
да се прилагат.



Засилването на самостоятелността на кметствата, дори и при завишаване на броя на населението в
населени места, които да имат статут
на кметство ще доведе до неоправдано разпиляване на ресурси, както и до
излишно създаване на предпоставки за
конфликти на нивото на общините.

България има нужда от ефективна децентрализация на държавното управление. Изходът е в
създаването на регионално ниво
на самоуправление. Колкото побързо политиците постигнат съгласие по този въпрос, толкова
по-бързо ще постигнем поставените цели – „предоставяне на поефективни и ефикасни обществени услуги, съответстващи на
потребностите и възможностите
на гражданите”.
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Югозападният район за планиране

Регионалното развитие партньорство или формалност
Пламен Даракчиев

Т

ри характеристики отличават Югозападния район за планиране от
останалите пет региона в страната присъствието на столицата в неговите
граници, географското разнообразие и
това, че неговите очертания съвпадат с
границите на България с Гърция, Македония и Сърбия. Ето защо в актуализирания план за развитието му са заложени
амбициозната визия, която го определя
като водещ в социално-икономическото
развитие на страната и превръщането
на София в един от най-привлекателните икономически и културни центрове в
Югоизточна Европа.
Три са и главните стратегически
цели, заложени в регионалния план за
развитие:



Постигане на устойчив икономически растеж чрез развитие на конкурентоспособна диверсифицирана регионална икономика;



Намаляване на вътрешнорегионалните различия и укрепване на връзките между градските центрове;



Икономическо и социално сближаване с останалите региони в ЕС.

е 40 000 лв., в Кюстендил тя е едва 6
000 лв. Съществена е и разликата и що
се отнася до показателите, свързани с
работната заплата и заетостта.
Освен на макроравнище, вътрешнорегионалните различия са ясно очертани и на ниво област. Така например, в
област Благоевград различията между
най-голямата и най-малката община в
стойност по показателя БВП на човек
са по-малко от два пъти, по показателя равнище на безработица - около пет
пъти, по размера на данъчните приходи
на жител - над десет пъти, по броя на
регистрираните фирми на 1 000 човека
- близо три пъти. Тъкмо поради тези
причини в плана за регионално развитие на област Кюстендил е поставен
акцент върху комплексното развитие на
инфраструктурата с оглед на наличните европейски транспортни коридори
Е4 и Е8, както и другите възможности,
които дава трансграничното сътрудничество - телекомуникации, жп транспорт, електроразпределение, въздушен
транспорт.
В Благоевград пък са заложили на
стимулирането на индустрията и по-специално на високите технологии с оглед
на даденостите в областта - наличието

Акцентите в
областните стратегии

на висши учебни заведения, сред които
Американският университет в България
и ЮЗУ Неофит Рилски.
В област Перник отново като главна цел е изведено преодоляването на
вътрешнорегионалните различия между
шестте съставни общини в контекста на
стабилен икономически растеж. Като
приоритет № 1 в плана за регионално развитие на областта е залегнало
постигането на по-висок от средния за
страната икономически растеж с оглед
на доскорошната традиция в промишленото производство и планираното развитие на сектора на услугите и високите технологии. Развитието на местната
индустрия и на инфраструктурата, туризма, опазването на околната среда и
подобряването на качеството на човешките ресурси това са основните жалони
в стратегията на региона като цяло

Партнъорство
или зависимост
Всички тези амбициозни цели, разбира се, изискват ангажиране на местната
инициатива и партньорство между централната власт и района. Тъкмо по тази

Силистра

Видин

Русе

Особено важна е втората стратегическа цел - преодоляване на вътрешнорегионалните различия. Прегледът на
социално-икономическото развитие на
района откроява високата относителна
тежест на столицата в основните показатели - развитие на промишлеността
и услугите, заетостта, квалификацията
на работната сила, концентрацията на
образователни и културни центрове.
Тези различия проличават особено при
съпоставка на основните социално-икономически характеристики между областите в района. Така например, докато
в София произведената през 2010 година продукция на глава от населението
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причина в регионалния план принципът
на партньорство е изведен като основен при провеждането на държавната
политика на местно равнище. Мястото,
където се осъществява това партньорство, са най-вече регионалните съвети
за развитие както на ниво район, така и
на ниво област и община. От това дали
тези органи работят ефективно и дали
наистина в тях се реализират партньорски отношения зависи в каква степен
ще бъде отчетена местната специфика

и в каква степен процесът на вземане
на решения ще бъде дирижиран от централната администрация.
Поне засега няма основание за оптимизъм в това отношение. Тенденцията
на зависимост на местната администрация от решенията на центъра, отбелязана като заплаха в SWOT- анализа на
региона като цяло и прокарана отчетливо в Закона за регионалното развитие е очевидна. За това говори и формалният характер на заседанията на

регионалните съвети за развитие на
различните равнища, където съгласно
Закона за регионално развитие доминират представителите на централната
власт. В този смисъл регионалните съвети са повече средство за придаване
на по-голяма легитимност на взетите
решения от центъра, отколкото място
за претегляне на аргументи и вземане
на решения в рамката, определена от
закона. Разбира се, когато става дума
за транспортни коридори или други
обекти от национално значение, решенията на правителството винаги ще
имат приоритет. Не така стои обаче въпросът, когато става дума за обекти и
инициативи от локално значение, при
които решенията на местните власти и
на съветите за развитие трябва да имат
по-голяма тежест.
Ето защо новите предизвикателства
пред регионалното планиране, включително на средствата от европейските
фондове, изискват повече местна инициатива и повече правомощия в областта на планирането за съветите за регионално развитие. В този смисъл може
би е дошло време за промени в Закона
за регионалното развитие с цел споделяне на отговорностите между центъра
и местните власти и повече самостоятелност на местните власти при вземането на жизненоважните решения за
хората в района.

Основни характеристики на Югозападния район за планиране
Югозападният район за планиране (ЮЗРП) е най-интензивно развиващият се от районите на България и формира близо
40 % от БВП на страната. Според данни на Евростат на ниво
региони NUTS 2, през 2008 г. БВП на глава от населението
е достигнал 73 % спрямо средното равнище за Европейския
съюз. Районът е със силно развита промишленост, като съотношението промишлена - селскостопанска продукция е 85%
на 15%.
ЮЗРП е с население 2 132 848 души (към 01.02.2011г.) и
се състои от 5 административни области - София град, София
област, Перник, Кюстендил и Благоевград, които включват
52 общини. С обща площ от 20 306,4 кв.км той е вторият по
територия от всички райони за планиране в България. През
неговата територия минават важни национални пътища и три
от десетте международни транспортни коридора:



коридор № 10 (Централна Европа-Белград-София- Истанбул);

 коридор № 4 (Северна и Централна Европа-Ви-

дин-София-Атина);



коридор № 8 (Италия - Албания - МакедонияСофия-Бургас-(Варна)-Кавказките републики).

Южната и западната граница на Югозападния район съвпадат с държавната граница, като районът граничи с три държави: Сърбия, Македония и Гърция.
Релефът е разнообразен - основно планински, съчетан с
равнинен. Тук се намират най-високите планини в България
- Рила, Пирин, западните части на Родопите, а също Осоговска
и Малешевска планини, Витоша, част от Стара планина, които
имат значителен принос за развитието на туризма в страната.
Образователната структура в района също го отличава значително от другите, като близо 70 % от населението е със
средно и висше образование.
В програмата за развитие на плановия район за заложени
три стратегически цели:



Постигане на устойчив икономически растеж
чрез развитие на конкурентноспособна диверсифицирана регионална икономика;



Намаляване на вътрешнорегионалните различия и укрепване на връзките между градските центрове;



Икономическо и социално сближаване с останалите региони в ЕС.

ГРАДОВЕ & РЕГИОНИ

12

България на регионите

Кметът на Кюстендил Петър Паунов:

Общините в България
са нещо като тъпан, всеки
гледа да се отрита на тях и да стане
и да си замине
Димитър Кирилов
- Г-н Паунов, в началото приемете искрените ни поздравления
за чудесната Ви победа на избори
2011! С нея е свързан и първият ни
въпрос: Какви са основните приоритети за Вас и за екипа Ви в началото на втория Ви мандат като
кмет на Кюстендил?
- Възраждането на балнеоложките
традиции и културния туризъм са сред
водещите приоритети за следващия период. Кюстендил е града на Владимир
Димитров – Майстора и Марин Големинов и направи вече сериозна заявка
за културна столица на Европа 2019.
Освен това предстои сериозен тласък
на земеделието в Овощната градина на
България, като за целта ще партнираме
със специалисти в областта на новите
технологии в земеделието от Израел.
- Децентрализацията повече
плюсове ли би донесла на града
Ви?
- Разбира се. Управлението на средствата по европейските фондове трябва да се децентрализира и да излезе
от министерствата. Администрирането
трябва да се прехвърли на регионите,
така че всеки кандидатстващ да може
да получи конкретна помощ на местно
ниво. Необходими са множество промени в законодателството, така че децентрализацията да стане факт.
Необходима е и подкрепата на Европейската комисия за доближаване
на европейските фондове персонално
до общините и до всеки гражданин.
В момента няма как усвояването на
средствата по програми да надхвърли
5-6 %. Ако комуникацията между ЕК и
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общините се съкрати поне наполовина,
тези средства от следващия програмен
период ще останат само едни добри
пожелания. Общините в България са
нещо като тъпан, всеки гледа да се отрита на тях и да стане и да си замине,
защото 85 % от публичния ресурс в
България отива в ръцете на правителството, а 15 % - в ръцете на общините.
Предлагането на услугите е почти в
обратната пропорция. Близо 80 % от
услугите се предлагат от общините и
20 % от държавата, което утежняванещата. Работоспособната клетка- това
е общината. Кметовете са като бърза
помощ за гражданите, а 80% от ресурсите се контролират от държавата.
Силна е тази държава, която осъзнава силата и мобилността на регионалното управление. За съжаление
България е много далече от подобно
мислене.
- Чувствате ли достатъчно самостоятелност като кмет, за да изпълните плановете си?
- Нямам притеснения. В живота и
работата си съм държал единствено на
коректността и изключително широкия обществен диалог. Представлявам
широка дясна коалиция, създадена от
хора със съвременна ценностна система и много отдалечени от корупционните практики. Всичко това е предпоставка за спокойна работа и поемане на
сериозни обществени ангажименти.
- Постижима цел ли е изравняването на условията на труд и на
живот в различните части на Югозападния планов район?
- Това може да стане в резултат на

съвместни усилия, лишени от егоизъм.
Когато осъзнаваш, че силният ти партньор ще бъде изключително полезен и
за твоето развитие, тогава общите ви
усилия са полезни за всички граждани. Недопустимо е фаворизиране на
отделни общности, защото липсата на
обществен баланс неминуемо води до
общо затъмнение.
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Кмет-рекордьор въвежда
иновации в Долни Окол
Димитър Кирилов
Може и да не е рекордьор за „Гинес”, но с 52-те си години начело на управлението на с. Долни Окол, община
Самоков Данчо Димитров надали има
конкурент у нас. Роден е на 10 юли
1933. От 18 април 1963, в продължение
на 16 години е председател на Общинския съвет, а от 25 март 1979 до това
лято неизменно заема кметския стол
в селото. От май 2011, след смъртта
на тамошната кметица, е изпратен да
ръководи съседния Горни Окол. Временно, както казва той и с усмивка напомня приказката за временните неща.
Сега очаква да заеме отново мястото
си на титуляр в съседното село.
- Г-н Димитров, каква е тайната
на толкова продължителните Ви
мандати като кмет.
- За да управлява човек толкова
дълго е важно да следва целите, които
си поставя. Най-напред, за да оправдае
доверието на избирателите. Аз съм им
много благодарен, защото толкова години те са ме подкрепяли и в резултат на всичко това работата, която съм
показал като кмет е толкова успешна.
Уважението към хората трябва да е
свързано и с обич към работата, и със
стремеж да постигаш набелязаното. В
противен случай нещата не могат да
бъдат трайни и продължителни.
- Сега по-лесно ли се управлява
отпреди?
- Не е по-лесно. Работил съм и преди създаването на селищните системи,
с което разтуриха малките общински
селски съвети. В този период се работеше най-добре. Най-напред, защото
разполагахме със самостоятелен бюджет - община, съветници, изпълнителен комитет. Имаше и хора в селото.
Сега селата са обезлюдени. Няма и на
кого да се опреш, така че нещата са
много по-трудни. Не е само икономическата криза, която е повсеместна в
страната и в по-голямата част от оста-

налите държави, парите, които се заделят, сега са чувствително по-малко.
Преди средствата, които идваха ежегодно за инвестиции, за благоустрояване, за инфраструктурни обекти всяка
година се увеличаваха. В момента те
намаляват, което създава трудности за
работата.
- Децентрализацията решение
ли е на проблемите?
- Средствата, които се заделят в
момента за общините са малко и те
отиват основно за градовете. Малко
внимание се обръща на по-малките
населени места. Отпускат се пари, но
те са много малко и не достигат дори
за поддръжка на изградената инфраструктура.
- Може ли да се спре обезлюдяването на малките общини?
- Съживяването ли? За целта е необходима сериозна програма и да се
обсъди с по-широка общественост.
Трябва да се търсят и специалисти в
тази насока. При нас аз виждам нещата главно в развитието на туризма.
Близостта до София (ние сме само на
40 км от Орлов мост) спомага за това
хората почти да не продават имотите

си, които имат при нас, а да ги поддържат, дострояват, надстройват. Развитието на туризма, изграждането на
пътната инфраструктура и създаването на по-добри условия са необходими
предпоставки за това. Имаме искане
за изграждане на голф игрище на около 2 000 декара терен. Това също ще
допринесе за развитието на туризма.
Другият проект, по който работим и
който се надяваме да осъществим през
този мандат, е изграждането на четвъртокласен път Долни Окол - Плана Бистрица - Железница. Плана планина
е близо до София, природата е много
хубава и може да се използва за организирането на много спортни прояви
в този участък. От Министерството на
икономиката искат разработването на
каменните кариери, от които по-рано
се добиваше гранитен камък.
Стремим се към създаването на условия за подобряване на бита на хората чрез подобрена инфраструктура и
водоснабдяване, както и на уличното
осветление. Работим в насока изграждане на възобновяеми енергийни източници. Имаме една рекламна лампа
и целта ни е създаването на работен
проект за кандидатстване по програмите. Проучваме световния опит в тази
посока и смятам да бъдем пионери в
нашата община. Разчитам на подкрепа
от сегашното общинско ръководство
на Самоков.
- Не се ли уморихте след толкова години като кмет, изглеждате
изпълнен с енергия и с планове за
бъдещето?
- Има известна умора, но човек има
ли желание, има ли воля и вдига ли
летвата малко по-високо, трябва да
работи за постигането на тези цели.
Никой и нищо не е вечно на този свят,
но ако сме здрави, смятам че ще успеем през този мандат да изпълним поне
част от поставените цели, защото те са
много.
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Насаме с...

Детелина Николова,
кмет на община Добрич, трети мандат:

Необходима е истинска
децентрализация на права,
а не само на отговорности
Пламен Иванов
- Г-жо Николова, честита убедителна победа на изборите! Започвате трети мандат като кмет на
един от големите областни центрове в страната с амбициозната програма община Добрич да се превърне в най-големия инвеститор
и работодател. Със сигурност една
от възможностите в това отношение е добрата работа на общината
при привличането и усвояването на средства по оперативните
програми. Какво е финансовото
покритие на Вашата програма за
следващите четири години?
- Благодаря! Доверието на гражданите за мен е преди всичко отговорност
и постигане на амбициозните цели, които си поставихме. Вече два мандата
работя усилено за развитието на Добрич. Всичко, което направихме с моя
екип, може да се види. Хората ползват
придобивките, усещат реалното подобряване на условията на живот в града
ни. Като равносметка Добрич след 8
години изглежда финансово стабилен,
осветен, с висок кредитен рейтинг, с
благоустроени нови улици, тротоари,
междублокови пространства, с детски
и спортни площадки, с нова пешеходна зона и възможности за туризъм. С
50 млн. лева безвъзмездни европейски
инвестиции за последните 2 години, с
нови международни партньорства Добрич е първата община в България с
географска информационна система.
Нашият град има обновени училища и
детски градини, създадохме нови условия за обучение и изява на децата.
Градът ни е с подобрени инвестици-
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онни възможности и адекватни услуги
към бизнеса. Привлечени са 84 млн.
бизнес-инвестиции на територията на
общината. Нашата администрация заслужи много призове. Моята гордост за
Добрич за втория ми мандат е новият
православен храм „Свети Климент Охридски”. Имаме подготвени депозирани
проекти за над 150 млн. лева за бъдещото развитие на нашия град.
Днес мога да заключа, че Добрич е
фестивален център с престижни и популярни прояви от регионален, национален и международен характер, с нови
социални заведения, които предлагат
услуги с високо качество. И не на последно място, отново - модерна администрация, която работи по европейски
стандарти. Ето по този път на развитие

ще бъдат и нашите цели за следващите 4 години - да привличаме сериозен
финансов ресурс по всички национални оперативни програми за осъществяване на проектите за интегрираните
планове за градско възстановяване
и развитие, да решим трайно и ефективно проблема с водоснабдяването на
Добрич, да направим реконструкция на
пречиствателната станция за отпадни
води, да насърчаваме публично-частните партньорства като възможност за
подобряване на градската среда и услугите за граждани. Ще работим и за
привличане на инвеститори за развитието на бизнес-зона Добрич.
- Вследствие на кризата през
последните години се наблюдава
тенденция на спад на собствените
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приходи на общините и увеличаване на държавните трансфери.
Наложителна ли е данъчна реформа и предоставяне на правото
на общините върху някои налози
като например данък печалба и
данък общ доход ?
- С оглед на подобряване на финансовата база на общините е необходимо
да се предприемат реформи в сферата
на местната данъчна политика. Собствените общински приходи в момента
са ограничени поради действието на
закона за местните данъци и такси и
би следвало финансовата база на общините да се разшири с предоставянето на част от републиканските данъци
като ДДС или Данък върху доходите на
физическите лица. Без да се увеличава
данъчната тежест е възможно под формата на процент от тези постъпления
да остават като местен приход, каквато
е практиката в европейските страни.
Затова е необходима истинска децентрализация на права, а не само на отговорности, както и широко прилагане
на публично частното партньорство,
включително в сектора услуги.
- Програмата за децентрализация на правителството предвижда
прехвърляне на редица публични
услуги към общините. Една от тях
е образованието, което по принцип е приоритет на местните власти в повечето европейски страни.
Подкрепяте ли този елемент на децентрализацията като възможност
Общината и регионът да си под-

сигуряват необходимите и добре
обучени млади специалисти?
- Да, бих подкрепила децентрализация в тази посока. Нещо повече, в
Добрич общинските училища са на
делегирани бюджети, което означава,
че имат възможност сами да планират
и да усвояват своите средства. За мен
това е добра формула и тя може да се
приложи както за средните училища,
така и за детските градини. Може да
се помисли да се въведе и в професионалните гимназии. Но тук е важна дискусията за мандат на директорите за
правилната оценка на тяхната работа
и управление.
- Развитието на общината в голяма степен е свързано с развитието
на региона и неговата икономика
като цяло. Как виждате в това отношение съществуването на районите за планиране и по-специално
на Североизточния район? Има ли
ползи от взаимодействието в рамките на региона, необходимо ли е
засилване на ролята на регионалните и на областните съвети?
- Регионалната политика на ЕС придоби приоритетно значение в цялостния
дебат за политическата и икономическа
интеграция. Тази политика подпомага
регионите за повишаване на тяхната
конкурентоспособност и за ефективното им участие в единния пазар, главно
чрез осъществяване на инфраструктурните проекти, за подобряване на транспортни схеми, за качеството на живот,
за опазване на околната среда, за усъ-

вършенстване на телекомуникациите,
за повишаване на квалификацията и
в много други насоки. Затова, определено смятам, че трябва да се работи и
да се засили ролята на регионалните и
областните съвети. Те трябва да станат реално действащи, да изпълняват
реални функции с цел привличане на
европейски ресурси за реализиране на
проекти в полза на хората.
- За първи път след демократичните промени за президент на
страната бе избран доскорошен
член на правителството и то министър на регионалното развитие
и благоустройството. Община град
Добрич работи добре с МРРБ и с
министър Плевнелиев. Очаквате
ли в качеството му на Президент
инициативи в посока на заявените
приоритети, по-специално децентрализацията и регионалното развитие?
- Г-н Плевнелиев беше много добър министър и без съмнение ще бъде
различният президент, който България
заслужава. Той вече обяви своите приоритети и те се отнасят до модерното
развитие на нашата страна. Това за
мен означава, че и децентрализацията и регионалното развитие са част от
това развитие, но си остават в приоритетите на правителството. Тоест за
мен, българският президент в лицето
на г-н Плевнелиев залага на качествени и млади хора, които съм сигурна, че
ще продължат работата за ефективна
регионална политика.

Обновеният център на града / снимка Венцислав Николов
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Cross Border

Петрич подобрява
сигурността на движение
с опита на Серес
Петранка Нуркова
Община Петрич спечели пилотен
проект на тема „Подобряване на сигурността на движение на местно равнище
- Трансграничен регион Петрич -Серес”
на обща стойност 2 000 000 евро. Проектът беше разработен от общинската
администрация по Програмата за европейско териториално сътрудничество
„България - Гърция 2007-2013 г.”
От българска страна Община Петрич
ще получи финансиране в размер на
700 000 евро. С парите е предвидено
изграждането на школа по безопасност на движението. Целевите групи
по проекта са деца и възрастни хора.
Проектът е по модел на школата в Серес, Гърция, където се обучават над 1
500 души.
Одобрен е и съвместният проект на
община Петрич и община Миовени, Румъния за регионално партньорство по
Секторната програма „Коменски” по
програмата „Учене през целия живот”
на стойност 40 000 лева. През последните години община Петрич спечели
редица проекти по линия на трансграничното сътрудничество със съседна
Гърция и Македония:



Възраждане славата на националната културна и историческа забележителност „Самуилова крепост”,
чрез институционално трансгранично
сътрудничество на местно ниво в реги-

Обновеният център на града
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она на Петрич /България/ и Струмица
/Македония/ - на стойност 502 305 лв.



Трансгранично сътрудничество
за устойчив туризъм - интегриран подход за развитие на устойчив туризъм
в трансграничния регион на общините
Петрич (България) и Серес (Гърция) на стойност 434 977 лв.



Публично частно партньорство:
изграждане на капацитет за общинско
устойчиво енергийно развитие - на
стойност 56 484,35 лв.



Създаване и развитие на бизнес
мрежи за коопериране в трансграничния регион на Петрич, Разлог, Струмяни (България) и Серес и Петрици (Гърция) - на стойност 62 000лв.



Трансгранични културни взаимодействия за общи европейско бъдеще Петрич (България) и Струмица (Македония) - на стойност 77 910 лв.
Община Петрич кандидатства по
Програмата за европейско-териториално сътрудничество с проект „Спорт
за всички” на стойност 4 млн. лв. Проектът е съвместен със село Василево,
община Струмица, Македония. Предвижда изграждане на спортни обекти
в с. Първомай, община Петрич и с. Василево, община Струмица.

Паметник на Цар Самуил
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ПРОГРАМА
за трансгранично сътрудничество 2007- 2013

Инструмент
за предприсъединителна помощ
Република България
и Република Македония
Айрин Ибрямова експерт „Европейски програми”, АБГР.
Изпълнението на Програмата за
трансгранично сътрудничество (ТГС)
се финансира по линията на новата
цел на Европейския съюз „Европейско териториално сътрудничество”,
чрез средства по Инструмента за
предприсъединителна помощ (ИПП)
и съфинансиране от държавните бюджети на България и Македония. Предоставените средства трябва да се
изразходват за обща полза и да се
менажират от съвместни структури за
програмиране и управление. ИПП има
за цел да насърчава сътрудничеството,
икономическата интеграция и сближаването между ЕС и страните кандидатки, сред които е съседна Македония.
Програмата за трансгранично сътрудничество, която определя приоритетите за сътрудничество между
Република България и Република Македония за 2007-2013 г. е одобрена от
Европейската комисия на 14 декември
2007 г. и е изготвена в резултат на координираните усилия на съответните
национални институции и широк кръг
от заинтересовани страни на местно,
регионално и национално ниво.
Избираемата зона по Програмата за
трансгранично сътрудничество между
България и Македония обхваща територия от 18 736 кв.км. с общо население 1 065 605 души. Дължината на
границата между двете държави е 165
км.
Избираемата гранична зона на Република България включва областите
Благоевград и Кюстендил (NUTS III)
или 9 501 кв. км. (8.6% от общата територия на страната) и население 486
291 души (6.3% от населението). Тя се

състои от 23 общини (NUTS IV) и 462
населени места:
Област Благоевград: 14 общини - Банско, Белица, Благоевград,
Гоце Делчев, Гърмен, Кресна, Петрич, Разлог, Сандански, Сатовча,
Симитли, Струмяни, Хаджидимово, Якоруда;
Област Кюстендил: 9 общини Бобовдол, Бобошево, Дупница, Кочериново, Кюстендил, Невестино,
Рила, Сапарева баня, Трекляно.

Избираемата гранична зона на Република Македония включва Североизточен, Източен и Югоизточен статистически региони (NUTS III) с обща площ 9
235 кв.км. (35,9 % от общата територия
на страната) и население 579 314 души
(28.6 % от общото население на страната). Тя се състои от 29 общини (NUTS
IV) и 641 населени места:
Североизточен регион: 6 общини - Кратово, Крива Паланка, Ранковче, Куманово, Липково и Старо
Нагоричане;
Югоизточен регион: 10 общини
- Валандово, Гевгелия, Богданци,
Дойран, Радовиш, Конче, Струмица, Босилово, Василево и Ново
село;
Източен регион: 11 общини Берово, Пехчево, Виница, Кочани,
Чешиново - Облешево, Зрновци,
Пробищип, Щип, Карбинци, Делчево, Македонска Каменица.

Общата стратегическа цел на регионалното сътрудничество между
секторите и административните единици, която трябва да бъде постигната чрез Програмата, е устойчиво развитие в граничната зона в подкрепа
на по-широките европейски усилия за
сътрудничество и интеграция.
Функциите на Единен управляващ
орган (УО) се изпълняват от Главната
дирекция „Програмиране на регионалното развитие” към Министерство
на регионалното развитие и благоустройството на България. В момента
се изпълняват проекти по Първата
покана на ТГС България-Македония
от 14 декември 2009. Предвиденият бюджет за нея възлиза на 4 131
652 евро. Проектните предложения
попадат в една от двете приоритетни
оси:

1. Икономическо развитие
социално сближаване

и

2. Подобряване качеството на
живот
Крайната цел на програмата е да
повиши капацитета на местните и регионални власти в разработването и
изпълнението на съвместни проекти.
На 14 септември 2011 изтече крайният срок за набиране на проектни
предложения по Втората покана за
набиране на проектни предложения
за Програмата за трансгранично сътрудничество между двете съседни
страни. Предвиденият бюджет за нея
възлиза на 5 869 638 евро.

ГРАДОВЕ & РЕГИОНИ
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Open cities

София град на многообразието
Ергин Емин
изп. директор на АБГР
В последните години България постепенно и устойчиво се трансформира
от страна на емиграция, през транзитна държава, към държава, привличаща имигранти. Все повече чужденци
избират България като място, в което
да учат, да се квалифицират и да търсят професионална реализация. Имиграционната политика в България се
разработва и провежда на национално
равнище, но нейната ефективност зависи от сътрудничеството с местната
власт и администрацията.
Според проучване на Центъра за
миграционни и етнически изследвания
към НБУ и на Международната организация по миграция между 65 и 100
хиляди са мигрантите в България, като
около 35- 37% от тях са в София. Сред
гражданите на трети страни най- много
са хората от Русия, Украйна, Турция,
Македония, Китай и арабските страни
като най- многобройни са мигрантите
от Сирия.
Картографията на регионите, които изпращат имигранти към България,
има пет полюса. Най-многобройна и с
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най- дългогодишна традиция е имиграцията от Русия, Украйна и други страни
от постсъветското пространство. Найнова, но нарастваща е групата от граждани на ЕС, които според европейските
правни норми не се считат за чужденци и практикуват правото на свободно движение. Близо половинвековна
традиция има имиграцията от Близкия
и Средния Изток: сирийци, ливанци,
палестинци, иракчани, афганистанци
и др. Африканската имиграция е сходна с арабската група по отношение на
времево присъствие в страната, но тя е
значително по-малобройна и символно
преживявана като по-различна поради
липсата на исторически контакти между България и африканските страни.
Китайската имиграция е сред най- новите, започва практически от нулата
след отварянето на страната в началото на 90-те години. В последно време
се очертават и нови изпращащи полюси като Великобритания, но британската група не е характерна за столичната
миграционна панорама.
Основният професионален и трудов

профил на имигрантите в България е
самонаети или заети с дребен семеен
бизнес. Основните сфери на заетост са
ресторантьорство и търговия. Характерно за повечето имигранти е, че са
заети предимно във фирми на други
имигранти. За България сравнително
нови сфери са строителството и някои
индустриални производства, най-заинтересовани от които са турски и виетнамски работници.
Работата в администрацията и образованието е по-скоро изключение и
е характерна почти само за представителите на Русия и други страни от
общността на независмите държави
(ОНД). Интересна нова форма на заетост предоставят кол центровете, в
които намират работа както френско
и англоговорящите африкански имигранти, така и западноевропейци като
холандците. Специфична група са консултантите, експертите, мениджърите,
които намират реализация както при
чуждестранните инвеститори, така и в
българските институции или в големи
български компании. Те са представи-
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тели най-вече на развитите западни
страни.
По статистика на Националната
агенция по приходите в началото на
2008 година 21 019 граждани на трети
страни са работили на трудов договор в
България и 4 695 чужденци като самостоятелно заети лица. Петте области, в
които има най-голям брой граждани на
трети страни с разрешено продължително пребиваване през месец октомври 2010 година са, както следва:

София-град - 4 463 души
Варна - 2 012 души
Пловдив - 1 646 души
Бургас - 1 072 души
Благоевград - 782 души.
Петте трети страни с най-голям брой
постоянно пребиваващи граждани са:
Русия - 21 309 души
Украйна - 5 350
Македония - 4 375
Турция - 3 828
Молдова - 2 203.

Пример за навлизането на София в
управлението на културните различия
е включването й в проекта „Отворени
градове”. OPENCities е проект на Британския съвет с участието на София,
Билбао, Кардиф, Дъблин, Дюселдорф,
Познан, Виена и координиран от Белфаст. Той се осъществява през 20092011 и доказва как миграцията, интернационализацията и отварянето на
градовете към различно по своя характер население може да спомогне за
техния успех и устойчиво развитие, без
да пренебрегва предизвикателствата
по пътя към успешната интеграция и
управление на многообразието.
Местният план за действие на Столичната община по интеграция и интернационализация подпомага кандидатурата на София за европейска
столица на културата. Планът предоставя възможност за засилване на сътрудничеството в сферата на културата и за насърчаване на трайния диалог
на европейско равнище. Той подчертава общите характеристики и разнообразието на европейските култури,

включително културните постижения
на местните групи мигранти. Признание за работата на София в проекта
„Отворени градове” е включването й в
новата национална Стратегия за миграция, убежище и интеграция.
Един от резултатите от обучението
в рамките на друг проект, „София-град
на многообразието” е формулирането на предложения към Плана за интеграция и интернационализация на
Столична община, които са внесени в
Столичния общински съвет. Проектът
е на Столичната община и Асоциацията за развитие на София, финансиран
от Европейския фонд за граждани на
трети страни в подкрепа на политиките на стратегия „Европа 2020” и за
по-активното място на регионите и
градовете в България. Участниците в
проекта „София- град на многообразието” подкрепят идеята да бъде създаден Имиграционен център в София.
Той ще предоставя имиграционна информация и оказване на услуги в областта на миграционното и бежанско
право, както и юридически услуги.

Конкурс „Най-иновативна община” на 2012
•
•
•
•
•

Ако имате усещането, че сте напред с материала” в новите технологии
Ако, оглеждайки се около себе си, постоянно откривате иновации
Ако искате другите да знаят за вашите постижения
Ако вашата цел е винаги само една – да сте на ти” с новите технологии
Ако не се колебаете да въвеждате новото, модерното, и погладът ви е в бъдещето

Конкурсът на сп. „Градове и региони”
с подкрепата на Асоциацията на българските градове и региони
и Технологичен център София е точно за вас!
Редакцията на списание „Градове и региони” си поставя амбициозната задача оттук насетне да поощрява веднъж в годината общините, които постоянно са в крак с времето. Общините, които дават тон на останалите при въвеждането на
нови, енергоспестяващи и природосъобразни технологии. Конкурсът е и за общините, които винаги са готови
да подкрепят инициативи на частния бизнес или на гражданите в тази посока.
Редакцията започва да събира номинации за най-добре представящи се общини в областта на въвеждането на иновации
и нови технологии. Те могат да бъдат представяни в писмен вид от общински или областни администрации, НПО, граждани, частния бизнес. Краен срок за номинации - 30 септември 2012.
Номинациите изпращайте на адреса на редакцията.
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Икономически компас

Финансово състояние
на общините 2010 - 2011
Анализ на Българската агенция за кредитен рейтинг

Икономическата криза в страната
засегна осезаемо и общинските финанси, като данните за местните бюджети за 2009г. показаха ясно ефектите й. Те се изразяват преди всичко
в годишно понижение на общите приходи с 13, 3% до 4 760, 8 млн. лв., 16,
8% понижение на данъчните приходи
до 539, 7 млн. лв. и рязко свиване на
приходите от продажба на общинско
имущество (55, 9%).

Негативните тенденции
се запазиха и през 2010г., въпреки че темпът на спад при някои от
основните финансови показатели се
забави, а при други беше отчетено
слабо подобрение: общите приходи
се свиха с нови 9, 6%, данъчните
постъпления отбелязаха слаб ръст
от 0, 7%, при приходите от такси повишението възлезе на 3, 2%. Вялата
икономическа активност в страната,
свързана с финансовата и икономическа криза, се отрази в най-голяма
степен на приходите от продажба на
имущество и съответно се очаква възстановяването при тях да е най-продължително и трудно - през 2010г. е
регистриран нов спад от 22, 1% до
107, 4 млн. лв.
Част от мерките за подобряване на
финансовото състояние на общините,
които са същевременно стъпки в посока повишаване децентрализацията
на местните бюджети, постигнаха незначителен ефект. Разширяването на
диапазона за определяне на ставките
на имуществените данъци, предприето на няколко пъти през последните
години, се оказа на практика слабо
ефективно, тъй като в голяма част от
общините ръководствата основателно прецениха, че повишаването на
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БАКР - Българска агенция за кредитен рейтинг е създадена през 2002 г. От начало за изработване на кредитен рейтинг
се използват скоринг модели, а през юли 2004г.
агенцията закупува и адаптира методологии от ICRA Ltd. (Associate of Moody’s
Investors Service). От 2005 г. до сега БАКР е лидер на българския пазар. През
май 2006 г. и юли 2008 г. Комисията за Финансов Надзор включи агенцията
наравно с Fitch, Moody’s и S&P в списъка на агенциите, имащи право да присъждат кредитни рейтинги за регулаторни цели съответно на застрахователни
дружества и банки.
През април 2011 г. БАКР стана третата агенция в ЕС, отговаряща на новите
изисквания на европейската регулация и бе регистрирана по смисъла на Регламент № 1060/2009. От този момент, без териториални или други ограничения,
присъдените от агенцията кредитни рейтинги важат в целия Европейски съюз и
са изцяло равнопоставени с тези на останалите признати от Европейския орган
за ценни книжа и пазари агенции (ESMA). Утвърждаването на БАКР като рейтингова агенция, отговаряща на новите европейски изисквания е резултат от над
9-годишно активно присъствие и развитие на българския пазар.
данъчната тежест ще рефлектира с
обратен знак върху събираемостта.

Ефектът от мерките
Сред мерките за повишаване на
приходите от данъци беше и отпадането на разпоредбата, според която
имотите с данъчна оценка по-ниска от
1680 лв. не подлежат на облагане с
данък върху недвижимите имоти. Доколкото се наблюдава повишение на
приходите от данък недвижими имоти,
то отчасти е обусловено от промяна на
данъчните оценки.
Засега се оценява като спорен и
ефектът от въвеждането на туристическия данък, който замести туристическата такса от началото на 2011г.
Данъкът, както и предшестващата го
такса, се дължи на база нощувки в хотелите и средствата за подслон, като
ставката се определя от общинските
съвети. От 2011г. обаче собствениците им са длъжни да внасят минимален
данък, равен на 30% годишна заетост
независимо дали действително са ре-

ализирани такива нощувки. Текущо
през годината общините масово отчитаха незадоволителни или по-ниски
постъпления в сравнение с 2010г. (при
условията на таксата). Причините се
търсят в намаляването на ставката,
укриването на туристи, както и във
факта, че редица хотели работят без
разрешително за ползване или без категоризация.
Успоредно с драстичния спад на
приходите от продажба на имущество
намаляха и постъпленията от данъка
при придобиване на имущества, или
т. нар. данък сделки. В част от общините обаче през последната година се
наблюдава известен ръст, който, за
съжаление, се дължи не на съживяване на икономическата активност, а
по-скоро на увеличения брой сделки
като резултат от уреждане на неизплатени задължения чрез реализация
на обезпечения или намеса на съдия
изпълнител.
Не на последно място подкрепата
на централния бюджет в условията
на влошена икономическа обстановка
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остана твърде недостатъчна: ако през
2009г. общата изравнителна субсидия,
предназначена да осигури минимално
равнище на услугите, извършвани от
общините, възлизаше на 232, 1 млн.
лв. (с 21, 4% повече спрямо предходната година), то през 2010г. размерът
й беше намален, макар и с под 1%.

Антикризисните
програми на общините
В опит за балансиране на бюджетите си общините предприеха изпълнение на антикризисни програми, които
се изразяват главно в съкращаване на
редица текущи разходи (командировки, телефонни разговори, ползване
на служебни автомобили и офис консумативи, и др.). В резултат на това
тези разходи за местни дейности през
2009г. намаляха с 10, 3% на годишна
база до 2 566, 5 млн. лв. и с нови 14,
5% през 2010г.
Друг ефект от икономическата криза в страната се оказа силното ограничаване на капиталовите разходи - с
16, 0% през 2009г. и с нови 33, 6%
през 2010г. Проблемите при финансирането на инвестиционните проекти са
в няколко аспекта:
Изключително силен е недостигът
на собствени източници на финансиране по линия на чувствителния спад на
приходите от продажба на имущество.
Нещо повече, масова практика е тези
постъпления, особено в условията на

криза, да се използват за покриването
на текущи разходи;
Ограничена е държавната подкрепа
- през 2010г. целевата субсидия за капиталови разходи е намалена от 350, 1
млн. лв. до 133, 3 млн. лв. (61, 9%);
От началото на 2011г. с измененията в Закона за общинския дълг допълнително беше ограничена възможността за поемане на дълг от общините.
Годишният размер на плащанията по
дълга на общините вече не може да
надхвърля 15% от собствените приходи на общината заедно с общата
изравнителна субсидия (25% преди
измененията);

Капиталовите разходи
и европейските
програми
Важен източник на финансиране
на капиталовите разходи на общините през последните години са европейските програми и фондове. При
ползването на този ресурс обаче общинските ръководства се сблъскват
с няколко основни проблема: от една
страна, много общини срещат огромни
трудности при разработването на проектите за кандидатстване и дефицит
на експертен капацитет. Също така те
се изправят срещу тромавото администриране от страна на държавния орган. В редица случаи се появяват значителни закъснения при осигуряването
на финансирането, което налага заба-

вяне на разплащанията с доставчици
и достигане на колосални размери на
просрочените задължения. За половин
година задълженията на общините към
строителни фирми са се повишили над
два пъти. По данни на строителната камара към септември 2011г. те са между
100 и 150 млн. лв. спрямо 50 млн. лв.
към март тази година. Задълженията
са основно към малки и средни фирми,
които изпълняват европейски проекти.
Проблеми обаче срещат и големите
строителни компании.
Натрупването на просрочени задължения към доставчици в немалко случаи води до блокиране на общински
сметки и до практическа невъзможност
за изпълняване на основни услуги от
страна на общините. Към март 2011г.
броят на общините със запорирани
сметки е 42, в това число и областни
центрове. Блокирането на сметка за
първи път стана възможно през 2008г.
с приемането на новия Граждански
процесуален кодекс, който дава право
да се прилага принудително събиране
на вземания спрямо недобросъвестните общини (ако не се засягат средства, постъпили от републиканския
бюджет).
По данни на Министерство на финансите към септември 2011г. стойността на просрочените задължения е
208 млн. лв., като сред първите 15 по
размер на задълженията се нареждат
Видин с 22 млн. лв., Сливен - с 13 млн.
лв., Перник - с 12 млн. лв., Кърджали
- със 7 млн. лв., Силистра - с близо 7
млн. лв., Дупница - с близо 7 млн. лв.,
Хасково - с 5 млн. лв., Поморие - с 4
млн. лв. и Смолян с 3, 5 млн. лв.

Перспективите
Перспективите пред общините към
момента са в зависимост както от бъдещото развитие на цялостната стопанска конюнктура в страната, така
и от волята на управляващите за активно продължаване на процесите на
децентрализация и промяна на модела на финансиране на общините. Предприемането на конкретни стъпки за
фискални промени, които да увеличат
данъчните постъпления в местните
бюджети и установяването на механизми за разпределение на държавните
средства, основани на ефективност и
прозрачност, също са особено важни
за всяка от общините.
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Икономически компас

Малкият и среден бизнес –
„Големият” бизнес на България
Елеонора Негулова
Председател на Националното
сдружение на малкия и средния бизнес

В самото начало на 21 век пред
България имаше две големи предизвикателства. Първото от тях е свързано
с успешното завършване на прехода,
с изграждане на функционираща пазарна икономика и в крайна сметка
вписване в европейското политическо, икономическо и културно пространство; Второто предизвикателство
е да се приемат предизвикателствата
на информационното общество и да се
оползотворяват предимствата, произтичащи от характера на българските
традиции и култура.
В първото се оглежда нашият избор да заприличаме на другите, а във
второто -способността ни да останем
верни на себе си, да реализираме
собствения си потенциал на уникална
култура, бит и възможности. Развитието на малките и средни предприятия
в България има пряко и дори определящо отношение към този съдбоносен
избор. Няма демократична страна с
развита пазарна икономика, в която
малкият бизнес да не е с решаваща
роля за стабилността и растежа, да
няма решаващ дял в иновациите, в
разкриването на нови работни места,
в намирането на нови пазари вътре и
вън от страната. С развитието на икономиката на услугите и новите информационни технологии, малките и средните предприятия трайно затвърдиха
ролята си на икономическо мнозинство и фактор за икономически растеж
в страните с пазарна икономика. България не е изключение в този процес.
Малкият бизнес в нашата страна мина
през всички перипетии на горчивото
време, в което живяхме и още живеем.
Днес в България има хиляди и десетки хиляди предприемачи с натрупан опит през годините, хора,
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които въпреки умората са готови
да продължат напред.
В началото на новото хилядолетие
бизнесът вече е част от културата
на цивилизацията, а значи и част от
българската култура. Мениджмънтът,
сърцевината на съвременния бизнес,
отдавна бе провъзгласен за изкуство
от световни изследователи на икономическите тенденции и човешкото общуване като например Питър Дракър.
Бизнесът като цяло, обменът на стоки,
услуги и ноу-хау отдавна е форма на
културно общуване на народите по
света. Редица компании трайно се настаниха в нашия бит и на работното ни
място, станаха част от всекидневието
ни. С други думи бизнесът, правеното
на бизнес, общуването в този контекст
между хората, отново вече са част от
световната култура. Така както част от
нея са глинените плочки със санскритски надписи или египетските пирамиди. Оттук нататък бизнесът ще става
или по-скоро вече е част от родната
култура. Време е и ние, българите, да разберем, че освен спорта,
фолклора и оперното пеене, част
от нашето общуване със света е и
бизнесът. Нашето участие в глобалното разделение на труда всъщност
ще бъде и нашият принос в световната
култура и в изграждането на новите
цивилизационни ценности.
Основната дейност на публичния
сектор е свързана с осигуряване на
широк диапазон от публични услуги
като транспорт, телекомуникации, съоръжения за водоснабдяване и канализация, финансиране на иновации,
на общи публични услуги - образование, здравеопазване и др. Целта на
публичния сектор е да извършва публични инвестиции или да произвежда

публични услуги по най-ефективен от
гледна точка на разходите начин, което не винаги се случва. Публичният
сектор разполага с ограничени налични ресурси за увеличаване на капиталовите разходи и за подобряване на
предоставяните публични услуги, тъй
като е изправен пред редица ограничения, докато публично-частните
партньорства могат да решат този
проблем.
Международната практика показва,
че публично-частното партньорство
(ПЧП) е един от успешните финансови
инструменти за осигуряване на инвестиции в публичната инфраструктура
(транспорт, образование, здравеопазване, воден сектор, административно
обслужване). По този начин се изпълняват целите за предоставяне на
качествени публични услуги, посредством прилагането на иновационни
методи за структуриране и финансиране на инвестиционни проекти.
Партньорството е отношение, основано на споразумения, отразяващи
взаимни отговорности и споделени
интереси на участващите страни. Съ-
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гласно това определение, дори един
„класически” договор между институции от обществения сектор и частна
страна по договора може да се тълкува като публично-частно партньорство.
Изхождайки от ролята и значението на партньорството, Националното
сдружение на малкия и среден бизнес (НСМСБ) реализира инициативата
„Открит форум за диалог на малкия и среден бизнес със Столична
община”, насочена към осъществяване на мисията на организацията, а именно „подобряване
на бизнес средата в България”.
(www. nasmb-bg. org)
Столицата е най-големият агломерационен ареал, който концентрира
повече от 25 % от активните бизнес
субекти в страната. Те се нуждаят от
работещ ефективен комуникационен
канал на общината с бизнеса, който
да гарантира редовни срещи, а не

инцидентни, по конкретни поводи. В
открития форум за диалог администрацията и бизнесът се срещат периодично, за да обсъждат проблеми
и решения в полза на града. Общуването им е неформално, независимо че
участват като формални представители на администрацията и бизнеса. Те
допринасят в основното си качество
на ГРАЖДАНИ.
НСМСБ се ангажира да бъде организатор и администратор на инициативата. Този нов и независим инструмент за комуникация дава възможност
на бизнеса да представи нуждите,
проблемите, потенциала на идеите си
за София. От друга страна, той дава
възможност на администрацията да се
допита до бизнесa по въпроси, които
я интересуват.
Инициативата е основана на
принципа „Всички участници печелят”:
печели администрацията, защото

привлича бизнеса за организиран и
съпричастен партньор;
печели бизнесът, защото може да
допринася за решаването на наболели въпроси и да предлага нови полезни решения за развитието на града;
печелят гражданите, защото ще
получат повече информираност за
приноса на бизнеса и публичност за
работата на администрацията чрез
медийните партньори на инициативата.
Тази добра практика може да се
приложи и в други български общини,
защото малкият и среден бизнес има
нужда от повече „добри новини” за
подобряване на бизнес средата в България и най-добрата новина е, че той
не чака някой друг да му я съобщи, а
сам я създава. Както винаги, малкият
бизнес разбира и понася своята отговорност за социално-икономическото
развитие на общността и остава гръбнакът на българската икономика.

архитекти, инженери, урбанисти
Устройствено планиране
Инвестиционно проектиране
Статика
Енергийна ефективност

Тел.: 02 8090 325, 8090 384
София 1407, ул. Филип Кутев 7, ет. 3
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Добри практики

Европейският опит
в сътрудничеството между
общините
Здравко Сечков
изпълнителен директор
на Фондацията за реформа в местното самоуправление

Работи в сферата на местното самоуправление от 1991 г. Притежава опит като
заместник кмет на община и като общински съветник. От 1995 г. работи в неправителствения сектор. Основните му области
на експертиза са - местно и регионално
планиране и развитие, местни финанси и
гражданско участие в процесите на вземане на решение на местно ниво. Участва
в поредица от екипи за извършване на
проучвания, разработване на планови и
програмни документи на различни нива.
Член е на национални консултативни органи и органи за наблюдение.
В периода юни-октомври 2011 г. по
поръчка на Министерството на регионалното развитие и благоустройството
(МРРБ) Фондацията за реформа в местното самоуправление (ФРМС) извърши
проучване за опита на България в сферата на междуобщинското сътрудничество (МОС) и как той кореспондира с
европейския. Резултатите от изследването разкриха две диаметрално
противоположни перспективи на
възприятие и приложение на МОС.
В страната сдружаването на общини
традиционно преследва цели за защита интересите на сдружените общини,
развитието на региона и местното самоуправление като цяло, докато европейският опит в тази област е преобладаващо ориентиран към предоставянето на
публични услуги. В някои държави не се
прилагат дори стимули за насърчаване
на МОС поради вече институционализирани механизми и осъзната социално-икономическа полза от съвместното
предоставяне на публични услуги.
Едва през последните няколко години, в изпълнение на директиви на ЕС,
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в някои сектори в страната (управление на отпадъци, ВиК) нормативно се
наложиха задължителни сътрудничества между общини в предоставянето на
съответните услуги. Така например, чл.
19 от Закона за управление на отпадъците изисква общините от един и същ
регион, чиито граници се определят в
Националната програма за управление
на дейностите по отпадъците, да сформират сдружение, което да управлява
регионално депо за отпадъци. С промените в Закона за водите от 2009 г., в Чл.
198б се регламентира създаването на
асоциации по ВиК между държавата и
общините или между няколко общини с
цел интегрираното управление на водите в интерес на обществото и за опазване на здравето на населението. Не е за
пренебрегване и тенденцията при някои
регионални сдружения на общини активно да търсят партньорски възможности
за подобряване качеството на живот
на териториите на общините-членки, а
не само да защитават своите институционални интереси. Като илюстрация
на този стремеж докладът представя 7
български практики за МОС, използвано
като инструмент за подобряване качеството на живот и 11 европейски.
Как се възприема МОС в повечето европейски държави? В основата
на концепцията за това сътрудничество
е идеята за съвместна работа на органите на местното самоуправление в
полза на всички заинтересовани страни.
Тя предполага обединяване на ресурси, споделяне на отговорности и общо
ползване на постигнатите от съвместните дейности резултати. МОС може
да повиши местния капацитет за
ефективно предоставяне на услу-

ги, да спомогне за намаляване на
различията в тази сфера в съседни
общини, да доведе до трансфер на
иновации и да допринесе за устойчивото развитие на общностите.
Ефективността в предоставянето на
публични услуги е водеща мотивация за
сдружаване между общините. Тя се основава на микроикономическата постановка за икономия от мащаба: по-голям
обем на произвежданите услуги при пониска себестойност на единица услуга.
Генерираните икономии стават водещ
стимул за прилагане на МОС. Друг фактор, заради който то е предпочитан инструмент за предоставяне на публични
услуги е феноменът „free rider” - гратисна консумация на публични блага,
което води до дисбаланс между разходите, свързани с производството и предоставянето на услугите и приходите,
събирани от тяхното потребление. Или
казано с други думи, нарушава се фискалната еквивалентност (равенството
между ползи и платени данъци). Следователно, сдружаването на общи-
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ни може да превърне този дефект
в ефект, от който печелят всички
заинтересовани страни - местните
власти предоставят услуги на пониска цена, броят на free rider-ите
и този на гражданите/бизнеса, необхванати от предоставените услуги намалява, а фискалната еквивалентност се възстановява.
Тези концептуални характеристики на
МОС дават тласък на неговото развитие
в Европа още в средата на миналия век.
Различните политически и културно-исторически традиции, както и обхватът и
формите на децентрализация в дадена
страна определят и формите на МОС, които се прилагат. Следните няколко типови особености на МОС обаче се откриват
в повечето европейски държави:
1) Подходът за неговото насърчаване
е „отгоре-надолу”;
2) Най-широко е развито в страни с
висока децентрализация и фрагментаризирана (малки по обем, но многобройни
общини) система на местно самоуправление (Франция, Испания, Италия, Белгия, Холандия, Чехия, Унгария, Словакия, Португалия, Румъния);
3) Страни с развито МОС имат по-детайлизирана законодателна рамка (с повече от един закон, а когато е един, разпоредбите са по-детайлни) - Холандия,
Португалия, Испания, Италия, Франция,
Унгария, Словакия;

4) Най-често срещаната форма/структура на МОС е самостоятелно публичноправно юридическо лице със специфична цел и определени дейности;
5) В почти всички държави с развито
МОС съществуват нормативно регулирани механизми за държавно финансиране
на структури, които предоставят публични услуги, обвързани с доброволни и задължителни мерки за сътрудничество;
6) Колкото по-независими са общинските органи от централната власт, толкова тяхната финансово-управленската
самостоятелност ги насърчава към междуобщинско изпълнение на местни дейности;
7) Колкото по-предсказуеми и стабилни приходи имат местните власти, толкова те са по-заинтересовани и активни
в търсенето на възможности за сътрудничество.
Отделни европейски държави развиват и прилагат практики за МОС, които ги отличават от общия европейския
опит. Така например, в Унгария, Словакия, Румъния и в последните години
Македония предоставянето на административни услуги се извършва от т.нар.
съвместни административни звена. При
тях една по-голяма община предоставя
такива услуги на съседни по-малки общини. В Италия, Италия, Португалия,
Франция, както и федералните държави е дефиниран географски критерий

Списание за местно самоуправление и развитие

за непрекъснато пространство/граници
между сдружаващи се общини като условие за тяхното учредяване, като само
то се подпомага финансово от държавата. Във Франция структури на МОС
дори имат право на собствени приходи
чрез облагане с данъци и такси, което
им осигурява по-ефективно изпълнение
на делегирани функции. Във Финландия
обаче прехвърлянето на правомощия от
общини и централна власт към звената
на МОС е забранено. Това, което подлежи на трансфериране, е фактическото
изпълнение на конкретна функция, тогава когато съответната община не е в
състояние да я упражнява самостоятелно. Така общините остават последната
точка, най-близката до своите потребители, във веригата на местното публично обслужване. Извършвайки комунални
услуги например, междуобщинските съвети управляват процеса по доставяне
на вода до местните резервоари, след
което е отговорност на съответната община да достави водата до крайните потребители.
Ако България избере да поеме по европейския път за ефективно предоставяне на публични услуги, то всички заинтересовани страни трябва да приемат
свързаните с него предизвикателства,
така че да изградим структури на МОС,
които да бъдат пълноправни участници
в процеса на публичното управление.

отстъпка
за абонамент - 2012 г.,
направен до 31.12.2011 г.

ЦЕНИ НА АБОНАМЕНТ:

12 МЕСЕЦА
- 36 лв. за институция и НПО
- 48 лв. за фирми

6 МЕСЕЦА

- 19 лв. за институция и НПО
- 25 лв. за фирми

Може да се абонирате и по
e-mail на ofﬁce@gir-magazine.com
За повече информация:
Тел.: 02 8090 277; 0876 444 115 / 118
Адрес:
София 1784
ул. Магнаурска школа 11
сграда Хайтехпарк, ет. 3
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ЕКОномика

Шистовият газ – ЗА и ПРОТИВ
Димитър Кирилов

Малко предистория
Преди няколко месеца стана известно, че в Лудогорието и в Добруджа, освен несметното количество
подземни водни запаси, има и предполагаеми големи залежи на природен газ, известен като „шистов”.
После научихме, че голяма чужда
компания ще инвестира в проучвания за наличие и евентуален добив
на този газ. От срока на проучването
- 5 години и от стойността на проекта
на ”Шеврон България Експлорейшън
енд Продакшън” ЕООД – 50 милиона
евро можеше да се предположи, че
работата е сериозна.

ращите, че нищо няма да се случи,
ако не го дразнят, а министърът на
околната среда Нона Караджова обеща гаранции за безопасност в случай
на добив на оспорвания газ.
След това внезапно настъпи мълчание по темата – и местните власти,
и еколозите потънаха в безмълвие,
което изглежда нямаше особена
връзка с еуфорията около приключилите току-що избори. В краткия
изблик на „престрелки” по въпроса
преди неочакваното затишие стана
ясно, че редица държави на Запад са
забранили добива на шистов газ, а в
други страни, както и в десетки американски градове са наложени временни мораториуми, които клонят
към негласна забрана завинаги.

Реакциите
Последва реакцията на природозащитници и на обществеността,
започнаха гневни протести в Североизточна България, които се пренесоха и в столицата. Заговори се за
референдум в Добрич, а президентът Първанов поиска местни референдуми по въпроса. Появилата се
във Фейсбук група „Ние сме против
Българският Чернобил - добива на
шистов газ” доближи 30 000 члена.
През септември в Добрич премиерът
Бойко Борисов предупреди протести-

Защо добивът се смята за
опасен?
Природният газ, за кратко време
станал обект на толкова спорове и
у нас, носи името си от шистите, в
които се намира. Газът обаче е „заключен” в порите или в микропукнатини в скалата на дълбочина от 2,5
до 4 км, което затруднява добива му
и застрашава безопасността при извличането му. То се извършва чрез т.
нар. хидравличен удар на дълбочина
около 3 км под земната повърхност.

Процесът представлява раздробяване на скалата чрез впръскване под
високо налягане на хидравлична
течност – около 90 % вода, над 9 %
пясък и химически добавки. Точният
брой и състав на последните, който
не е известен, предизвиква най-голяма загриженост по цял свят. Доклад,
изготвен за Комитета по енергетика и търговия към Конгреса на САЩ
от април 2011, констатира, че през
2005-2009 14 водещи компании за
добив на нефт и газ са използвали
над 750 химикала и други компоненти при извличането на шифтовия газ.
Повечето от тях (над 650), сред които бензол и олово се оценяват като
изключително токсични, възможни
човешки карценогени или опасни замърсители на въздуха.
Това отчасти обяснява превръщането на потенциалния добив на този
газ в горещ картоф и липсата на ентусиазъм да се говори по темата не
само у нас.

Официалните позиции
Показателно е, че България поиска от Европейската комисия да разреши провеждането на допълнителна детайлна екооценка на дълбоките
сондажи при проучвания за наличие
на шистов газ в страната. Нона Караджова очаква „да” от Брюксел, за
да може страната допълнително да
контролира проучванията на американската компания “Шеврон”. От
българското представителство на
енергийния гигант вместо пряка среща с населението в региона, на която представителите на инвеститора
да се опитат да внесат спокойствие
с аргументи, предоставиха писмени
гаранции за безопасност и обещание
за наблюдение на въздействието.

Проблемите около добива
на шистовия газ в България
са няколко.
Част от района за проучване за добив на шистов газ
снимка Венцислав Николов

брой 1, ноември 2011

Най-напред, нормативно не са
разграничени добивът на „класическия” и на шистовия газ. Експертите,

Камен бряг / снимка Венцислав Николов
изказали се по въпроса, не оставят
никакво съмнение, че в единия случай говорим за традиционни сондажи, а във втория – за съвършено
нови технологии, чиято безвредност
е хипотетична. Филми, разпространявани в Интернет, ясно показват
катастрофалните последици от регистрирани инциденти главно в САЩ.
От друга страна, едва ли еколозите и
населението у нас биха били толкова
категорични в съпротивата си срещу
добива на този газ, ако не ставаше
въпрос за близо 4 400 кв. км в житницата на България, разположени под
ключовия за Североизточна България
и за съседна Румъния Малмоваланжки водоносен подпочвен хоризонт.
Плюс това зоната на проучванията и
на евентуалния добив у нас се намира
между Стражишката и Шабленската
земетръсни зони. Това само по себе
си прави непредвидими рисковете не
само от разлюлявания на земните недра, но и от фатални замърсявания на
подпочвените води и природата.
Привържениците на този метод за
добив на газ не съумяват да представят достатъчно убедителни доказателства за ползите от него. Те твърдят,
че въпреки цялата сложност добивът
му е достатъчно ефективен. На обратното мнение са редица експерти, които са убедени, че себестойността на
шистовия газ се изравнява с тази на
конвенционалния природен газ. Нещо

повече – изтъкват се много по-ниските качества, калорийно съдържание и
опасна концентрация на вредни вещества при първия. Специалистите са
категорични, че хидравличният удар
уеднаквява проучването и добива на
този газ, тоест и двата процеса крият
еднакви рискове. А той е единственият начин да се добие представа за количеството и за качественото съдържание на шистовия газ. Трудно могат
да се оборят и многобройните примери за замърсени подпочвени води,
горяща „газирана” вода от чешмите,
нараснали в пъти случаи на различни
тежки заболявания, увеличена концентрация на метан и десетки тежки
инциденти край кладенците за добив
на шистов газ.

Какви са предимствата?
Въпреки предупрежденията на
специалистите и очевидните заплахи,
свързани с извличането на шистовия
газ, на този етап обаче трудно може
да се каже със сигурност дали правителството е сгрешило с разрешените
проучвания за евентуалния му добив
и у нас. В глобален план този процес
е започнал преди две столетия, а последните 50 години бележат бум по
цял свят, най-вече в Северна Америка, където според някои оценки през
2020 шистовият газ ще е представлява половината от целия добив на при-

роден газ. Прогнозира се дори той да
задоволи нуждите на САЩ за 110 години. За едно притиснато от недостиг
на енергия човечество при все по-намаляващи количества нефт и газ това
действително изглежда доста удобна
и сравнително евтина алтернатива.
България, която и бездруго не може
да се похвали с открити съществени
залежи от подобни природни богатства е не по-малко заинтересована от
осигуряването на нови енергийни източници. Предполагаемите колосални количества шистов газ на Земята
допълнително подхранват аргументите на привържениците му. А дори
и противниците на „скалния” газ са
съгласни, че проучвания трябва да
се извършат, най-малкото, за да знаем какво има в недрата на България,
докато не се изясни има ли и какви
са екологичните заплахи при този добив.
Очевидните проблеми, чийто
капан е неизбежен и за нашата
страна са два – все още недостатъчно безопасни технологии за
добива на шистов газ и липсата
на глобални решения в тази област. Затова разумният подход
изисква трезво претегляне на
плюсовете и минусите преди да
се пристъпи към проучванията и
добива на този доста опасен, макар и много примамлив енергиен
източник.

ГРАДОВЕ & РЕГИОНИ
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Югоизточна Европа

Актуално от страните
в Югоизточна Европа

Румъния
Италианският производител на гуми Пирели ще инвестира нови 160 млн. евро във фабриката си в румънския
град Слатина (на около 80 км. северозападно от Никопол).
Разширяването на производството трябва да бъде завършено до 2013. Целта на инвестицията е заводът в Слатина
да стане най-голямата база на Пирели за производство на
гуми. Румънското правителство ще подкрепи проекта с 28
млн. евро. След реализирането на инвестициите служителите на Пирели ще се увеличат от 2 400 на 2 800. Годишно
в завода ще се произвеждат около 10 млн. гуми.
Италианската фирма Пирели влезе на румънския пазар
през 2005 и притежава междувременно освен двата завода
за гуми и един за филтри в Bimbesi Jiu.
***
През ноември шведската марка H&M планира да отвори
нов магазин в търговския център Маритимо в румънския
град Констанца. Магазинът ще е с търговска площ от 1 800
кв.м. Строителството на Maritimo Shopping Center започна
през 2007 и първоначално се предвиждаше отвори през
2009. Собственик е австрийската група Имофинанц, която

Шлюзовете при Железни врата

притежава и Сердика Център в София.
Имофинанц е едно от най-големите вписани на борсата
дружества в Европа, които инвестират в недвижими имоти.
В портфолиото им се намират недвижимости на стойност
над 8,5 мрд. евро. Само в Румъния Имофинанц притежава
недвижими имоти за над 1 мрд. евро.
***
С 10 % е по-голям броят на туристите, посетили Румъния през първата половина на тази година, в сравнения
със същия период от предходната година. Данните бяха
представени от министъра на регионалното развитие и туризма на Румъния, Елена Удрия, на събрание на Световната организация за туризъм в Южна Корея. Организацията предвиждаше за 2011 година едва 4-5% ръст на броя
на туристите в Румъния. „Румъния доказа, че е активен
фактор в сферата на миграцията в Европа„ обобщи г-жа
Удрия.
Румъния и България поеха координацията на сектор туризъм за 14те държави, включени в Европейската стратегия за развитие на Дунавския регион. От българска страна
отговорният орган е министерството на регионалното развитие и благоустройството.
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Сърбия
В сръбската столица Белград над река Сава вече се извисява нов мост. След три години строителни дейности
мостът ще бъде открит в средата на декември т.г. Новата
конструкция не само ще свързва двете части на града, но
и ще поеме регионалния трафик. Така ще се облекчи досегашният основен мост, на който през последните години се образуваха все по-големи задръствания на превозни
средства.
***
Правителството на Китай одобри предоставянето на
кредит на Сърбия в размер на 210 млн. евро. Кредитът
е предназначен за модернизирането на топлоцентралата
Костолц Б. Китай проявява интерес и към финансирането
и изграждането на железопътната линия на паевропейски
коридор 10 и на магистралата между Белград и черногорското адриатическо крайбрежие.
Китайската компания China Road and Bridge Corporation
(CRBC) получи през април 2010 допълнително финансиране от 170 млн. евро за изграждането на мост над река
Дунав в Белград.

Босна и Херцеговина
30 фирми, произвеждащи автомобилни части и компоненти, в Босна се обединиха в клъстър. Повечето от предприятията са частни и въпреки редица затруднения, които
срещат, работят успешно на международния пазар. Вече
няколко известни автомобилни производители имат дялове в босненски фирми и чрез дяловия си капитал финансират модернизирането на производството. По този начин
през последните няколко години босненските предприятия успяха да станат сертифицирани доставчици на VW,
Mercedes, MAN, Peugeot и Renault. Близо 90 % от производството в този бранш се експортира.

***
Правителството на федерацията Босна и Херцеговина
взе решение да подпише меморандум за разбирателство с
Royal Dutch Shell. Става въпрос за проучване на цялата
територия на босненската част за залежи на газ и петрол,
които могат да бъдат разработвани с икономическа полза. Общата площ за проучванията възлиза на 26.000 кв.км.
Правителството ще предостави на Shell всички събирани в
периода 1970 - 1990 година данни. От своя страна компанията ще изработи дигитализиран вариант на геомеханичните и геофизичните данни за цялата територия.

Македония
Европейската инвестиционна банка (ЕИБ) одобри за нова
кредитна линия за Македония в размер на 50 млн. евро.
Средствата ще се използват за насърчаване на малкия и
средния бизнес в страната. Финансовата подкрепа на ЕИБ
има за цел да насърчи интеграцията на Македония в Европейския съюз и да даде импулс на местната икономика.
С първия отпуснат през 2010 кредит в размер на 100
млн. евро са финансирани 300 проекта, в резултат на които
са били разкрити над 2 000 нови работни места.
***
Световната банка публикува в края на октомври най-новия Doing-Business-Report. В доклада се съдържа сравнителен анализ на пречките и затрудненията, които изпитва
частния бизнес в отделните държави. Критерии за сравнението са например издаването на разрешителни за строеж,
предоставянето на кредити и реализирането на договори. В
секторите Правосъдие и Административни реформи особена похвала от експертите на Световната банка получи Скопие. През 2006 Македония се намираше още на 81во място
в света, а тазгодишният доклад я издига вече на 22ро.
От останалите страни от Бивша Югославия Черна Гора
се нарежда на 77мо, Сърбия – на 88мо, а кандидатът за
членство в ЕС Хърватска – на 103то място. По-надолу в класацията се намират Косово и Босна и Херцеговина.

Cleantech Bulgaria (www.cleantech.bg) is an online platform exclusively dedicated to CLEAN
TECHNOLOGIES and sustainable development. The project Cleantech Bulgaria will bring together
all the key stakeholders (industrial, political, academic, entr epreneurial as well as non -profit) that are
working together to increasingly push alternative energy innovation in Bulgaria.
Cleantech Bulgaria is "Web 2.0"-based online platform that aims to spur collaboration, innovation and
business on two le vels: internally (within the Bulgarian ecosystem) and externally (connecting
Bulgaria with other clusters, organizations, companies and a global community). The platform is
designed to be a showcase of technology and a tool to help Cleantech companies to p romote their
business reaching out to partners, suppliers and potential customers.
Presented in Cleantech Bulgaria are opportunities arising from technology transfer to developing
countries and transition eco nomies, expanding the operating
fields in trans port, sustainable
development, renewable energy, agriculture, geopolitical analysis etc. Using the platform each
country has the opportunity to develop a national Cleantech network that connects partners,
investors, government institutions and research cen ters around the world.

The platform CLEANTECH BG is already operational in Bulgaria. To give national and
international visibility of the project on 17th of November in Sofia a promot ional event “Cleantech
Bulgaria - Marketplace, Research an d Funding District” will take place .
The objective is to discuss and identify, in the presence of the highest institutional and entrepreneurial
figures, the most efficient and innovative strategies for the planning and realization of business
opportunities in the field. The conference is a unique event that supports and stimulates the creation of
a Cleantech community in Bulgaria.
The conference aims to gather :
experts and specialists from different fields
managers of “clean” companies in Bulgaria and abroad
representatives of academic and scientific communities,
representatives of relevant institutions,
representat ives of the banking and financial sector.
All visitors together assist through their knowledge and experience the exchange of best practices and
sustainable business models in the field of clean technologies – marketplace and business salutions,
innovation and technology transfer, funding of clean projects.

www.cleantech.bg
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Резултати от местни
избори 2011 за кметове
Управителният съвет на АБГР поздравява всички избрани кметове на общини и населени места с постигнатия успех
и гласуваното им доверие и им желае успех в предстоящия мандат!

ОБЛАСТ БЛАГОЕВГРАД
Банско
Белица
Благоевград
Гоце Делчев
Гърмен
Кресна
Петрич
Разлог
Сандански
Сатовча
Симитли
Струмяни
Хаджидимово
Якоруда

Георги Икономов
Ибрахим Палев
Атанас Камбитов
Владимир Москов
Ахмед Башев
Илиян Кръстев
Вельо Илиев
Красимир Герчев
Андон Тотев
Арбен Мименов
Апостол Апостолов
Емил Илиев
Людмил Терзиев
Нуредин Кафелов

ГЕРБ
ДПС
ГЕРБ
БСП
ДПС
НДСВ,ВМРО - НИЕ,ОДС, СДС
Независим
ГЕРБ
Независим
ДПС
БСП, ВМРО-БНД, БСд, ПЗ, ПХН
ЗП, ВМРО-БНД, ЛИДЕР, СДС, ПХН
НДСВ, СДС
ДПС

Васил Едрев
Димитър Николов
Иван Жабов
Стефан Стефанов
Георги Димитров
Илиян Янчев
Георги Лапчев
Николай Димитров
Иван Алексиев
Исмаил Осман
Панайот Рейзи
Георги Кенов
Димитър Германов

Независим
ГЕРБ
ГЕРБ
БСП
БСП
ЗС Ал. Стамболийски
ГЕРБ
Независим
ГЕРБ
ДПС
ГЕРБ
ДПС
ГЕРБ

Емануил Манолов
Атанас Стоилов
Желязко Петров
Анастас Трендафилов
Кирил Йорданов
Димитър Димитров
Пенка Йорданова
Борислав Натов
Атанас Кузев
Маринка Иванова
Филчо Филев
Павлин Параскевов

ГЕРБ
ГЕРБ
Независим
ГЕРБ
ГЕРБ
ГЕРБ
ГЕРБ
Независим
ГЕРБ
НДСВ
БСП
Независим

Даниел Панов
Добромир Добрев
Дилян Млъзев
Пенчо Чанев
Ивелина Гецова

ГЕРБ
ГЕРБ
ГЕРБ
ВМРО-БНД
ГЕРБ, ДСБ, БСд

ОБЛАСТ БУРГАС
Айтос
Бургас
Средец
Камено
Карнобат
Малко Търново
Царево
Несебър
Поморие
Руен
Созопол
Сунгурларе
Приморско

ОБЛАСТ ВАРНА
Аврен
Аксаково
Белослав
Бяла
Варна
Ветрино
Вълчи дол
Долни чифлик
Девня
Дългопол
Провадия
Суворово

ОБЛАСТ ВЕЛИКО ТЪРНОВО
Велико Търново
Горна Оряховица
Елена
Златарица
Лясковец
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Павликени
Полски Тръмбеш
Свищов
Стражица
Сухиндол

Емануил Манолов
Георги Чакъров
Станислав Благов
Детелина Борисова
Пламен Чернев

БСП
Независим
СДС, ДСБ, ОЗ, ВМВО-БНД, НДСВ, ОДС
ГЕРБ
БСП

Борис Николов
Анета Генчева
Милчо Въков
Герго Гергов
Николай Гергов
Лозан Лозанов
Владимир Владимиров
Иван Вълчев
Георги Стоенелов
Венцислав Ванков
Ваньо Костин

БСд
НДСВ, БСП
БСП
БСП, ЗС Ал. Стамболийски
НДСВ
ГЕРБ
ГЕРБ
БСП
Независим
БСП
БСП, ДПС Ал.Стамболийски

Десислава Тодорова
Иво Цветков
Николай Иванов
Румен Маноев
Петър Данчев
Иван Цанов
Виолин Крушовенски
Росен Добрев
Красимир Петков
Тодор Тодоров

СДС, ДСБ, ДПС
ГЕРБ
Независим
ГЕРБ, ОДС, Гергьовден, ЗНС
НВр, ОСд, ВМРО-БНД
Независим
НДСВ
ГЕРБ
Независим
НВр, ВМРО-ИЕ, БСДП, ЗП, ОДС, ДСБ, ДПС, Гергьовден,

Таня Христова
Иван Николов
Иван Иванов
Драгомир Николов

ГЕРБ
Независим
ГЕРБ
ЗП, ЗС Ал. Стамболийски

Николай Ангелов
Димитър Петров
Детелина Николова
Петко Петков
Цонко Цонев
Добри Стефанов
Живко Георгиев
Райна Бърдарева

Независим
БСП
ГЕРБ
БСП
Независим
ДПС
БСП
БСП

Ресми Мурад
Хасан Азис
Бахри Юмер
Сали Рамадан
Себихан Мехмед
Акиф Мехмед Акиф
Айдън Ариф Осман

ДПС
ДПС
ДПС
ДПС
ДПС
ДПС
ДПС

Бобовдол
Бобошево
Кочериново

Кирил Станчев
Крум Маринов
Иван Минков

Кюстендил

Петър Паунов

Невестино
Рила
Сапарева баня
Трекляно
Дупница

Димитър Стаменков
Георги Кабзималски
Сашо Иванов
Радко Петрунов
Методи Чимев

ЛИДЕР
БСП
ГЕРБ
СДС, БДФ, ОДС, НДСВ, НВр, РО-НИЕ,НС, ЕНП,
БНД, СПС ЗАЩИТА”, ГЕРГЬОВДЕН
Независим
ГЕРБ
Независим
БСП
ГЕРБ

ОБЛАСТ ВИДИН
Белоградчик
Бойница
Брегово
Видин
Грамада
Димово
Кула
Макреш
Ново село
Ружинци
Чупрене

ОБЛАСТ ВРАЦА
Борован
Бяла Слатина
Враца
Козлодуй
Криводол
Мездра
Мизия
Оряхово
Роман
Хайредин

ОБЛАСТ ГАБРОВО
Габрово
Дряново
Севлиево
Трявна

ОБЛАСТ ДОБРИЧ
Балчик
Генерал Тошево
Добрич
Добричка
Каварна
Крушари
Тервел
Шабла

ОБЛАСТ КЪРДЖАЛИ
Ардино
Кърджали
Джебел
Кирково
Крумовград
Момчилград
Черноочене
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ОБЛАСТ ЛОВЕЧ
Априлци
Летница
Ловеч
Луковит
Тетевен
Троян
Угърчин
Ябланица

Бенко Вълев
Красимир Джонев
Минчо Казанджиев
Иван Грънчаров
Милен Милев
Донка Михайлова
Валентин Вълчев
Иван Цаков

ГЕРБ
Независим
БСП
ГЕРБ
ЗНС
БСП
Независим
ДСБ, НДСВ, БЗНС, БСд, Гергьовден, МРО-НИЕ

Димитранка Каменова
Светлин Сретениев
Наташа Димитрова
Иван Барзин
Иван Лазаров
Дилян Димитров
Иво Иванов
Венцислав Куткудейски
Златко Живков
Анатоли Първанов
Георги Георгиев

ГЕРБ
РЗС
ГЕРБ
ЗС Ал. Стамболийски
ГЕРБ
ГЕРБ
ГЕРБ
БСП
ВМРО-НИЕ
ГЕРБ
ГЕРБ

Петър Паунов
Костадин Варев
Васил Гюлеметов
Иван Лебанов
Серьожа Лазаров
Тодор Попов
Никола Белишки
Георги Козарев
Любомир Петков
Петър Бошев
Иван Евстатиев

БСП
Гергьовден
Независим
Независим
ГЕРБ
Независим
ГЕРБ
БСП
ГЕРБ
независим
Независим

Васил Узунов
Димитър Сотиров
Васил Станимиров
Росица Янакиева
Пламен Алексиев
Станислав Николов

Независим
ГЕРБ
БСП
БСП,ЗНС,КПБ,БСд,Гергьовд.
ГЕРБ
ГЕРБ

Петър Дулев
Лъчезар Яков
Поля Цоновска
Борислав Станимиров
Любка Александрова
Емил Бебенов
Валентин Йорданов
Димитър Стойков
Илиян Александров
Павлин Фильовски
Симеон Шарабански

БСП, БСд, ПБК, ПДСд
БСП
СДС, ЗНС, БЗНС, ДСБ, Гергьовден
БЗНС,ЗНС, СДС
БСП
БСП
БСП, БДСд, БСд, НДСВ
ГЕРБ
БСП
ГЕРБ
БЗНС,ЗНС, ДСБ,СДС, ОСд,ОДС

Емил Караиванов
Радньо Манолов
Александър Абрашев
Емил Кабаиванов
Валентин Симеонов
Димитър Иванов
Иван Тотев
Ангел Папазов

БСП
БСП
ГЕРБ,СДС, ДСБ,ОЗ
СДС,ДСБ,ОДС, Гергьовден, ОЗ, ВМРО-НИЕ,БСДП
ДПС
ГЕРБ, ОЗ
ГЕРБ
ЗНС, ОСд

ОБЛАСТ МОНТАНА
Берковица
Бойчиновци
Брусарци
Вълчедръм
Вършец
Георги Дамяново
Лом
Медковец
Монтана
Чипровци
Якимово

ОБЛАСТ ПАЗАРДЖИК
Батак
Белово
Брацигово
Велинград
Лесичово
Пазарджик
Панагюрище
Пещера
Ракитово
Септември
Стрелча

ОБЛАСТ ПЕРНИК
Брезник
Земен
Ковачевци
Перник
Радомир
Трън

ОБЛАСТ ПЛЕВЕН
Белене
Гулянци
Долна Митрополия
Долни Дъбник
Левски
Никопол
Искър
Плевен
Пордим
Червен Бряг
Кнежа

ОБЛАСТ ПЛОВДИВ
Асеновград
Брезово
Калояново
Карлово
Лъки
Марица
Пловдив
Първомай
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Раковски
Родопи
Садово
Хисаря
Съединение
Кричим
Куклен
Перущица
Стамболийски
Сопот

Иван Антонов
Пламен Спасов
Димитър Здравков
Пенка Ганева
Евгений Маринчешки
Атанас Калчев
Димитър Сотиров
Ради Минчев
Иван Атанасов
Веселин Личев

ГЕРБ
ГЕРБ
БСП
Независим
ГЕРБ
Независим
ПОЛИТ. КЛУБ ТРАКИЯ”
ДСБ
ЗНС
Независим

Ахтер Велиев
Бейсим Басри Шукри
Ремзи Юсеинов
Айхан Хашимов
Денчо Бояджиев
Ахмед Ахмедов
Бейтула Мюмюн

ДПС
ДПС
ДПС
ДПС
Независим
ДПС
ДПС

Георги Георгиев
Кольо Келерджиев
Георги Георгиев
Николай Христов
Георги Миланов
Пламен Стоилов
Георги Големански
Петър Петров

БСП
БСП
Независим
БСП
ГЕРБ
ГЕРБ
БСП
НДСВ

Йорданка Узунска
Хюсеин Хамди
Юксел Ахмед
Любен Сивев
Юлиян Найденов
Николай Неделчев
Димитър Стефанов

НДСВ
ЕНП
Независим
ГЕРБ
ГЕРБ
БСП
ГЕРБ

Христо Киров
Николай Грозев
Кольо Милев
Атанас Атанасов

ДПС
ГЕРБ
БСП
ГЕРБ

Райчо Данаилов
Октай Алиев
Цветалин Пенков
Антим Пържанов
Мирослав Янчев
Фахри Молайсенов
Стоян Беширов
Румен Пехливанов
Николай Мелемов
Тодор Бозуков

БСП, НДСВ, БСд, ОбБТ Лейбъристи
ДПС
БСП, БСд
ГЕРБ
ГЕРБ
ДПС
БСДП
ДПС,НДСВ, ОСд
ГЕРБ
ГЕРБ

Йорданка Фандъкова

ГЕРБ

Цонка Гешева
Аспарух Аспарухов
Георги Георгиев
Андрей Андреев
Емил Найденов
Андрей Иванов

БСП
ДСХ,БЗНС, ПБЖ,ПДСд
ГЕРБ
БСП
Независим
ГЕРБ

ОБЛАСТ РАЗГРАД
Завет
Исперих
Кубрат
Лозница
Разград
Цар Калоян
Самуил

ОБЛАСТ РУСЕ
Борово
Бяла
Ветово
Две могили
Иваново
Русе
Сливо поле
Ценово

ОБЛАСТ СИЛИСТРА
Алфатар
Главиница
Дулово
Кайнарджа
Силистра
Ситово
Тутракан

ОБЛАСТ СЛИВЕН
Котел
Нова Загора
Сливен
Твърдица

ОБЛАСТ СМОЛЯН
Баните
Борино
Девин
Доспат
Златоград
Мадан
Неделино
Рудозем
Смолян
Чепеларе

ОБЛАСТ СОФИЯ-ГРАД
София (Град)

ОБЛАСТ СОФИЯ
Антон
Божурище
Ботевград
Годеч
Горна Малина
Драгоман
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Елин Пелин
Етрополе
Ихтиман
Копривщица
Костенец
Костинброд
Правец
Самоков
Своге
Сливница
Златица
Пирдоп
Мирково
Чавдар
Челопеч
Долна баня

Галя Георгиева
Богомил Георгиев
Калоян Илиев
Иван Кесяков
Радостин Радев
Милен Димитров
Румен Гунински
Владимир Георгиев
Жоро Цветков
Васко Стоилков
Магдалена Иванова
Цанко Цанов
Цветанка Йотина
Пенчо Геров
Алекси Кесяков
Владимир Джамбазов

ГЕРБ
ГЕРБ
ГЕРБ
БСд
БСП
ГЕРБ
БСП
БСП
ГЕРБ
ГЕРБ
БСП
БСП, ОСд, НДСВ, ВМРО-БНД, НВр
ДСБ,СДС,ВМРО-БНД,НДСВ, Гергьовден, ОДС
БСП
СДС,АТАКА, НДСВ, ДСБ
ГЕРБ

Иван Танев
Николай Колев
Галина Стоянова
Господин Господинов
Минчо Чавдаров
Станимир Радевски
Юлиан Илчев
Живко Тодоров
Кичка Петкова
Стоян Николов
Косьо Косев

ПДСд
РЗС
ГЕРБ
БСП
БСП
ЗП, ОЗ, БСд
ГЕРБ
ГЕРБ
БСП
БСП
БСП

Танер Мехмед Али
Неждет Шабан
Лютфи Рюстемов
Людмил Веселинов
Красимир Мирев

ДПС
ДПС
ДПС
Лейбъристи, ОСд
БСП

Иво Димов
Диана Овчарова
Анастас Анастасов
Милко Армутлиев
Мюмюн Искендер
Георги Манолов
Пейчо Стайков
Маджид Мандаджъ
Божин Божинов
Михаил Лисков
Георги Иванов

ГЕРБ
ГЕРБ
ГЕРБ
Независим
ДПС
Независим
ГЕРБ
ДПС
ДСБ, ПДсд, ОДС, ВМРО-НИЕ
БСП
ВМРО-НИЕ, ОЗ, БНД

Нехрибан Ахмедова
Мердин Байрям
Нуридин Исмаил
Нида Ахмедов
Милена Недева
Турхан Каракаш
Румен Христов
Александър Александров
Иванка Николова
Красимир Костов

ДПС
ДПС
ДПС
ДПС
ГЕРБ
ДПС
ОСд, ОЗ, НДСВ
БСП
ГЕРБ
БСП

Христо Христов
Петър Киров
Митко Андонов
Георги Георгиев

БСП
ГЕРБ
БСП
БСП

ОБЛАСТ СТАРА ЗАГОРА
Братя Даскалови
Гълъбово
Казанлък
Мъглиж
Опан
Павел баня
Раднево
Стара Загора
Чирпан
Гурково
Николаево

ОБЛАСТ ТЪРГОВИЩЕ
Антоново
Омуртаг
Опака
Попово
Търговище

ОБЛАСТ ХАСКОВО
Димитровград
Ивайловград
Любимец
Маджарово
Минерални бани
Свиленград
Симеоновград
Стамболово
Тополовград
Харманли
Хасково

ОБЛАСТ ШУМЕН
Венец
Върбица
Хитрино
Каолиново
Каспичан
Никола Козлево
Нови пазар
Велики Преслав
Смядово
Шумен

ОБЛАСТ ЯМБОЛ
Болярово
Елхово
Стралджа
Тунджа

ГРАДОВЕ & РЕГИОНИ

36

Знаете ли че...

Избори, избори...
Трима кандидати за кмет се явиха на повторен балотаж във великотърновското село Церова кория, след
като при преброяването на бюлетините се оказа, че двама кандидати са с еднакъв брой гласове на второ място.
Първи с 86 гласа бе кандидатът от Синята коалиция Петър
Петров. На второ място с по 48 гласа останаха кандидатът
на „Новото време” Мирослав Събев и Даниела Конакчиева
от БСП. След трилотажа в с. Церова Кория Петър Гроздев
Петров от КП „Синята коалиция (СДС, ДСБ, БДФ)”: „Съюз
на демократичните сили”, „Демократи за силна България”,
„Български демократичен форум” събра 45. 16%, а Мирослав Петков Събев от ПП „Новото време” - 31. 34%.

Трима души се бориха за кметското място и в русенското село Батишница на балотажа, след като на първия
тур двама от кандидатите получиха равен брой гласове.
Това са досегашният кмет Салим Тасим Раиф от ДПС и Ревзие Хасанова Исмаил от „Единна народна партия”, с по
97 гласа. С два гласа повече - 99, събрал кандидатът на
ГЕРБ Бисер Йорданов Йончев. И тримата претенденти живеят и работят в селото. Общо шестима бяха кандидатите
за кметското място в Батишница, където право на глас имат
573- ма души. Бисер Йорданов Йончев от ПП „ГЕРБ” завърши втория тур с 44. 76%, а Ревзие Хасанова Исмаил от ПП
„Единна народна партия” - с 30. 54%
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Strategies and Policies of Cooperation
in the Black Sea Region
international conference
monday 21. - wednesday, 23. november 2011
Hotel admiral | varna | goldensands |
Tel. 00359 52 390 200
www.goldensands-bg.com
Varna Free University Chernorizets Hrabar”, the Konrad Adenauer Foundation and the Centre for European Studies - Brussels organize an international conference entitled Strategies
and Policies of Cooperation in the Black Sea Region”, which
will take place between 21 and 23 November 2011 in Varna
in two aspects - political and expert-scientific. That will be the
2nd consecutive forum related to the cooperation in the Black
Sea region after the very successful conference New Bridges
in Europe, Opportunities for Cooperation in the Black Sea
Region”, which was held in October 2010 in Varna.
Participants:
Leading politicians, scholars and high-rank officials from the
EU administration, central government and local authorities, as
well as representatives of the non-governmental organizations,
experts, university lecturers and Ph. D. postgraduates, whose
activities are involved in the field of Black Sea cooperation.

Key thematic areas:
1. Strategic Partnerships in the Black Sea Region
2. Black Sea Security
3. Economic Cooperation and Integration in the Black Sea
Region
4. Cultural Bridges between the Black Sea Region and
the European Union
5. Interaction and Partnerships within the Context of the Black
Sea and the Danube Strategies
Working languages:
Bulgarian, English and Russian. Simultaneous interpretation
will be provided.
For further information:
Organizing Committee
е-mail: blackseaconference2011@vfu.bg
fax: + 359 52 356 796

Списание за местно самоуправление и развитие
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и всички погранични общини
в Румъния, Сърбия, Македония,
Гърция и Турция
ПЕРИОДИЧНОСТ
Списанието излиза на всеки два месеца на 32 страници формат
А 4. В междинните месеци получавате електронен информационен
бюлетин.
РАЗПРОСТРАНЕНИЕ
Списание „Градове и Региони” се разпространява с
абонамент и в търговската мрежа. Достига до всички
български общини, областни управи, общински и държавни
учреждения, Народното събрание, българските депутати в
ЕП както и до всички погранични общини в Румъния,
Сърбия, Македония, Гърция и Турция.
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Тел.: (02) 8090 277, 0876 444 115, E-mail: ofﬁce@gir-magazine.com

СЪСТЕЗАНИЕ за
МЛАДИ ИЗОБРЕТАТЕЛИ
Експериментирай на воля!

В партньорство с

Сдружение за иновации и нови технологии (СИНТ) планира ежегодно провеждане на състезание МЛАДИ ИЗОБРЕТАТЕЛИ”. За първи
път състезанието ще се проведе през 2012 г. Насърчаваме таланти
в природо-научните науки, математиката и техниката.
Кой може да участва?
Младежи на възраст между 15 и 21 г. (ученици и студенти)
Колко участници могат работят над един проект?
Една работна група може да се състои от 1 до 3 души.
По какви теми могат да са проектите?
Не са предвидени предварително зададени теми. Участниците могат
да изберат сами по каква тема/въпрос да работят. Сферите, в които
могат да се разработват проекти, са:
• Работен свят;
• Биология;
• Химия;
• Математика/ Физика/ Информатика;
• Техника.
Участниците трябва да представят проекта си в писмен вид до 15
стр., А4.

Записване за участие
Състезанието е насочено към всички младежи, интересуващи се от
наука, открития и изобретения.
Апелираме към училищата да се включат активно като събудят интерес и вяра в собствените възможности на своите възпитаници.
При достатъчно интерес конкурсът ще стартира официално на
08.01.2012 г. Проектите ще се подават до 15.03, а представянето им и връчването на наградите ще се състоят между 15.05 и
15.06.2012г.
Допълнителна информация
При интерес или просто любопитство ни пишете на younginvestors@
sint-bg.com или sint.mladiizobretateli@gmail.com, или ни се обадете на 02/ 8090 277.
Ще бъде удоволствие за нас в състезанието да включат
възможно най-много талантливи и уверени в себе си български
младежи! Опитайте! Може това да е вашата първа
стъпка към бъдеща кариера на учен или иноватор,
или световно признат гений в още
несъществуващ бранш.

