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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 01. 2012 - 12. 2012:
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От редактора

Представихме
първия брой
След излизането на първия брой на
“Градове & Региони” през ноември 2011,
издателите на списанието, Асоциацията на българските градове и региони
(АБГР) и Технологичен център София,
го представиха на официален коктейл.
Събитието се състоя в Столичната библиотека и събра приятели и гости в приятна атмосфера под съпровод на пиано
и с обмен на идеи за бъдещите броеве.
Присъстваха част от членовете на консултативния съвет на изданието: доц.
Милена Стефанова – преподавател в СУ
“Св. Климент Охридски” и секретар на
АБГР, доц. Наньо Нанев – преподавател
в Тракийския университет, Александър
Трифонов – специалист по публичночастно партньорство, доц. д-р Антоний
Гълъбов от Нов Български Университет,
специалист по политически науки и
Здравко Сечков – изпълнителен директор на Фондацията за развитие на местното самоуправление. Благодарим им за
подкрепата и ценното съдействие!
На добър път на единственото по
рода си списание за местно самоуправление и развитие пожелаха евродепутатът и президент на Съюза на малките и средни предприятия към ЕНП
Надежда Нейнски, д-р Михаел Ангерер
– търговски представител на Австрия
в България, Веселин Горнишки от Изпълнителната агенция за насърчаване
на малките и средните предприятия и
представители на бизнеса и университетските среди. Всички те ни насърчиха
в нашето начинание и ни дадоха още
по-голяма увереност в това, с което сме
се захванали.
Двамата инициатори на новата медия – Ергин Емин, изп. директор на



Форум за ЮИЕ
за управление на отпадъци,
рециклиране и ВЕИ

АБГР и Юрген Айзеле, представител на
Технологичен център София, изразиха
увереност, че медията ще се радва на
огромен интерес сред българските общини, държавните и общинските институции, бизнеса и учебните заведения.
Те представиха и основните цели на
„Градове & Региони”, а именно насърчаване на местното самоуправление,
повишаване информираността за нови
технологии, добри практики в чужбина,
международни проекти и инициативи
и стимулиране на реален диалог между икономиката и администрацията. В
допълнение можем да обещаем, че на
нашите страници ще намират място
теми като процеса на децентрализация
на властта и укрепване на регионалното ниво, модели на партньорство между
частния бизнес и общините, законодателните промени, засягащи местната
власт и дейността на кметските екипи
и общинските съвети за изпълнение на
поетите от тях в предизборните им програми ангажименти.
След изключително приятната среща със съмишленици и приятели екипът
ни веднага се захвана с обмислянето
на броя, който държите в ръцете си.
Надяваме се той да ви бъде полезен и
интересен и ще сме ви благодарни за
всякакви мнения и предложения!
Бихме желали специално да благодарим на всички, които още с излизането на първия брой ни гласуваха своето
доверие и ни подкрепиха, като се абонираха! Те ни мотивираха да работим
още по-упорито за постигане на общите
ни цели.

Лидия
Светославова

В периода 28-30 март 2012 ще се проведе
Форумът за Югоизточна Европа за управление на отпадъци, рециклиране и възобновяема енергия, който включва: Конференция
и изложба за управление на отпадъци, рециклиране и екология ’Save the Planet’; Конгрес и изложба за енергийна ефективност и
възобновяема енергия (EE и ВЕИ) и Изложба
за соларни технологии SEE Solar. Изявата се
организира от Виа Експо и с партньорството
на ФРМС и ще бъде ефективна платформа
за представяне на най-съвременните технологии и добри практики, които могат да се
приложат на местно ниво. В програмата на
двата форума ще вземат участие лектори от
20 държави с богат практически опит. Ще се
дискутират горещите теми: депониране, рециклиране, енергия от отпадъци, енергийна
ефективност и биомаса.

Дават ни препоръки
за местната и регионалната
демокрация
През септември миналата година делегация на Конгреса на местните и регионалните
власти на Съвета на Европа след посещение
в България, изготви мониторингов доклад на
тема “Местната и регионална демокрация в
България”.
Основната цел на мониторинга е свързана с наблюдението за спазаването на Европейската харта за местно самоуправление
от страна на България. Докладът е одобрен
от 21-вата сесия на Конгреса на местните и
регионални власти на Съвета на Европа, проведена 18 октомври 2011 г. Към документа е
изготвен и проект за препоръка, която впоследствие бе гласувана като Препоръка №
310. Повече по темата – четете в броя.

Форум на НСОРБ
Националното сдружение на общините в
България подготвя провеждането на първото си за мандата общо събрание, което ще
се състои през март. В най-висшия орган на
Сдружението всяка община е представена от
двама делегати – нейният кмет и представител на Общинския съвет.
Съгласно устава на НСОРБ, делагатите по
избор се определят в двумесечен срок от провеждането на първото заседание на новоизбрания общински съвет.
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Своге с международна награда

© KfW / Raum-11.de

EUROSOLAR 2011

Община Своге беше удостоена с наградата EUROSOLAR 2011 в категория
“Градове/общини и общински предприятия” в Берлин. Отличията по традиция
се връчват от Европейското сдружение
за възобновяеми енергии EUROSOLAR в
партньорство с KfW Bankengruppe.
Наградената българска община е приела през 2003 и 2004 закони за модернизиране на енергетиката и енергийната
ефективност. Своевременно е започнато
с използването на наличните природни

Йо Лайнен (Член на ЕП),
Ив. Пенева (Работен
кръг “Околна среда”
към ГБФ), Ем. Атанасов
(доскорошен кмет на
Община Своге), проф.
П. Дрьоге (Президент
на СНЦ EUROSOLAR),
В. Йортер (Ръководител сектор KfW
Mittelstandsbank)

ресурси чрез изграждане на децентрализирано електрозахранване със “зелена
енергия”. Първо са изготвени проекти
за девет малки водни електроцентрали с обща мощност от 25 мегавата. Две
централи от по шест мегавата вече са
влезли в експлоатация. Изграждането на
останалите седем се очаква да стане до
2014.
През 2008 в сътрудничество с работния кръг по околна среда на Германо-българския форум е организиран семинар на

тема използването на възобновяемите
енергии като фотоволтаици и вятърна
енергия. Създадените контакти по време
на провеждането му с германски фирми
и инвеститори водят до реализирането
на два проекта за инсталиране на фотоволтаични инсталации на открито. В момента се изгражда и вятърен парк с планова мощност от 25 мегавата. В проектна
фаза е и електроцентрала на биомаса за
производство на ток и топлина, като в
нея ще се оползотворява наличната в
региона дървесна биомаса.
Община Своге вече е направила голяма стъпка по пътя към постигане на целта
– 100 % електрозахранване с възобновяема енергия. Журито аргументира високата си оценка за работата на местната
администрация с все още силното влияние на представителите на атомната
енергетика в България и изрази надежда, че връченото отличие ще насърчи и
други общини както в България, така и в
цяла Източна Европа.
Наградата EUROSOLAR се присъжда
от 1994 на образцови проекти и инициативи за използване на ВЕИ.

Надежда Нейнски и Светослав Малинов
организират форум за регионите
в София
Евродепутатът от Синята коалиция
(СДС) и президент на Съюза на малките
и средни предприятия към ЕНП Надежда Нейнски съвместно с евродепутата
от Синята коалиция (ДСБ) Светослав
Малинов организират форум на тема
“Регионите- национални и европейски
предизвикателства пред десницата”. Той
ще се състои на 3 и 4 февруари 2011 в
парк-хотел “Москва” в София. Конференцията е насочена към представители на
местната и националната власт – кметове, общински съветници, депутати, както
и представители на неправителствения
сектор. Специално участие ще вземат
посланикът на САЩ в България Н. Пр.
Джеймс Уорлик и посланикът на Крал-

ство Дания, страна - председателстваща
ЕС, Н. Пр. Коре Янсон.
Форумът ще обсъжда успешните политически модели в местната власт,

европейските и национални политики
за развитие на регионите, както и възможностите за насърчаване на малкия и
среден бизнес в общините.



60 дни

Тутракан ще е новата туристическа
дестинация по Дунава
През ноември миналата година новото ръководство на община Тутракан се
срещна с представители на Технологичен център София. Гостите представиха
идеите си за развитие на региона около
Тутракан като съвременна дестинация за
устойчив еко и културен туризъм с международен характер. Те аргументираха
предложението си с огромния потенциал от природни, исторически и археологически ценности, разположението на
града на Дунава и богатата история на
местния риболов. Кметът на общината др Димитър Стефанов прие предложението с обещание за съдействие от администрацията и привличане на широката
общественост.
В края на миналата година Технологиченият център представи на местното управление редица проектни идеи и
конкретни стъпки за популяризирането
на града и околностите му като туристическа атракция, които да се разглеждат
като част от цялостна концепция за устойчиво развитие на туризма. Обсъдено беше и профилирането на общината
като място за развитие на зелени производства, които заедно с туристическия
бранш да осигурят препитание за местното население. Д-р Стефанов посочи,
че един от най-наболелите проблеми на
общината е отливът на хора към по-големите градове и в чужбина. В момента
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има само няколко по-големи действащи
фирми. Безработицата е висока, а младите напускат града почти веднага след
завършване на средното си образование.
На 13 януари в залата на местната
администрация се състоя поредна среща
за уточняване на културния календар на
общината за тази година и включването на нови събития, които да привлекат гости от региона, от съседния през
р. Дунав гр. Олтеница и окръг Кълъраш,
както и от други държави по поречието
на Дунава. Срещата беше организирана
от председателя на Общинско сдружение за туризъм-Тутракан – Камелия Златанова. Кметът д-р Стефанов, заместник-кметовете Милен Маринов и Петя

Князова-Василева, директорът на Историческия музей Петър Бойчев, издателят
на местния вестник “Тутракански глас”
Калина Грънчарова и представители на
Технологичния център конкретизираха
следващите стъпки и очертаха няколко
основни акцента за 2012-та по пътя към
реализацията на амбициозния проект.
Вече са уговорени няколко партньорства
с международни организации.
За събитията от май до септември
ще се търсят доброволци и ентусиасти
(най-вече ученици и студенти), които да
съдействат на Организационния комитет
и да придобият познания в организирането на мероприятия. За тях ще бъдат
организирани и кратки обучения за екскурзоводи и за работа с туристи.



Био-кампус „Долен Дунав”
по германски образец
От 1 февруари Технологичен център
София ще открие в гр. Тутракан био-кампус “Долен Дунав”. Идеята не е нова и ще
се реализира по примера на съществуващия от две години био-кампус Щраубинг
на р. Дунав в Бавария, с който вече е
договорено тясно сътрудничество. Причината да бъде избран точно Тутракан е,
че в радиус от 150 км около града има големи количества възобновяеми суровини
или т. нар. биомаса. Освен това може да
се използва потенциалът на река Дунав
като транспортен коридор, енергиен и
суровинен източник, разясняват организаторите на проекта.
В началото грубите щрихи на био-региона “Долен Дунав” от българска страна
ще преминават от Белене и Свищов на
запад, през Велико Търново и северните
склонове на Стара планина, през Шумен
и на изток ще включват Варненския регион и Добруджа с Добрич, а на север
– разположените на река Дунав Силистра и Русе.
В био-кампус “Долен Дунав” на първо
място ще се изследва и ще се анализира
в икономическо отношение оползотворяването на регенеративните суровини
като база за нови материали. На втори
план ще се проучва потенциалът на остатъчните вещества за добив на топлина, електричество и горива.
В голяма част възобновяемите суровини в Европа, където се бележи найбързо развитие в тази област, днес се
използват в енергетиката – близо 90 %.
Тъй като фосилните полезни изкопаеми
и суровини като въглищата и нефта в

обозримо бъдеще ще бъдат изчерпани,
възобновяемите суровини придобиват
все по-голямо значение за производството на химически продукти. Това наложи
понятието “Зелена химия”.
Под него в цял свят се провеждат изследвания във всякакви области. Вече
се предполага, че в бъдеще ще могат
да се произвеждат и технически пластмаси за дълготрайни продукти. Тези
продукти замърсяват околната среда много по-малко и често имат дори

технически предимства. В Био-кампус
“Долен Дунав” усилията ще се насочат
към интелигентното оползотворяване
на огромния потенциал на биомасата в
България и налагането на страната като
една от най-напредналите в тази сфера
в световен мащаб. Според инициаторите
на проекта, точно сега, в началото на
т. нар. нова индустриална революция,
трябва да се използва благоприятния
момент за постигане на дългосрочни резултати.

Продукти, резултат от изследванията в
областта на „Зелената химия”
су ровина

продукт

рапично масло смазочни масла, горива, технологични сумативи, битумни
емулсии
слънчогледово масло смазочни материали, мека полиуретанова пяна

ленено масло епоксидни смоли, линолеум, бои и лакове

картофена, био-пластмаси, препарати за пране и почистване,
пшенична, царевична козметика, добавки за текстилната промишленост,
скорбяла, захар основни суровини за химически продукти, фармацевтични
продукти, свързващи вещества и лепила
коноп, лен, дървен строителни и изолационни материали, 		
материал усилени био-пластмаси с фибри и влакна, текстилни
изделия за дома и промишлен текстил, хартия и картон

Юрген Айзеле,
Технологичен център София,
ръководител на проекта:
Био-кампус „Долен Дунав” ще е правилният адрес за
горското и селското стопанство, за промишлени предприятия, научни институти и за предприемчиви хора, които искат
да работят в областта на „зелената химия”.

Важни партньори при разработването на проекта ще бъдат специализираните университети и институтите в страната. Вече са сключени споразумения за партньорство с чужди
Био-кампус – институти по поречието на река Дунав
Прогнозираме, че за първоначалното разработване на
проекта ще ни е необходима близо година и половина, след
което планираме да разширим дейността на кампуса и на
румънска територия, като привлечем към проекта и румънски партньори.”
Фирми, общини, научни институции, инвеститори и иноватори, които проявяват интерес към участие в проекта,
могат да се обърнат към Технологичен център София. Лице
за контакт - Юрген Айзеле, office@technologycenter.bg



Тема на броя: Пу б лично-час тно партньорс тво

Публично-частното
партньорство
Правни аспекти
адв. Валентин Атанасов
Като държава членка на Европейския
съюз (ЕС), България търси различни възможности за постигане на икономически
растеж в условията на световната икономическа криза. Една от тези възможности
е прилагането на различни форми на
сътрудничество между публично-правни
субекти и частни партньори.
Публично-частното
партньорство
(ПЧП), известно в практиката на европейските страни с английската си абревиатура РРР, е относително нов институт
на правото, който все още не е изрично
регламентиран в европейското и националното законодателство. Касае се за
такава форма на сътрудничество между
държавата (общините) и частния сектор,
при която двете страни съвместно поемат
отговорността и риска за предоставяне на
обществено необходима услуга.
В повечето европейски страни ПЧП се
прилага успешно за водоснабдяване, пречистване на отпадни води и поддръжка
на водоснабдителната мрежа, поддръжка
на уличното осветление, сметосъбиране
и сметоизвозване, преработка на отпадъците, поддържане на чистотата на обществените места и др.
По същността си тази форма на сътрудничество представлява дългосрочно, договорно отношение между лица от частния и публичния сектор за финансиране,
построяване, реконструкция, управление
или поддържане на инфраструктура, с оглед постигане на по-добро ниво на услугите, традиционно предлагани от публичния партньор, където частния партньор
поема строителния риск и поне един от
двата риска - за наличност на предоставяната услуга или за нейното търсене.

ПЧП е понятие, обединяващо
отделните форми и модели на
сътрудничество между публичните власти и частния партньор,
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които имат за цел осигуряване
на капитала, финансирането,
строителството, ремонта, управлението и поддържането на
инфраструктура или доставянето на услуги.
Въпреки липсата на унифицирана нормативна уредба, както на европейско,
така и на национално ниво, можем да посочим някои общи белези на ПЧП от правна страна:
1. Наличие на две страни, публичен и частен субект;
2. Дълготрайно сътрудничество, основано на договорно споразумение или съвместно учредена правна форма (смесено
дружество);
3. Разпределяне на риска между публичния и частния субект;
4. Определянето на частния партньор
се извършва, чрез формално подготвени
процедури.

Основните принципи на ПЧП
са трайно установените принципи за всички състезателни
процедури, а именно:
1. Публичност и прозрачност;
2. Свободна и лоялна конкуренция;
3. Равнопоставеност на всички кандидати
в процедурата;
4. Недопускане на дискриминация.
За унифициране на принципите, установени от ЕС за въвеждането на единни
критерии при избора на частния партньор, независимо от формите на ПЧП, за
преустановяване на т.нар. корупционни
практики, са възможни два законодателни подхода:

изменение на националното законодателство в областта на тръжните и конкурсни процедури;

приемането на отделен закон за фор-

мите на публично — частното партньорство.
В ЕС взаимодействието между частно-правните и публично-правните субекти е регламентирано в две директиви
на Европейския парламент и на Съвета
на Европейския съюз. Това са Директива 2004/17/ЕС от 31.03.2004, която има
за цел координиране на процедурите за
сключване на договори за обществени
доставки в сверите на водоснабдяването, енергетиката, транспорта и пощенските услуги и Директива 2004/18/ЕС от
31.03.2004, която цели координиране на
процедурите за сключване на договори за строителство, услуги и доставки.
Освен тях, на 30.04.2004 Европейската
комисия публикува Зелена книга за публично — частните партньорства и правото на ЕС относно публичните договори и
концесиите.
В държавите членки на ЕС, включително България, са въведени посочените
по-горе Директиви, но те както и Зелената книга, не предписват точен норма-


тивен модел. С оглед на това в някои от
държавите членки е приет един закон, в
други - няколко, а в Италия например е
приет Кодекс за публичните договори,
където са уредени ПЧП. В България поради конституционни изисквания, свързани
с концесиите (чл. 18 от Конституцията)
въвеждането на Директива 2004/18/ЕС е
извършено с два закона -Закона за обществените поръчки (ЗОП) и Закона за
концесиите (ЗК), които обаче не регламентират ПЧП.
Като се има предвид дългосрочния
характер на правоотношенията по концесиите, за разлика от тези, породени от
договори за обществени поръчки, ПЧП е
по-близко до концесиите от гледна точка
на българското законодателство. Неудачен обаче е използваният в някои общини
подход на препращане към процедурите
за предоставяне на концесия. Концесиите и обществените поръчки не са в състояние да обхванат широкия диапазон
и да покрият целия потенциал на ПЧП.
Необходими са предварителни сериозни
изчисления и маркетингови проучвания,
за да се реши коя процедура ще бъде най
подходяща за конкретния случай и ще
задоволи в максимална степен конкретните обществени нужди. Държавата или
общините трябва да определят предмета
на партньорството, своите очаквания и
изисквания. На свой ред, инвеститорите
са тези, които ще предложат метода за
удовлетворяване на поставените изисквания.
Всяка форма на ПЧП има своята икономическа и юридическа специфика. Поради това, е назрял моментът този правен
институт да се уреди на законово ниво в
националното ни законодателство, независимо от концесиите и обществените
поръчки. В зависимост от юридическите
им характеристики, правните форми за
осъществяване на ПЧП могат да се диференцират на две основни групи:

 договорни форми - чиито специфичен признак е наличието на дългосрочно
договорно отношение между партньорите, като правата и задълженията на страните се уреждат по пътя на договорните
механизми за регламентиране, изпълнение и отговорност;

 институционализирани – те са по-

съвременно решение, като характерното за тях е, че сътрудничеството между
публичния и частния сектор е в рамките
обособена организационна структура -

смесено дружество. Тук имаме две юридически решения:
1. основаване на ново дружество, чийто
капитал се държи съвместно от публичния и частния партньор;
2. участие на частен партньор във вече
съществуващо публично предприятие.
Регулирането на двете групи форми
на ПЧП с отделен закон и отделна процедура има висок антикорупционен потенциал, предвид общоизвестните злоупотреби в миналото при създаването на
смесени дружества между публичния и
частния сектор. От юридическа гледна
точка законодателят трябва да помисли
и по въпроса за възможността да се кодифицират формите на ПЧП, обхващащи
всички правоотношения между публичния и частния субект, в един общ Кодекс
за ПЧП. Там би следвало да бъдат събрани различните възможни процедури
за осъществяване на ПЧП, като открита процедура, ограничена процедура и
пряко договаряне, като последните две
могат да бъдат с предварително проучване или без предварително проучване
на кандидатите, състезателен диалог
и др. Това би довело до възможността
възлагащият орган - публичен субект,
да има право на относителна свобода
за отделните видове договори, според
формата на ПЧП да избере отделна, възможно приложима процедура.
Липсата на специално законодателство в България представлява съществена пречка за практическото приложение
на различните форми за ПЧП. Към настоящия момент, правното взаимодействие между публичния и частния сектор
се извършва преди всичко на основата
на обществени поръчки и концесии. Все
още липсва общ нормативен модел за

осъществяване на ПЧП, независимо от
наблюдаваните тенденции за кодифициране на процедурите за обществени
поръчки на европейско ниво.
Преди няколко години, осъзнавайки
необходимостта от съвместното сътрудничество между публичния и частния
сектор, Министерството на финансите
(МФ) създаде, на основата на познатата
до момента световна практика, “Методически указания” за ПЧП. Според тях, в
икономически аспект, ПЧП е способ за
финансиране и управление на инфраструктурни обекти и е алтернатива на
традиционния модел за прилагане на
процедурите на обществени поръчки.
От правна страна, въпросните Указания
на МФ не са равностойни на нормативен
акт, поради което години след издаването им е налице разнообразна и дискусионна практика по прилагането им. В тях
също виждаме практически препратки
към ЗК и правилника за прилагане на ЗК,
което още веднъж ни води до извода, че
е необходима изрична уредба на ПЧП.
Спешното приемане на единен нормативен акт ще създаде така необходимите
унифицирани правила, които ще запълнят юридическата празнота към настоящия момент. Липсата на такъв нормативен акт принуди отделни общини да
приемат Наредби, в които да уреждат
обектите и формите за ПЧП, но те представляват временно и непълно решение
на проблема, особено предвид липсата
на отделна процедура за ПЧП. Това от
своя страна доказва необходимостта от
единно и цялостно законодателство по
проблемите на ПЧП. Само така ще се
създаде правна сигурност, позволяваща
формите на ПЧП да се реализират в условията на ефективна и равнопоставена
конкуренция.
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Възможности за
публично-частно партньорство
в общините
Александър Трифонов
След приватизацията през 90-те години общините се освободиха в голяма
степен от значителна по размер собственост. Днес, особено в условията на криза,
виждаме, че те все по-трудно поддържат
тази част, с която разполагат. Точно поради това, публично-частното партньорства е възможност за тях. Чрез този тип
партньорство и взаимодействие с бизнеса, те могат да придобият нови активи,
да поддържат наличните, да станат побогати на ресурс, да направят услугите
за граждани по-привлекателни, а условията за живот по-добри.
Ограничените приходи от икономическа дейност в местен и национален мащаб доведоха до това, че немалка част
от публичната собственост (общинска и
държавна) е в лошо състояние. Именно
чрез публично-частното партньорство
биха могли да се намерят инвеститори за
саниране, обновяване и разумна експлоатация на тези обекти. В интерес и на
ивеститорите, и на местната власт.
През последните две години се установи трайна тенденция за намаляване на
чуждите инвестиции. Делът на общинските инвестиции в общите публични инвестиции в България е едва 31,9% (на 21
място от 27-те страни членки на ЕС) при
средно за ЕС от 57,1%. Именно публично-частното партньорство може да допринесе за промяна на това неблагоприятно съотношение. Особено на фона на
забавената децентрализация и намалението с близо 50 на сто на капиталовите
разходи. Този тип партньорство е шанс
за реализиране на целенасочена политика на местната власт и съживяване на
редица сектори, като например местната
и регионалната енергетика, здравеопазването, социалните дейности, спорта,
туризма.
Условия за такава промяна съществуват. Така например с финансовата
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помощ по програма “Phare” и по ОП „Административен капацитет” бяха обучени
значителен брой специалисти от общинската и държавната администрация. Добра основа е и фактът, че много общини
в страната вече са приели свои наредби
за ПЧП. Именно това бе в основата на
амбициозната цел, която през 2010 си
поставиха 45 общини – реаизацията на
инвестиционни програми на обща стойност 1,2 млрд лева. Стимул на тази нова
практика в страната най-вероятно ще
даде и Народното събрание. След три
неуспешни опита, най-сетне вече имаме
внесен законопроект за публично-частното партньорство. След неговото приемане ще отпадне извинението за местните власти, че липсва нормативна уредба
и често срещаните откази на предложенията на инвеститорите за реализация
на проекти от съвместен интерес.
Ролята на закона ще бъде да защити
участниците в партньорството при приет
от всички партньори вариант на финансово-икономически отношения, да облече в
правна форма ангажиментите и отговорностите и да гарантира тяхното спазване
за целия срок на партньорството.

Известният римски мислител, оратор,
държавник и политик Марк Тулий Цицерон (106—43 гг. до н. е.) в своя труд
„За законите” записва един от основните принципи на демокрацията – „Salus
populi suprema lex” – „Благополучието на
народа е върховен закон”.
Нека да не забравяме, че публичночастното партньорство е допълнителен
шанс за реализиране на този принцип.



Кметът на Бургас Димитър Николов:

Успешното партньорство =
коректност и взаимна полза
Димитър Кирилов
- Преди приемането на Закона
за публично-частното партньорство, в община Бургас има натрупан голям опит в това отношение.
По-големи ли са шансовете на
публично-частното партньорство
на местно равнище, отколкото за
големи национални проекти?
- Успешното публично-частно партньорство зависи от коректността на
двете страни и от взаимната полза. В
този смисъл няма значение дали проектите се осъществяват на местно или
национално равнище. Ясните правила
и адекватното законодателство са друг
важен фактор, за да се случват нещата
бързо, ефективно... всъщност, за да се
случват въобще.
Все пак мисля, че ние сме с едни
гърди пред останалите заради успешно
осъществения проект “Създаване и утвърждаване на механизъм за успешни
публично-частни партньорства в община Бургас и Югоизточния планов район” и заради няколкото големи обекта,
които реализирахме през последните
години чрез ПЧП. Инвеститорите се
убедиха, че ние като общинска администрация сме надежден партньор, а бургазлии видяха, че и по време на криза
чрез този инструмент администрацията
може да развива публичната инфраструктура и да предоставя на гражданите качествени публични услуги.
- Покрай споменатия проект направихте доста сериозни проучвания, включително в редица страни
от ЕС като Испания, Гърция, Чехия,
Словения. Възползва ли се някой
от този опит?
- Преди две години община Бургас
беше един от организаторите на среща
в българския парламент, на която бяха
поканени местните власти, евродепута-

ти, български депутати, представители
на няколко министерства. По време на
тази среща се набелязаха стъпките за
подготовка и приемане на един съвременен закон за ПЧП. Надявам се, че и
ние имаме своя малък принос за това,
още повече, че по време на тази среща
споделихме нашия конкретен опит, както и чуждия – чрез проучванията, които
споменахте.
Отделно сме правили и други семинари по темата.
- Имате доста одобрени проекти за ПЧП в общината и в региона.
Само през 2010 бяха започнати 17
проекта. Кои са по-значителните
сред тях?
- Всичките са важни, защото пестят
средства от бюджета ни, които можем да
използваме за други полезни неща. Все
пак по-големите ни проекти са: построената спортна зала в “Меден рудник”,
готовата МБАЛ с медицински център в

„Меден рудник”, концесионирането и
пълната подмяна на старите автобусни
спирки с нови. Започва изпълнението
на голям проект за строителство на нов
спортен комплекс в “Славейков”, който
ще включва две зали, два басейна и леглова база. Правят се ветроенергийни
паркове край Българово и Изворище.
Голям ефект имат и десетките малки
ПЧП, които изпълнихме заедно с отделни граждани и фирми. Те са за ремонт
на тротоари, облагородяване на предблокови пространства, строителство на
беседки... хората много им се радват и
ги пазят, защото са вложили свои средства и труд наравно с общината.
- В кои сектори бизнесът проявява най-голям интерес към
публично-частни
партньорства?
Възможно ли е това в сфери като
туризма и морския поминък, който
отличава Бургас от градовете във
вътрешността на страната?
- Голям интерес има към инвестиции
в областта на възобновяемите енергийни източници и технологиите за обработка на отпадъци – това важи за цяла
България, не само за Бургас. При нас
действително има интерес за сътрудничество в областта на туризма и спорта,
от който мислим да се възползваме и
занапред.
- Какви трудности среща процесът, както в етапа на договаряне,
така и по-късно, когато трябва да
се стопанисват обектите, изградени по този начин?
- Липсата на законова уредба беше
най-големият проблем, защото тя даваше основания за несигурност и на
двете страни. Когато документацията
и договорите са наред и партньорите
си имат доверие, всичко нататък върви
лесно.
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Българските
общини се нуждаят
от ПЧП
Красимир Кръстев
Необходимостта от инвестиции чрез
сътрудничество (партньорство) между
частния и публичния сектор възникна в
резултат на недостатъци в инфраструктурата, както и на невъзможността или
затрудненията на публичния сектор да
предостави заявените услуги. Публично-частното партньорство (ПЧП) може
да бъде основният инструмент за намаляване на значителните социални и
икономически несъответствия, които
съществуват между регионите в ЕС (в
частност в
България), осигурявайки
едновременно икономически растеж и
благосъстояние. Публичният сектор разполага с ограничени налични ресурси за
увеличаване на капиталовите разходи
и подобряване на предоставяните публични услуги, тъй като е изправен пред
редица ограничения, докато публичночастните партньорства могат да решат
този проблем.
Изхождайки от тези постановки и от
продължителната финансово-икономическа криза, в която се намира целият
свят, можем да разгледаме състоянието
на публично-частното партньорство в
България и да установим има ли перспектива за неговото развитие.
През последните 5-7 години се говори много по темата:

проведоха се поредица от семинари

и конференции. Асоциацията на българските градове и региони, ИМРР и Институтът за публично-частно партньорство
проведоха международна конференция
по темата в София на 01.07.2008;

разработиха се проекти по ОП „Административен капацитет” с бенефициенти редица общини;

АБГР, чрез Института за ПЧП разработи през 2008 Наредба за ПЧП за общи-
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ни, която впоследствие беше приета от
56 общински съвета;

Дискутира се въпросът – Необходим

ли е специален закон за публично-частно партньорство или и сега действащите
закони (Закон за концесиите, Закон за обществени поръчки и др.) са достатъчни за
развитието на ПЧП.
Тъй като липсва база, върху която да
се анализира развитието на ПЧП (в България няма регистър на проекти за ПЧП,
няма държавна структура, която да прилага политики, развиващи ПЧП) не може
да се твърди нищо категорично по темата.
Определено развитие в правилната
посока бе разработеният от Министерството на финансите проект на Закон
за публично-частно партньорство. Този
проект беше приет от Министерски съвет
на заседание на 07.09.2011, но влизайки
за разглеждане от Народното събрание,
в комисиите бяха констатирани множество пропуски и несъвършенства, които принудиха Искра Фидосова да върне
проекта за доработване.
Въпреки несъвършенствата си, законопроектът съдържа изискването за разработване на Общински програми за ПЧП.
Това по наше мнение би канализирало
енергията в правилна посока и би ускорило процесите при реализация на комплекс
от проекти във всички сфери на ПЧП.
Една от сферите, които са изключително благодатни за реализиране на ПЧП, е
енергията от възобновяеми източници.
През май миналата година беше обнародван Закон за енергия от възобновяеми източници, който вменява като задължение
на общините разработване и изпълнение
на 10-годишни програми. Това директно
ни прехвърля към механизма на ПЧП, тъй
като не е възможно да се реализират подобни инвестиционни програми без нали-

чието на публично-частно партньорство.
Институтът за ПЧП разработи на територията на Ямболски регион програми за
ВЕИ за общините – Ямбол, Тунджа, Болярово и Елхово. От параметрите, които
получихме, можем да заключим, че:

Общините,
реализирайки
такива програми чрез ПЧП,
ще увеличат значително БВП,
ще привлекат огромни чуждестранни
инвестиции,
ще
създадат хиляди нови, високоплатени работни места, ще
подобрят
значително
еколо- гичната обстановка (чрез
на- малени емисии на СО2),
ще подобрят значително енергийната ефективност (основно
чрез саниране на сградите) и
общините ще се превърнат в
енергийно независими.
Този пример показва как на базата на
изискването за разработване и реализиране на програми от общините, залегнало в два Закона (Закон за ПЧП и Закон
за енергия от възобновяеми източници)
може да се постигне много сериозен икономически, социален и екологичен ефект
за съответния регион.
Публично-частното партньорство открива огромен хоризонт пред публичната администрация за привличане на
свеж финансов ресурс, намаляване на
разходите, подобряване на качеството
на услугите за гражданите, подобряване
на средата за обитаване, подобряване
на околната среда.
Преходът към нисковъглеродна икономика, в който навлиза светът, изисква от публичната администрация смели
решения. Един от лостовете за това е
прилагането на публично-частно партньорство.
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СПЕЦИАЛИЗИРАНА ФИРМА ЗА РЕСТАВРАЦИЯ
РЕСТАВРАЦИЯ
ЖИВОПИСНА УКРАСА
ДЪРВЕНА ПЛАСТИКА
КАМЕННА ПЛАСТИКА
МАЗИЛКОВА ПЛАСТИКА
МЕТАЛНА ПЛАСТИКА
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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 погледът ви е в бъдещето,

КонКурсът на сп. „Градове & региони”
с подкрепата на Асоциацията на българските градове и региони
и технологичен център софия е точно за вас!
редакцията на списание „Градове & 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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Нас аме с...

Кметът на София Йорданка Фандъкова:

Мечтая да видя експонирано
културно-историческото
наследство на София
Димитър Сотиров
- Госпожо Фандъкова, поздравления за избирането Ви за кмет
на София! Какви са приоритетите
за първия ви пълен мандат и как
те се вписват в Стратегия “Европа
‘2020”?
- Благодаря Ви! Наистина получих
голямо доверие от гражданите, което
за мен означава голяма отговорност за
развитието на града. Поела съм конкретни ангажименти към гражданите
на София да продължа развитието на
града и устойчивия растеж. Излючително важно е, че ние представихме конкретни проекти пред софиянци, част от
които бяха подготвени и част от които
започнахме да реализираме по време
на предишния мандат. 2012 е изключително важна за някои от тях, най-вече
за големите инфраструктурни проекти.
Пускането на втория лъч на метрото
например, което предстои в средата на
тази година и което ще позволи около
200 хиляди души дневно допълнително
да ползват най-модерния екологичен и
бърз градски транспорт. Заедно с това
до края на годината предстои пускането
на участъка от Южната дъга от Симеоново до „Младост” и довършването на
първото от кръстовищата на две нива
– естакадата на булевардите „Сахаров”
и „Ляпчев”. Очаквам до края на годината
осезаемо да се облекчи трафикът в някои части на града благодарение на тези
важни проекти.
Приоритетите за нас остават транспорт и транспортна инфраструктура, образование и екология. Разбира се, културно-историческото наследство, което
позволява градът не само да се развива,
а да стане привлекателен и за туристи,
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освен че открива нови работни места,
популяризира града ни. Имаме конкретни проекти, които предстои да развиваме, като голяма част от тях са с осигурено финансиране. Аз лично съм горда,
че в условията на финансова криза София успява да продължи изпълнението
на тези проекти благодарение на строга
финансова дисциплина, която ние залагаме и благодарение на големия обем
европейски средства, които привличаме. През 2012 сме заложили с около 100
млн. лева повече европейски средства
от миналата година като капиталовата
програма, заложена в бюджета, представлява около половината от него. Това
са инвестиции, самата Община се явява
един от основните инвеститори в града,
което осигурява и заетостта. Това е една
от основните задачи за мен и акцент в

Стратегия „Европа ‘2020”, която за нас,
разбира се, е водеща в бъдеще.
Не мога да пропусна образованието,
което за мен е основата на развитието
на всяка икономика и инвестициите в
него се връщат многократно. В момента
основното усилие е насочено към строителството на детски градини, което
продължаваме с ускорени темпове. През
2012 завършваме осем нови сгради, започваме четири и проектираме над 40.
Преодолявайки проблема с недостига
на места, стремежът ни е устойчивото
осигуряване на предучилищното образование на децата на София. По отношение на средното образование освен
подкрепата за училищата да подобряват
качеството на образованието и участието им в редица проекти за модернизация, основният ни акцент е енергийната ефективност на сградите. Само през
тази година предстои 14 училища да бъдат изцяло санирани с европейски средства, както и разширяване на спортната
база. Предстои изграждането на 2 нови
спортни зали в училищата и разширение
на Първа английска езикова гимназия,
което започваме тази година.
- Какво място сред приоритетите
Ви заема опазването на околната
среда?
- По отношение на екологията бих казала, че всички приоритетни сфери, по
които работим, са подчинени на „зелената” политика, защото от една страна,
акцентът е върху енергийната ефективност, от друга страна – върху екологичния градски транспорт. Тази година
започваме реализацията на много голям
проект за модернизацията му, акцентът
в който остава електротранспортът. Ос-
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вен пускането на метрото, през следващите 2 години предвиждаме доставката
на 50 нови тролейбуса и изграждането
и реконструкцията на трамвайни линии.
Така осъществяваме 100 % подмяна на
тролейбусния парк. Има какво да се желае по отношение на автобусите, в момента разработваме програма за подмяната им в следващите няколко години,
която се отнася за целия мандат.
Ще работим и по чистотата на града,
което за мен като жена е много голям
приоритет. За тази година сме заложили
повече средства за това. Работим по реконструкцията и разширението на паркове, включително по изграждането на нов
парк в София – “Възраждане”. Предстои
обявяването на концесия за Западния
парк с изграждането на голям атракцион
за децата.
- Какво е мястото на публичночастното партньорство в стратегията за развитие на София?
- С нетърпение очакваме да бъде приет законът за ПЧП. Първо, това е една
възможност за по-ускорено развитие на
града и второ – имаме вече подготвени
много идеи и проекти, които да предложим на бизнеса. В условията на криза
това безспорно ще помогне и на бизнеса,
ще създаде и работни места за хората.
Неслучайно София е градът не просто с
най-ниската безработица в страната, а с
повече от 3 пъти по-ниска от средната за
България. Разполагаме с високо образовани кадри, затова и чуждите инвеститори се насочват насам. Сферите, подходящи за публично-частно партньорство
са изграждането на подземни паркинги,
споменатата концесия за Западен парк,
изграждането на аквапарк, теренът за
който е подготвен в Чепинци, с наличието на минерална вода и инфраструктура.
През този мандат със сигурност ще бъде
изграден и нов национален стадион, за
който смятам, че подходяща форма също
е ПЧП и ние работим по този въпрос.
И една тема, която засега не е разработена достатъчно, са минералните
извори на града. Общината от миналата
година получи правото на управление на
7 от тях, предполагам, че ще получим и
нови, тъй като на територията на града
те са над 40. Най-добрата форма това е
ПЧП, стига да са ясни правилата, да има
много добри контролни механизми, заложени както в закона, така и в договорите, които ще се сключват. Мисля, че това
е една форма, която наистина има много
голям потенциал.

- Подобен тип партньорства могат ли да са от полза за кандидатурата на София за културна столица
на Европа през 2019 година?
- При всички случаи. Така или иначе под една или друга форма ние сме
включили в дейността ни за постигането на тази цел редица обществени и
неправителствени организации, както
и бизнеса. Очакваме това обединяване на усилията, тази обща кауза да ни
доведе не само до успех на кандидатурата, но и до едно успешно и достойно
представяне на София през 2019. Голяма част от културните прояви, които
се реализират по столичната програма
„Култура” са именно форма на публично-частно партньорство. Самата програма е най-мощният финансов инструмент в тази сфера в цялата страна и тя
дава възможности за осъществяването
на интересни креативни идеи, както и
реализирането на традиционни проекти. Това, на което залагаме по отношение на кандидатурата ни, е включването на гражданите в културния живот.
На първо място – чрез оживяването на
знакови градски пространства. През
последните няколко години вече създадохме няколко такива. След възстановяването на откритата сцена в Борисовата градина изградихме подобна
сцена в парка пред НДК. Създадохме
на едно от любимите места за разходка
на софиянци – Моста на влюбените, галерията на открито. С реконструкцията
на парковете също се дава възможност
да се реализират културни проекти. Бих
добавила и Музея за история на София,
който предстои да бъде довършен с
вече спечелени европейски средства.
- Децентрализацията като че
ли е тема, по която много се говори, но поне засега много малко се
прави. За град като София повече
плюсове или повече минуси би донесла една реална децентрализация?
- Реална децентрализация със сигурност носи повече плюсове. Въпросът е,
че това е един процес, не е еднократен акт, защото освен правомощия, тя
безспорно означава и отговорности, и
механизми за контрол. За мен създаването на регионалното ниво в страната
е много важно. Неслучайно инициирах
създаването на сдружение „Център”.
Това е първото доброволно сдружение
на 11 общини, които граничат със София. Вече имаме устав и първи стъпки

в съвместната ни работа. Това е изключително важно, защото сериозните инфраструктурни проекти няма как да се
изпълняват успешно и бързо, ако няма
такова обединение. От него очаквам
да имаме добри резултати. Очаквам и
този процес да продължи на национално ниво, за да създаде по-добри възможности за обслужване на хората.
В мащаба на София това включва и
делегирането на правомощия на районните кметове. Знаете, че имаше доста
упреци по отношение на системата им
на избор от общинските съвети, но аз
смятам, че тя беше правилно решение
от гледна точка на това, че трябва наистина механизмът с отговорностите
и с контрола да бъде много ясен. Не
е достатъчно някой просто да бъде избран, трябва да има и механизъм, по
който той да бъде контролиран, за да
бъде успешна тази система.
- Постижима цел ли е изравняването на условията на живот и
на труд в Югозападния район за
планиране, който е много специфичен? Споменахте, че в София
безработицата е в пъти по-ниска
от средната за страната, но това
далеч не е така що се отнася до останалите части на района.
- Аз честно казано много се надявам
на това, защото за нашия град е важно
да са развити всички съседни райони, за да няма този ежедневен натиск
върху града, което създава и големите
проблеми – и трафика, и замърсяването. Неслучайно споменах сдружение
„Център”, защото това са и нашите усилия да помогнем на съседните общини
да се развиват и хората да не идват да
търсят работа в София, а да имат достатъчно заетост в своите градове.
- Каква е Вашата лична мечта
като кмет за този мандат?
- Аз имам реалистични очаквания,
не толкова мечти, но с най-голямо
желание мечтая да видя експонирано
културно-историческото наследство на
града. Това богатство е скрито в недрата – целият център на София представлява един подземен музей. Бих искала
да видя голяма част от него открита и
експонирана и привличаща много туристи, както и за радост на гражданите на столицата. За мен най-важното е
изграждането на археологическия комплекс „Сердика-Средец” в центъра на
града и на подземния археологически
музей под базиликата „Св. София”.
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Бъ лгари я на регионите

Разминаване между визия
и стратегия
Поглед върху плана за регионално
развитие на Югоизточния район за планиране

Пламен Даракчиев
2012 година ще бъде важна за Югоизточния регион за планиране. Довършването на магистрала „Тракия” е събитие,
което ще окаже огромно благотворно
влияние върху развитието на региона.
И в икономически, и в социален план.
Бургас, пристанищната инфраструктура,
морето и важни съставни селища в региона вече ще бъдат на една ръка от столицата и от западната граница на страната. При това положение най-малкото е
странно, че в стратегията за развитие на
региона, не се вижда и намек от анализ
на ползите от това събитие. А защо не и
на евентуалните вреди (с оглед на биоразнобразието, например) от пускането
на тази тъй важна транспортна артерия.
Не е трудно дори за човек със средни
географски и икономически познание да
схване, че районът е изключително перспективен заради морето, планините, културното наследство, както и заради включването в него след 2005 на традиционно
силен икономически и културен център Стара Загора. От друга страна са достъпни за средния гражданин и проблемите
- обезлюдената и изоставена Странджа
и крещящите различия в икономическите възможности между градчетата по
крайбрежието – Созопол, Несебър, Царево от една страна и от друга, тези във
вътрешността – Елхово, Котел, Мъглиж.
Но все пак регионалният план за развитие не е за широката публика, а за
изкушените от доброто управление.
И от възможността да открият посоките
на развитие, брандовете и перспективата на района. В редуциран вариант тази
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възможност ни дава SWOT анализът, залегнал в основата на плана. Както често
се случва, с малки изключения този анализ може да бъде приложен, за който и
да е от останалите пет региона. Ако става дума за силните страни на региона,
спокойно можем да си зададем въпроса:
в кой от останалите няма разнообразна
отраслова структура (а дали пък трябва да е така), или не са налични висши
училища, или липсва положително отношение на местните власти към привличане на стратегически инвеститори?
В голяма степен същото се отнася и до

слабите страни: нисък стандарт спрямо средния в ЕС, вътрешно-регионални
различия, тенденции за концентрация
на малцинствени групи (трудно е да се
каже какво се има предвид, може би
ромски гета ?), ресурсоемкост и неефективност на производствения процес.
Подобна е ситуацията с останалата част
от анализа - възможности и заплахи,
сред които от една страна четем нищо
не казващото успешно прилагане на
политики и стратегии, а от друга, като
заплаха, „забавена фискална децентрализация”. Което, разбира се, е валид-

Созопол
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но за всеки един от останалите раони
Тъжно е, когато човек чете такива анализи, които неизбежно слагат отпечатък
върху цялостния план. И в които например не можеш да намериш най-важното – съвременните трендове за специализация на градовете и способността
им да изтеглят напред селищната инфраструктура в техния ареал. Логично
е да залагаме комплексния подход в
развитието на икономическата, социалната и инженерната инфраструктура, но
заедно с него, специализацията и тежненията в градскитe центрове са тези,
които ще направят района атрактивен
за европейските пазари. Но така е,
когато тези планове се изготвят повече
по бюрата в министерствата, отколкото
там, където са местните управленци,
които реално движат делата в своите
населени места. Тъкмо по тази причина
се стига от една страна до прилично
изразената визия в плана: „Устойчиво
и балансирано икономическо развитие и социално благополучие, основани на стратегическото географско разположение – излаз на Черно
море и външна граница с Р. Турция
и транспортни възли, уникалните
природни дадености на територията между източна Стара планина и
Странджа планина, и традициите в
туризма,преработващата промишленост и земеделието.” А от друга,
тя по никакъв начин не намира израз в
трите обявени и общо взето спорни стра-

тегически цели*. Спорни, защото данните и таблиците, приложени към плана
ясно показват, че в много отношения
Бургас и областта надминават средните
икономически и социални показатели в
страната. Ерго регионът ще се развива с
изпреварващи средните за страната темпове само, ако бъдат преодолявани поетапно вътрешно-регионалните различия.
Но в крайна сметка не е важно какво утвърждават чиновниците в министерските
канцеларии, а как местните – съветници
и кметове виждат своето развитие. Ако
човек съди по действията на управите в
Бургас и Стара Загора, няма как не съжали, че плановете за развитие и местните проблеми все още не са в ръцете на

местните кметове и съветници. И че все
още липсват пълноценни институционални възможности те да взаимодействат
помежду си. Разбира се, завършването
на магистрала „Тракия” ще отвори много
възможности за хората и бизнеса в този
регион. Несъмнено това е едно от малкото неща, което е по силите единствено
на централната, а не на местната власт.
За другото, т.е. тя да определя приоритетите си и да разполага с достатъчно
възможности да ги покрие, ще почакаме
още някоя и друга година. Поне докато
работната група в Съвета на децентрализация изчете докрай натрупаните през
последните петнайсетина година доклади и препоръки на български и международни организации за въвеждане на
второ ниво на местно самоуправление.
Плюс неотдавнашия мониторингов доклад на Съвета за Европа за състоянието
на регионалната и местната демокрация
и изготвената в това отношение Препоръка № 310 с адресат българското правителство.
........................................................................................
* Министерство на регионалното
развитие и благоустройството
Регионален план за развитие
на Югоизточен район за планиране
за периода 2007-2013 год.
Стратегическа цел 1:
“Създаване на условия за икономически
растеж с темпове, изпреварващи
средните за страната.”
Стратегическа цел 2:
“Осигуряване на благоприятна,
здравословна и стимулираща развитието
жизнена среда.”

Жеравна

Стратегическа цел 3:
“Подобряване управлението
на процеса на развитие”.

ГРАДОВЕ & РЕГИОНИ
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Бъ лгари я на регионите

Бизнесмен с опит
на кметския стол в Мъглиж
Димитър Кирилов
Господин Господинов има 20-годишен
опит в бизнеса преди да заеме кметския
стол в община Мъглиж на последните
избори от листата на БСДП. През 1991
основава частна фирма, от 1994 до неотдавна управлява преработвателно предприятие. Безпартиен, строителен техник
по образование, 43-годишният баща на
3 деца не съжалява за избора си да „скочи” от реалния бизнес в управлението на
Мъглиж.
- Очертайте приоритетите на своя
първи кметски мандат?
- Където и да предприемем нещо, има
какво да се свърши. В нашата община се
намира една от най-добрите минерални
бани в страната – в с. Ягода. Водата й е
полезна за лечение на кожни заболявания. Говори се, че повлиява много добре
дори псориазис. Банята обаче е затворена и не се използва. Намерението ни е
да я открием отново, но за целта ще са
необходими около 3,5-4 милиона лева.
Разглеждаме различни мерки по проекти, по които да се включим, защото това
са много средства. Като алтернатива ще
търсим инвеститор. Моето лично мнение
е банята да остане социална придобивка, така, както е била досега. Самата
сграда е паметник на културата от местно значение.
Следващият ни приоритет е проект
за пречиствателна станция за канализация между Мъглиж и Тулово. Проектът
обхваща двете селища. Осветлението на
цялата община е критично и там е следващата важна крачка, която ще извървим.
Имаме най-хубавия въздух за лечение
на белодробни заболявания на Балканите, има болница за долекуване и продължително лечение на такива болести
в Радунци, която се управлява от МЗ. Ще
влезем в преговори с министерството
какво да правим с нея. При капацитет
над 600 легла, построена по времето на
цар Борис ІІІ, в момента в нея се използват 100-ина легла.
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- На какъв етап е изпълнението
на Плана за развитие на община
Мъглиж 2007-2013 в началото на
предпоследната му година?
- За какво изпълнение можем да говорим при положение, че сме на едно от
последните места сред общините? Абсолютно никакво! Ако е имало стремеж
да се прави нещо, бихме били поне по
средата. Самият план е преписан оттукоттам, на принципа „copy-paste”. В него
са записани хубави неща – стопанисване
на банята, която споменах например, но
това досега не е изпълнявано.
- Тоест, останал е само на хартия...
- Именно, да не говорим, че има проекти, по които ще трябва да връщаме
пари. Това ни идва в повече, защото бяхме неприятно изненадани. Например,
по проекта за изграждане на пречиствателни съоръжения и канализация трябва
да връщаме средства на МОСВ.
- А какво се случва със соларния
парк „SOLAROSE”, един от най-големите в България - с мощност от
50 МВт и на територия от 1 500 дка,
чието изграждане стартира през ок-

томври 2011? Когато заработи, той
би трябвало да предостави електроенергия на 20 000 домакинства.
- Дай Боже да се осъществи тази
идея, но на този етап освен подготовка
на документи и монтирането на един панел при първата копка дни преди изборите, друго не е направено. От страна на
инвеститора са свършени доста неща, но
като цяло работите по парка не са започнали. Самият договор за инвестицията
в размер на 200 милиона лева е едва от
3 страници. Единственото хубаво нещо
в него беше, че фирмата-строител трябва да се регистрира на територията на
общината. Но никъде не беше записано
какво се случва, ако тя се отрегистрира
2 дни по-късно, а правото на строеж е
отстъпено почти безплатно. Принудихме
се да подпишем анекс с фирмата, за да
изясним всички неясноти от първоначалния договор. Там никъде не е записан
ангажимент за предоставяне на електроенергия на 20 000 домакинства. Няма
яснота и за нейната цена, а е известно,
че тя е доста по-скъпа от другата. Ако
разликата в цената трябва да се поеме от населението, аз съм категорично
против.
- Това означава ли, че не планирате развитие на този вид енергетика в бъдеще?
- Напротив, това е едно от направленията, които ще развиваме в общината,
знаете за европейските изисквания за 7
% зелена енергия като цяло в страната. Имаме съответни земи, имаме много
добро слънцегреене и затова сме много
подходящи за подобни инвестиции. Отворени сме и ще очакваме и други инвеститори в тази област.
- Кога би трябвало да завърши
изграждането на соларния парк?
- По данни на инвеститора това трябва да се случи в началото на юни. Ние
желаем от все сърце те да се справят в
срок, за да почувства общината присъствието на такъв инвеститор.
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Административната реформа:
мост през пропастта или път,
който свършва на ръба?
проф. Тодор Танев
Ръководител Катедра „Политология”
в СУ „Св. Климент Охридски”
Държавническият опит от векове показва, че когато държавата е в криза се
пристъпва първо към сериозна административна реформа. Нужна е надеждна
държавна машина, за да се правят реформи в икономиката, финансите, образованието или сигурността.
През 1945 г. Германия е най-разрушената страна в историята без нито
един работещ ресор и даже без държавност – безброй пъти по-зле от Гърция, България или Румъния в момента.
Не друго, а административната реформа там се оказа главният стълб не
само на възкресяването на държавата.
Иначе нищо на света не би помогнало
за възкресението. При това Германия
става четвърта световна сила за рекордните 50 години. Автор на „чудото”
е закоравял администратор – Конрад
Аденауер, някогашният дългогодишен
кмет на Кьолн.
Първата му работа е да преструктурира страната по федеративен принцип
с равностойни и свободни провинции,
да проведе денацификация на целия
държавен апарат чрез лустрация, да
проведе линия на европеизиране на
администрацията и подчиняването й
на „западните християнски ценности” и
т. н. Едва на тази почва той въвежда
уникалния немски модел на „социално
пазарно стопанство”. Резултатите днес
са известни. На фундамента на дълбока
административна реформа се гради и
японското чудо от 50-те години, южнокорейското чудо от 60-те години и т. н.
Нашата задача беше не да създаваме
икономика от нулата, а да превърнем
съществуващата планова в пазарна.

Това не става без адекватна държавноадминистративна база. Въпреки това,
цяло десетилетие след 1989 в България
протичаше едно от най-активните в
Европа раздържавявания без паралелна административна реформа, която
да въведе и укрепи нужния ред. Така
раздържавяването се превърна в разграбване. Вярно е, че през 80-те и 90те години в света се усещаше мощната
повеля за либерализация на публичния
сектор – дерегулиране, децентрализация, приватизация. Но докато по света
това означаваше управляема децентрализация, в България, точно обратно,
ставаше дума за неуправляема приватизация – икономическа либерализация без адекватна администрация.
Безнадеждно остарялата заварена социалистическа бюрокрация бе готова
да продължи да прокарва партийни
политически интереси и в новите плуралистични времена.
Някои източноевропейски страни
тръгнаха напред с административна реформа още в първата година на промените. Измежду тези държави може би
най-тайнствен, но и най-сполучлив е
примерът с административната реформа в Словения. Словенските реформи
обхванаха ограничаването на административната тежест за бизнеса чрез
аутсорсинг (предаване на частници) на
значителен брой обществени услуги,
което ги направи по-ефективни и освободи значителна енергия за държавата (в Нова Зеландия цялата публична
администрация е предадена на частния
пазарен сектор – например общини, които са частни предприятия за публични

услуги). Наблегна се на максималното
използване на публично-частните партньорства. Пристъпи се към регионализация на страната, която контролирано
да намали тежестта и отговорностите на
„центъра” и да разкрепости инициативата на регионите. Така от югославска
социалистическа република Словения
започна изграждането на независима
държава с модерна административна
инфраструктура и затова високи доходи и спокойствие.
В България архитектурата на държавното управление по отношение на
развитието на публичния сектор не помръдна цяло десетилетие след промените. Съхрани се могъщият управленски потенциал на центъра (или върха)
за сметка на периферията (или по-ниските равнища) с различни политически извинения.
В най-странно положение се оказва
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прочутото второ равнище на управлението в държавата – областното. То
трябва да осъществява жизненоважната връзка във вертикала между „центъра” (преди всичко МС) и местното
самоуправление, но въпреки това е
оставено със съмнителен потенциал от
възможности, за да не „подбива” властта на въпросния център, а защо не и
местната власт. В България има двувластие, но не два центъра, а център и
периферия – в общините полуявно има
сериозен ресурс на трудно контролируема власт. Областният управител от
второто равнище може и да се води
представител на правителството и държавната власт, назначен от министърпредседателя, за да провежда пряко
политиката на кабинета в поверената му територия. Четох обаче някъде,
че го сравняват с инструктор от ЦК на
БКП – всички го възприемат за много
важен фактор, който свежда указания,
събира и предава информация, но от
който почти нищо не зависи.
Проблемът е в това – дали не беше
остро необходимо реформаторско усилие по укрепването на либерален административен климат с насърчаването
на публично-частни мрежи за формирането на публични политики. Това би
предполагало запазването на държавното присъствие, достатъчно силно, за
да гарантира успеха и да не се стигне
до неуправляем хаос, който е в полза
на малцина привилегировани членове
на една наследена сива мрежа от друг
тип, оплела цялата държавност.
Запъхтяна, закъснялата с едно десетилетие българската административна
реформа най-после се появи изневиделица, сякаш да догони отдавна откъсналата се напред икономическа реформа
(ако стихийните промени в собствеността са икономическа реформа). Този
път обаче условията се оказаха коренно различни от предното десетилетие
предвид наставащата световна икономическа криза. Наместо отдръпване
сега се предполагаше намесата на държавата за укрепване на боледуващия
пазар. Чудесен повод да се прекали с
намесата обаче. Отприщи се инстинктът на упрвляващите за неограничено
правителствено вмешателство във финансите и икономиката, подчинено на
партийни интереси.
Административната реформа в България тръгна в обратна посока на административната реформа в други ев-
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ропейски страни. Така например точно
в същото време през 2007 в Дания се
окрупняват и овластяват регионите, за
да може „центърът” да не се обезличава, но и за да се даде свобода на самоопределение на компетенциите и отговорностите на регионите. В синхрон с
Дания Нордическият съвет на министрите от всички страни на европейския
Север предприе мащабно укрепване на
регионите – прочутият „среден ешелон”
на държавата в помощ на центъра, така
пренебрегван у нас.
Подобна административна реформа
под формата на административно диверсифициране на отговорностите и
организационно окрупняване започна
в Люксембург прочутият Жан-Клод Юнкер, който създаде мегаминистерства
(например поста „министър на външните работи, външната търговия и европейската кооперация” или „министър на
административната реформа, вътрешните работи и общественото обслужване”). Това ускори достигането на найвисокия жизнен стандарт в Европа.

Няма еталони за добра администрация и шаблони за реформи. Скандинавската култура
изисква едни правила, балканската – други. Но все пак трябва да има административна реформа, а не неин сурогат.

Новото правителство започна мандата си с разбиране за административната реформа, каквото битува във всекидневния живот. То реши да съкрати
и реорганизира раздутата и неефективна държавна администрация чрез
Плана 2009-2013 г. за значителни съкращения на чиновници, сливане и преименуване на ведомства. Съобразно разбиранията си на счетоводител и банков
функционер назначеният за архитект на
българската административна реформа
– министърът на финансите Симеон
Дянков (защо ли той измежду всички
министри?) разчете ситуацията по единединствен начин, на който е способен.
Той схвана (и продължава да схваща)
административната реформа единствено като оптимизация. За никаква друга
потребност от реформи в административната област не е ставало дума. Това
гледище не среща никакъв коментар
от страна на останалите управляващи.
Явно, те също мислят така.

Дянков обещава да „оптимизира”
сериозно държавния апарат – преди
всичко като го свие с 15%. Това безспорно ще облекчи бюджета. Но само
за известно време. Ако искаме трайни
и мащабни резултати, реформата би
трябвало да е много по-различна от
рязане на щатни бройки и икономии от
заплати и отпуски.

Ограничената до рамките на
оптимизация реформа е скопена, което запазва непокътнато
решаващото властно влияние
на „центъра” над администрацията, регионите и хората.
Създаденият Съвет за административна реформа под председателството
на вицепремиера Дянков, в който влизат само правителствени представители
– 4 министри, 10 заместник-министри
и 4 главни секретари – открито ограничава реформата до оптимизация. В
своя Отчет на плана за оптимизация на
държавната администрация 2010-2011
въпросният Съвет отчита министерство
по министерство как са изпълнени планираните 572 мерки за оптимизация
– съкратени щатни бройки, продадени
имоти, сливане на служби и пр. Вероятно това са полезни мерки. Проблемът
е, че те изобщо не са стратегически в
исторически момент, който предполага
да са тъкмо такива.
Дали административната реформа,
която би могла да е спасителна за страната, трябва да изглежда като икономисване или нещо повече? Не може ли
с една реформа на държавата днес да
се посадят семената на нейното добро
функциониране в бъдеще, а не само да
се употреби тя като аналгин срещу главоболието от кризата?

Каква административна реформа е нужна на България?
Безпрецедентното
предизвикателство е отмирането на националната
държава, т.е. глобализацията. Националните правителства, носещи боята на
конкретна партия повече не трябва да
се опитват да бъдат върховната инстанция на власт във всяка област. Навсякъде в цивилизацията на мястото на линейното управление по министерства за
всеки ресор идва мрежовото общество
на публичните политики. В мрежите наред с държавните институции участват
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граждански сдружения и частни организации, заинтересовани от решаването на даден проблем.
Модерното управление затова е
пространство на наднационални политики и публично-частни партньорства, а не на партии и министерства.
Освен гражданите и бизнесът, от това
печелят и партиите, защото се изтеглят на рубеж, който могат да защитят.
Днес те участват само с онова, с което
са ценни, а именно координацията и
контрола.
Всичко това се нарича „добро управление”, чийто модел предполага
система от дейности на държавата,
частните и гражданските институции
за кооперативно формулиране и устойчиво осъществяване на обществения интерес. Реформата трябва да
спомогне за подмяната на линейното
общество с мрежово.
Ако българската административна
реформа трябва да отговори на тези
обективни тенденции, тогава тя трябва да отиде твърде много по-нататък
от простата и безлична икономия. Съкращенията могат да се окажат някъде дори вредни, ако продължат да се
правят без стратегия. А тази стратегия може да цели едно – тържеството
на принципите на доброто управление. Критикуват все администрацията – но всъщност недоволството е
от политиката, защото не провежда
адекватна реформа. Такава реформа,
доколкото показват успешните примери, трябва да създава и укрепва не
само мрежите, а и средния ешелон на
държавното управление – регионите,
за да се запази разумна степен на
държавност сред спонтанно възникващите мрежи.

С едно изречение: съвременната административна реформа в България трябва да
запази държавността в разумни рамки и да ограничи максимално политическото влияние
върху администрацията, да
установява ефективна департизация. А това означава реформата да осигурява трайно
и реално участие на частния и
гражданския сектор във вземането на решение за политиките в отделните сектори.

Конгрес на местните и регионални
власти на Съвета на Европа
21-ва СЕСИЯ , Страсбург, 18-20 октомври 2011

Местната и регионална
демокрация в България
Препоръка 310 (2011) 1
( със съкращения)
4. Конгресът отбелязва с удовлетворение, че:
a. като цяло в България се прилагат разпоредбите, заложени в Европейската
харта за местно самоуправление, и местната демокрация отбелязва значително подобрение след мониторинговото посещение на Конгреса от 1998 г.;
б. нивото на прилагането на Хартата в националната законодателна система на
България е удовлетворително;
в. Националното сдружение на общините на Република България е утвърдена
организация и има подкрепата на всички местни власти. Неговата роля в процеса
на вземане на решения на национално ниво е значително нараснала;
г. макар и България да е изразила резерви по отношение на член 7, параграф 2
на Хартата, Законът за местното самоуправление и местната администрация предвижда кметовете и общински съветници да получават възнаграждение;
д. в България се обсъжда създаването на регионално ниво. Утвърдена е Регионална програма за развитие за периода 2007-2013 г. (има се предвид Оперативна
програма „Регионално развитие”), частично финансирана със средства от Европейския съюз;
5. Все пак Конгресът отбелязва, че редица въпроси заслужават специално внимание, като някои от тях са включени в Препоръка 45 (1998)
за състоянието на местното и регионално самоуправление в Република
България:
a. бюджетните правила, и по-специално процедурата за „консолидиран бюджет”,
възприета от правителството, ограничават автономността на местните власти, като
с това поставя въпроса за съответствието с член 9 от Хартата;
б. нивото на финансова самостоятелност на българските общини, е относително
ниско. Постепенното намаляване на финансовите ресурси, с които разполагат местните власти, не е в съответствие с разпоредбите на Хартата. Повече от половината
от бюджета на местните власти е от държавни трансфери;
в. продължава да съществува липса на яснота в разделението между делегираните правомощия и собствени правомощия на органите на местната власт. Правомощията, делегирани на местните власти, все още превишават като обем техните
собствени правомощия;
г. с приемането на закон през 2011 г., принципът на преките общи избори за
местни органи е ограничен при определени нива на местната власт;
д. процедурата за директна отмяна на административни актове от областните
управители, които могат да са сходни с контрола по целесъобразност, не е в съответствие с разпоредбите на Хартата, а именно член 4, параграф 4, взети във връзка
с член 8;
е. вътрешното законодателство не определя достатъчно прецизно случаите, в които
административен орган на общината може да бъде освободен или разпуснат;
(продължава на страница 20)
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(от страница 19)

ж. местните власти не мoгат да се позовават на Хартата в редовните съдилища;
з. дискусиите за създаване на стратегия за регионализация все
още не са завършени;
и. изборът на местен омбудсман е регламентиран като възможност за общините, поради липса на финансови ресурси за това от
страна на местните власти;
й. Допълнителния протокол към Европейската харта за местното
самоуправление относно правото за участие в делата на местната
власт (CETS № 207) не е подписан от България.
6. В светлината на гореизложеното, Конгресът предлага
на Комитета на министрите да призове българските власти
да:
a. преразгледат прилаганата бюджетната процедура и да изменят действащите регламенти с цел да се даде на местните власти
бюджетна независимост, в съответствие с принципите, изложени в
Хартата и по-конкретно в член 9;
б. предоставят достатъчни финансови ресурси на местните власти, в съответствие с техните компетенции и отговорности, което да
се извърши и чрез ревизиране на действащите законови регламенти
относно финансирането на общините;
в. предоставят повече собствени правомощия за местните власти за постигане ниво на местна автономия, съответстващо на изискванията Хартата, а именно член 4, параграфи 4 и 5, и член 8;
г. произвеждат преки избори за съвети на всички нива на местната власт, без никакви ограничения на база броя на населението;
д. преразгледат законодателството относно контрол върху адми-

нистративните актове, свързани със собствените компетенции, за
да се гарантира, че всяка отмяна на такъв акт се извършва само по
съдебен ред, по искане на областния управител;
е. преразгледат законодателството относно контрола върху органите на местна власт, за да се конкретизират онези случаи, в
които може да се приложи освобождаване или разпускане;
ж. се осигури ефективна съдебна защита на местните власти и
да им се предостави по подходящ начин право отнасяне към редовните съдилища;
з. насърчават диалога между всички заинтересовани страни, за
да се постигне най-подходящата форма за прилагане на децентрализацията в интерес на България и за постигане на принципите,
заложени в Референтната рамка за регионална демокрация;
и. оттеглят резервата относно на член 7, параграф 2, изразена
при ратифициране на Хартата, доколкото Закона за местното самоуправление и местната администрация е в съответствие с тази
разпоредба на Хартата;
й. подпишат и след това ратифицират, в близко бъдеще, Допълнителния протокол към Европейската харта за местно самоуправление за правото на участие в делата на местната власт (CETS №
207), както и да подпишат и ратифицират, в близко бъдеще Протокол № 3 към Европейската рамкова конвенция за трансгранично
сътрудничество между териториалните общности или власти, относно Еврорегионалните обединения за сътрудничество (ЕОС/ECGs)
(CETS № 206).

7. Конгресът приканва Парламентарната асамблея на
Съвета на Европа да вземе предвид горните препоръки при
следващото мониторингово посещение.

Коментар

П

Какво ни
препоръчват?

ървите две препоръки се
отнасят до бюджетната
процедура и до ревизирането на
законодателството с цел да бъдат
осигурени достатъчни финансови
ресурси за общините. Става дума
най-вече за специфичните ограничения върху разходната политика и правните последици, които налагат
предварително приет консолидиран бюджет
на държавата. А така също за преодоляване
на дисбаланса между делегирани и специфични местни дейности, както и за засилване
на местните данъчни източници за приходи.
Следващата препоръка е свързана с местната автономия, която предвижда предоставените правомощия на местната власт да бъдат
„пълни и неограничени”, а делегираните да
подлежат на адаптация от общините, съобразно местните условия. В рамките на тази
препоръка се изтъква чл. 8 от Европейската
харта за местно самоуправление, в която се
определят рамките на административния контрол върху местните власти – такива, предоставени от Конституцията и закона, спазването на законността и контролът по отношение
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Пламен Даракчиев
на правомощията, делегирани на общините.
В това отношение докладчиците едва ли
са се затруднили много с анализа на Закона за местното самоуправление и местната
администрация. Достатъчно е красноречиво
наименованието му без аналог сред другите европейски страни с многозначителната
добавка „и местната администрация”. Със
съвсем скорошна дата пък е препоръката,
свързана с изборите на съвети на всички
нива без ограничения на база броя на населението. Тук, разбира се, докладчиците
визират промените в Изборния кодекс преди
местните избори, премахването на районните кметове, както и ограничаването на
броя на селските кметове. Следващите три
препоръки се отнасят до възможността на
правителството да упражнява контрол вър-

ху местните нормативни актове,
случаите на разпускане на общинските съвети, както и достъпа на местните власти до редовните съдилища. В случая едно
от важните неща, които трябва
да извърши законодателят е да
прекрати възможността на областния управител да отменя решения на
местната власт, без преди това да се е обърнал към съда за решение. В края на препоръките е най-важната по значение точка. В
нея Конгресът на местните и регионалните
власти отново напомня казаното при първия
си мониторинг през 1998 година за необходимостта от установяване на регионално
самоуправление и постигане на принципите,
заложени в Референтната рамка за регионална демокрация. Като цяло препоръките
са комплексни и свързани една с друга. Все
пак определяща е препоръката, свързана с
децентрализацията и установяването на регионално самоуправление. Определяща, дотолкова доколкото променя модела и слага
своя отпечатък върху останалите реформи
– бюджетна и данъчна.
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Публикувайте Вашите “Зелени” обществени поръчки в единствената в България професионална мрежа за чисти
технологии и устойчиво развитие Cleantech Bulgaria -www.cleantech.bg:
- Енергийна ефективност и ВЕИ
- Обработка на отпадъци

- Водоснабдяване и канализация
- Устойчиво градско развитие

Cleantech Bulgaria е иновативен работен инструмент, обединяващ ключови заинтересовани страни - индустрия, политика, наука, публичен сектор и НПО.
Българската платформа е част от международна мрежа от организации, работещи заедно в процеса на интегриране на
иновативни решения, трансфер на ноу-хау и разработване на проекти в сферата на чистите технологии.

Направете Вашата община видима на европейския и световен Cleantech пазар, достигайки до български и чуждестранни производители, доставчици и партньори.
Препоръчително е краткото описание на обществените поръчки да е на англ.език. В случай, че имате нужда от
съдействие при публикуването, не се колебайте да се свържете с нас:
Екипът на Cleantech Bulgaria: Email: info@cleantech.bg / Tel. 00359 888 256 123

www.cleantech.bg

Списание за местно самоуправление и развитие

Цени на абонамент:
12 месеа

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

6 месеа

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

Цените са без ДДС!
* ВаЖно: При желание за получаване на
фактура, моля не забравяйте да ни изпратете
данните на юридическото лице.

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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Изпълнителният директор на АБГР Ергин Емин:

Без децентрализация
секторните реформи у нас
са невъзможни
Георги Орлов
- Г-н Емин, нека да започнем найнапред с това какви са основните
задачи на Асоциацията на българските градове и региони през тази
година?
- Асоциацията вече шест години обединява усилията на политици и практици на местно и регионално равнище за
изграждане на капацитет на градско
и регионално ниво и за формирането
на публични политики в съответствие
с изискванията и стандартите на ЕС.
Предвид това, дейността ни е насочена към развитие на местното самоуправление в градовете и районите на
България на основата на европейските
ценности. Това е най-важната задача.
Другата ни основна задача е свързана с
институционалното укрепване на Асоциацията в сътрудничество с партньорите
ни, като фондация “Конрад Аденауер”,
Фондация за реформа в местното самоуправление, Европейски институт, Технологичен център София, Националното
сдружение на малкия и среден бизнес
и, разбира се, в сътрудничество с регионалните сдружения на местната власт
Също така, за да подобрим обмена на
информация с нашите членове и с общините като цяло, започнахме издаването на списание „Градове и региони”,
чиято основна тема е децентрализацията, развитието на местните инициативи
и състоянието на местното самоуправление. Заедно с това, Инстутатът за местно и регионално развитие, който е тясно
свързан с АБГР, започва нова инициатива, която е свързана с редовни годишни
доклади за състоянието на местното и
регионално управление у нас.
- В края на миналата година Конгресът на местните и регионалните
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власти прие мониторингов доклад
за състоянието на местната и регионалната демокрация и съответно
Препоръка № 310 от 31.10.2011.
Какво е отношението на Асоциацията към повдигнатите в доклада проблеми и ще бъдат ли обсъдени те на
предстоящото общо събрание?
- Разбира се. Към края на април е
общото събрание на АБГР. Препоръките, които ще обсъдим на него, са много
сериозни и е важно да чуем мнението
на нашите членове. Те най-добре могат
да ги разкодират, особено, когато става
дума за правомощията на общините, за
финансовата им независимост и за необходимостта от второ ниво на местно
самоуправление.
- Освен, че са сериозни, те са и
доста критични и навеждат на ми-

сълта, че децентрализацията у нас
зацикля за пореден път. Какво е
необходимо да направи правителството, за да изпълни Препоръка
310?
- На първо място да преразгледа
Стратегията и съответно програмата за
децентрализация. Защото, съгласете
се, усъвършенстването на компетенциите на областния управител, което
е една от трите стратегически задачи,
никак не звучи сериозно. Според мен,
ключовото в този момент е работната група за второто ниво да приключи
своята работа, а правителството да събере политическа воля, за да постави
въпроса в обществения дебат. Визията
за второ ниво, за избора къде да бъде
разположено то, какви ще бъдат неговите правомощия, е ключово решение.
Включително за общините и за развитието на местната демокрация. Едно е
въпросите от местен характер да бъдат
решавани от правителството, друго е те
да бъдат разгледани в сътрудничество
и институционализирано взаимодействие от местните и регионалните власти.
Решаването на въпроса за второто ниво
има приоритетно значение също така и
за административната реформа. Без да
сме наясно с нивата на управление и
без това къде, кой и какви правомощия
има, как ще търсим оптимално решение
за ефективна администрация, изградена върху принципа на субсидиарността?
От това дали в тази посока ще има смели
решения на правителството и парламента в голяма степен ще зависят и промените в законодателството. Аз смятам, че
С други имаме нужда от изцяло нов закон за местното и регионалното самоуправление. И то без прибавката “местна
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администрация”, която има аналог само
в Киргизия, където законът носи точно
същото наименование, като нашето.
При евентуални решителни действия на
кабинета, също така се надявам да се
отпушат и секторните реформи. Виждате
колко е трудно сега да се реши съдбата
на училищата, болниците и други институти с регионално значение. Няма кой
да поеме ангажимент за тях и за това се
стигна до случая като повторната национализация на болници, като за оправдание служат държавните инвестиции
в тях. Същото е положението и що се
отнася до обществения ред. Кметовете,
макар че в някаква степен са и представители на изпълнителната власт, нямат
достатъчно правомощия в областта на
обществения ред. Нямат ги и общинските съвети. Ето защо ние от АБГР сме за
по-малко МВР, по-малко охранителна и
дори, ако щете и пътна полиция и повече правомощия на общините и регионите в охраната на обществения ред.
- Неотдавна изпратихте отворено
писмо до новия президент с искане
да бъде ускорена децентрализацията. Смятате ли, че с влизането му

в длъжност нещата в тази посока
ще потръгнат? Още повече, че като
бивш регионален министър и председател на Съвета за децентрализация, той е един от компетентите
хора по въпроса
- Така е. В приоритетите на г-н Плевнелиев са регионите и се надявам, че е
наясно със смисъла на това понятие в
Европа. Знам, че има прагматичен поглед към нещата и заедно с неговите
екипи може да направим много, така
че децентрализацията да бъде възлов
момент в неговата програма “България
2020”. Във всеки случай ще заявим среща с него след встъпването му в длъжност, а така също сме в състояние да му
предложим и достатъчно подготвени
експерти в случай, че има необходимост.
- Асоциацията вече има представител в Брюксел, който ще поддържа връзка с европейските институции, които имат отношение към
местното и регионалното развитие. Какво да очакваме? Лобизъм
в полза на членовете на АБГР или
компетентна информация между

Брюксел и София за състоянието
на нещата у нас и на европейско
ниво?
- Да, нашият представител Петър
Терзийски вече е в Брюксел и се надяваме още през пролетта представителството да заработи на бързи обороти.
Европейската комисия и Комитетът за
регионите имат нужда от свеж поглед
върху това как се развива процесът на
децентрализация у нас. Надявам се да
отговорим на тази необходимост. А така
също самите ние да следим внимателно
събитията там и в другите европейски
страни, в които имаше сериозни реформи през последните две десетилетия.
- Какво ще пожелаете на новото поколение общински съветници
и кметове, както и на областните
администрации в тези нелеки за
местната власт времена?
- Преди всичко да бъдат здрави! Да
гледат напред, но и да се обръщат назад! Напред е Европа на регионите, а
зад гърба им е делото на нашите възрожденции и модерното българско самоуправление, което са съградили след
Освобождението.

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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Cross border

Европейски наръчник
по труда Румъния - България
Любов Панайотова
Изпълнителен директор Европейски институт
Преди два месеца заработи Европейски наръчник по труда Румъния-България. Проектът се изпълнява от фондация
„Европейски институт” - клон Плевен в
партньорство с АРИЕС Олтения (Румъния). Финансира се от програмата за
трансгранично сътрудничество Румъния
– България, съфинансирана от Европейския Съюз чрез Европейския фонд за
регионално развитие. Основните цели
на начинанието са да премахне съществуващите пречки пред мобилността на
работниците в трансграничната зона
между България и Румъния, да осигури
повече прозрачност в професионалното
обучение и получаването на квалификации, да улесни назначаването на специалисти и квалифицирани работници
(job matching) и да подпомогне интерактивната обмяна на всички участници на
трансграничния пазар на труда.

Някои от основните дейности по проекта:

разработване на трансграничен ин-

формационен портал www.eujobmap.eu
за търсещите работа в трансграничния
регион между България и Румъния;

изследване

на добри практики за
трансгранично сътрудничеството по отношение на пазара на труда;

анализ на трудовия пазар в региона

и разработване на профили на професии,
които биха могли да стимулират гъвкавостта на пазара на труд;

провеждане на три интерактивни семинара с представители на заинтересованите страни в региона.
Четириезичният трансграничен информационен портал www.eujobmap.
eu е лесна за използване интернет
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платформа, която е насочена основно
към хора, търсещи работа или възможности за обучение, към работодатели и
към експерти в сферата на образованието и пазара на труда. С негова помощ
се очаква да се подобрят недостатъчно
развитите трансгранични взаимоотношения, като предоставя цялата налична
информация в една добре структурирана интернет страница.
Порталът съдържа връзки към компетентните институции и органи и поз-

волява сравнение между отделните
професии и изискванията за тяхното упражняване от двете страни на Дунава.
Представя процедурите за признаване
на чуждестранните дипломи и квалификации и информира за предлаганите професионални и специализирани
обучения в българо-румънския трансграничен регион. Освен това съдържа
информация за пазара на труда в двете
държави и разпространява новини за
трудовата мобилност между тях.
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Програма за трансгранично
сътрудничество по Инструмента
за предприсъединителна помощ

БЪЛГАРИЯ-ТУРЦИЯ
Айрин Ибрямова
експерт „Европейски програми”, АБГР

Обща информация
Програмата за трансгранично сътрудничество между България и Турция по Инструмента за предприсъединителна помощ
(ИПП) се финансира от Европейския съюз чрез фонда на ИПП
и се съ-финансира от България и Турция чрез държавните им
бюджети.
Програмният документ, изготвен съвместно от двете страни в партньорство с националните, регионални и местни заинтересовани лица, беше одобрен от Европейската комисия
на 20 декември 2007 с Решение № 6477. Той определя общата рамка на интервенцията на ИПП в програмата за трансграничната област.
Програмата е своеобразно продължение и надграждане на
програмите „Инициатива външни граници” и ФАР – Трансгранично сътрудничество между България и Турция.

Обхват
Избираемият трансграничен район на българска територия обхваща областите Бургас, Ямбол и Хасково, а на турска
– провинциите Одрин и Къркларели. Българската избираема
територия е 16 636.9 кв. км, което е 14.99 % от територията на страната, а площта на турската избираема територия е
12 396 кв. км или 1.58 % от територията на страната. Общата
граница е 288 км и има 3 функциониращи гранични пропускателни пункта. Населението в трансграничната зона обхваща 1 561 984 жители (830 917 български и 731 067 турски
граждани). Едно от преимуществата на зоната е изобилието
на културни, исторически и природни ресурси.

Приоритети
Приоритетна ос 1: Устойчиво социално и икономическо
развитие

Сфера на интервенция 1.1: Подобряване на социалното
развитие и връзките за социално сближаване

Сфера на интервенция 1.2: Повишаване на икономическата конкурентоспособност

Сфера на интервенция 1.3: Подпомагане в сферата на
инфраструктурата, целящо подобряване на икономическия
потенциал на региона
Приоритетна ос 2: Подобряване качеството на живот

Сфера на интервенция 2.1: Опазване на околната среда,
природното, културното и историческото наследство

Сфера на интервенция 2.2: Изграждане на институци-

оналния капацитет с цел устойчиво развитие и опазване на
природните ресурси, културното и историческото наследство
Приоритетна ос 3: Техническа помощ
Целта на приоритетна ос 3 “Техническа помощ” е да осигури ефективно управление на програмата и информираност.

Стратегически цели
Общата стратегическа цел на Програмата за ТГС е постигане на балансирано устойчиво развитие, изградено върху
ключовите силни страни на българо-турската област за трансгранично сътрудничество, като така ще се допринася и за
укрепването на европейското сътрудничество и интеграция.
Програмата ще насърчава дейности в областта на сътрудничество за постигането на следните специфични цели:

Укрепване

на устойчивото икономическо развитие в
трансграничната област въз основа на силните страни

Подобряване на общото социално развитие и насърчаване на социалното сближаване между хората и общностите

Подобряване на качеството на живот чрез ефективно използване на общите природни ресурси, както и опазване на
природните, културни и исторически ценности

Постигането на специфичните цели на програмата се очаква да доведе като краен ефект до подобряване качеството на
живот и намаляване на безработицата, насърчаване на местните икономики и инвестициите в инфраструктурата.
Изчерпателен списък на допустимите кандидати можете
да намерите в Насоките за кандидатстване на всяка отделна
Покана за набиране на проектни предложения.
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Икономически компас

Малкият и средният бизнес
изостават в развитието си
в условията на криза
Северозападният и северният централен район
са с най-ниски показатели при МСП

Христо Михайловски
Българска агенция за кредитен рейтинг
Обща характеристика на
малките и средните предприятия
Дефиницията на малките и средните
предприятия (МСП), която настоящият анализ използва, се основава върху
критерия за брой заети. Според този
критерий трите размерни групи МСП са
следните:

микропредприятия — 1 - 9 заети,
малки предприятия — 10 - 49 заети,
средни предприятия — 50 - 249 заети.
През последните години ролята на
МСП в българската икономика продължава да нараства. Доказателство за
това е характеристиката на сектора на
основата на множество показатели. Броят на МСП през 2010 е 347 368, което
представлява 99.8% от всички предприятия в страната. Най-многобройни
са микропредприятията, чийто дял е
90.8%. Следва групата на малките предприятия – 7.5% и средните предприятия, съответно 1.4%.
Структурата на МСП през 2010 свидетелства за наличието на известни различия спрямо периода 2005-2009 в посока
на повишение на дела на микропредприятията, преди всичко за сметка на
малките и в по-слабо изразена степен на
средните и големи предприятия. Кризата
също дава отражение върху размера на
сектора, тъй като по-големи по размер
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предприятия освобождават персонал и
се трансформират в по-малки.
През последните две години малките
и средните предприятия осигуряват над
две трети от заетостта в нефинансовия
сектор, като техният дял намалява от
76.7% от общия брой заети във всички
нефинансови предприятия през 2009 до
76.3% през 2010.

През 2010 е регистриран
спад в броя на заетите в МСП с
5.2% спрямо 2009, а във всички нефинансови предприятия
спадът е с 4.6%.
През 2010 МСП създават 62.5% от добавената стойност, като този показател
има спад на относителния дял, който
през 2009 е 64.5%. Добавената стойност на този тип предприятия намалява
с 1.8% в сравнение с 2009, а добавената
стойност на всички предприятия в изследвания обхват бележи ръст с 1.3%.
Производителността на труда (добавена
стойност на 1 зает) в МСП – 13557 лева,
е по-ниска от производителността общо
за икономиката – 16538 лева. Ръстът на
производителността в МСП през 2010 от
3.5% е по-нисък от ръстът за цялата икономика – 6.2%.
Средната работна заплата в тези
предприятия е с близо 20% по-ниска от
средната работна заплата в нефинасовите предприятия за 2010 . В сравнение
с 2009 средната работна заплата в малките и средноголемите фирми нараства
по-бавно – 3.6%, отколкото работната

заплата в икономиката – 4.5%.
Брутните инвестиции в дълготрайни
материални активи в МСП през 2010 са
67.4% от всички инвестиции в нефинансовите предприятия и намаляват в сравнение с 2009 с 33.1%. Общо инвестициите намаляват с по-малък темп - 19.1%.

Малки и средни предприятия по отраслови сектори
Структурните характеристики на МСП
по отраслови сектори (КИД 2008) са
представени с относителни дялове по показателите брой предприятия, брой заети, добавена стойност по базисни цени
и инвестиции в дълготрайни материални
активи. И по 4-те показателя най-висока
е концентрацията в отрасъл “Търговия;
ремонт на автомобили и мотоциклети”,
следван от “Преработваща промишленост”. Незначителни са дяловете в отраслите “Добивна промишленост” и “Доставяне на води; канализационни услуги,
управление на отпадъци и възстановяване” (почти за всички показатели под
1%). (виж таблица 1)

Малки и средни предприятия по райони, ниво 2 (NUTS)
Разпределението на малките и средните предприятия по райони, ниво 2 на
NUTS– икономически райони за плани-
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ране, е твърде неравномерно. С най голям дял 36.5 % е Югозападният район,
а с най-нисък относителен дял – Северозападният район с 8.1 % от предприятията. Близък до него е Северният централен район с 9.6 %, а МСП в останалите
райони са от 13.4 % в Североизточния
до 18.3 % в Южния централен район.
Структурата на заетите в малките и
средните предприятия по райони следва структурата на броя на предприятията като различията са под 1 %.

В Югозападния район са
съсредоточени и почти половината – 47.7 % от инвестициите в дълготрайни материални
активи на малките и средни
предприятия. Като незначителни могат да бъдат определени
инвестициите в Северозападния район - 6.1 % и в Северния
централен район – 8.8 %.

Брой
предприятия

Брой
заети

Инвестиции
в ДМА

Добавена
стойност

100 %

100 %

100 %

100 %

Селско, горско и рибно стопанство

3.7

4.5

9.9

7.6

Добивна промишленост

0.1

0.3

0.4

0.5

Преработваща промишленост

8.7

22.2

12.4

18.6

Производство и разпределение на електрическа
и топлинна енергия и на газообразни горива

0.3

0.3

8.7

3.1

Доставяне на води; канализационни услуги,
управление на отпадъци и възстановяване

0.2

0.7

1.1

0.9

В Югозападния район през
2010 средната заплата на заетите е била 589 лева, а във
всички останали райони в границите от 327 лева в Северозападния район до 374 в Североизточния район

Строителство

5.9

9.5

11.8

9.2

Търговия; ремонт на автомобили и мотоциклети

40.2

29.1

17.8

25.5

Транспорт, складиране и пощи

5.4

5.0

5.4

6.0

Хотелиерство и ресторантьорство

7.4

7.7

4.7

3.4

В заключение, може да се
направи изводът, че малките и
средни предприятия в България
изпитват големи затруднения в
условията на икономическата
криза. Намалява относителният дял на произведената добавена стойност както и на броя
на заетите. В сравнение с всички нефинансови предприятия
при МСП са регистрирани поголеми спадове в инвестициите
в ДМА и изоставане в нарастването на производителността и
средната работна заплата.

Създаване и разпространение на информация и
творчески продукти; далекосъобщения

2.3

2.6

2.4

4.7

Операции с недвижими имоти

4.3

2.3

15.2

4.5

Професионални дейности и научни изследвания

9.9

5.4

4.2

7.8

Административни и спомагателни дейности

2.2

3.2

3.3

2.3

Образование

0.7

0.5

0.3

0.4

Хуманно здравеопазване и социална работа

3.5

3.7

0.9

3.1

Култура, спорт и развлечения

1.1

1.1

1.3

1.7

Други дейности

4.2

1.8

0.3

0.6

Таблица 1
Общо МСП, 2010 година, %

В останалите три района относителните дялове от общо инвестициите
в ДМА са от 12 % до 14 %. Почти същата е и структурата на произведената
добавена стойност. По отношение на
средната работна заплата на заетите в
малките и средни предприятия разпределението по райони за планиране е
твърде различно в сравнение с разпределението по останалите наблюдавани
показатели.
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Съюзът на малките и средни
предприятия към ЕНП пряка връзка с ЕС и лобист
на малкия и средния бизнес
Димитър Иванов
Изпълнителен директор на СМСП - България
SME UNION of the EPP - Съюзът на
малките и средни предприятия /СМСП/
към ЕНП е създаден през 1996 г. като
организация, формираща политиките
на европейската десница, насочени към
малкия и среден бизнес – гръбнакът на
европейската икономика. Съюзът има
за задача да поддържа топла, директна
връзка между бизнеса в страните-членки
и законотворците от ЕНП в Европейската
комисия, Европейския парламент и останалите институции на ЕС. Тези политики
имат за цел да формират благоприятна и
устойчива среда за развитие на малките
и средните предприятия, да подпомагат
бизнеса в създаването на нови работни
места, да развиват и насърчават конкурентоспособността на предприемачите,
да лобират за по-лесен достъп до евтино
финансиране, за ограничаване на административните пречки на ниво институции на ЕС и съответно в националните
институции. Основните цели и политики
на организацията се реализират с активното участие на над 40 членове на съюза
от всички страни от ЕС, както и от страните – кандидатки за членство. Това са
десни политически партии, представлявани от техните икономически експерти,
силни бизнес организации или влиятелни представители на неправителствения
сектор, близки до десните политически и
икономически идеи.
През годините организацията е оглавявана от видни политици като Жак
Сантер, бивш председател на ЕК, бивш
министър-председател и финансов министър на Люксембург и Карла Пейс,
бивш министър на транспорта на Холандия.

брой 2, януари 2012

Надежда Нейнски, външен министър
на България в кабинета на Иван Костов
и в момента член на Европейския парламент, е първият политик от разпадналия
се комунистически блок, който бе избран
за Президент на организацията в средата
на 2011, което се определя като признание за нейния дългогодишен принос в
политическия живот на ЕНП. До избирането си на поста Нейнски е председател
на борда на СМСП – България, основан
2007 г. и вице-президент на управителния съвет на организацията в Брюксел.
Оглавяващият СМСП по право е член на
политическото бюро на ЕНП и представлява организацията в най-висшия орган
на ЕНП – конгреса.

СМСП реализира целите си
посредством разнообразни инструменти, като например:

Силно представителство във всички

европейски институции посредством политиците от партиите членки на ЕНП;

В Европейския парламент СМСП има
специално сформирана група от членове
на парламента, наречена SME Circle, която представлява обединение на политици с идеи близки до нуждите на малкия и
среден бизнес;

Членове на съюза във всички страни
от ЕС – по правило влиятелни представители на политическия и бизнес елит;

Организиране на десетки икономи-

чески форуми годишно с участието на
бизнеса и топ –европейски политици и

експерти;

Партньорства с различни организа-

ции, представляващи малкия бизнес, както и със знакови представители на корпоративния бизнес /Гугъл, Майкрософт/,
пряко работещи с предприемачите;

Партньорски бизнес организации /
например Eurochambres/, които представляват интересите на пълната палитра
стопански субекти в страните – членки
на ЕС;

Бизнес контакти извън рамките на

ЕС посредством своята работна група,
наречена SME Globalи инициативи с конкретни партньори като офисът на СМСП
в Кливланд, САЩ. Също така организацията разширява двустранните отношения с представителите както на малкия
бизнес, така и на големите компании от
Турция
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С какво може да бъде полезен СМСП на бизнеса и местната власт в България? С негова
помощ могат да бъдат реализирани разнообразни инициативи:

Посредством организиране на съв-

местни събития може да се постави на
вниманието на институциите на ЕС,
които формират законовите рамки на
бизнес средата, конкретен проблем и
да бъде чута гледната точка на всички
страни, имащи отношение към него;

техни бизнес партньори и много други
различни организации);

Такива събития по теми с национа- Обикновено тези програми са предлен приоритет и значимост с участието
на представители на ЕС- институциите
могат да бъдат организирани и в България (конференцията с Борда по туризъм през 2008). Това може да допринесе
за решаването на конкретни казуси на
национално ниво и институционализирането им, посредством участието на
представители на Европейския съюз в
дискусията;

Чрез тези съвместни събития могат Достъп до европейски финансови
да се реализират успешни кампании за
повишаване на познаваемостта на дадена компания или организация (съвместни инициативи с Гутъл, Майкрософт,

за разпределяне на парите по дадена
бюджетна линия;

програми, по които се кандидатства директно в Европейската Комисия, като по
този начин се избягва бюрокрацията на
националните представляващи органи

назначени за кандидатстване на партньорства от фирми, НПО или органи
на местната власт от различни държави- членки. СМСП осигурява подходящи
партньори посредством нашите членове
от другите страни;

СМСП чрез контактите си в Коми-

сията може да отправя запитвания за
допълнителна информация за кандидатстване по конкретни програми, необходими документи и т.н.;

Чрез

партньорски организации
може да се предложи квалифицирана
помощ за изготвяне на проекти.

Градовете и регионите по Дунав стават все по-активни
На 4 юли 1998 градовете Галац, Русе, Нови Сад, Вуковар, Линц,
Улм и Ной-Улм подписват декларация на Дунавските градове и така
поставят началото на Съвета на Дунавските градове и региони.
През 2001 към членовете се включва и унгарската столица Будапеща, а след нея следват множество крайдунавски общини, градове
и региони. От тогава членовете на организацията се срещат в двугодишен ритъм и разменят опит. Конференции досега се състояха в
Улм, Нови Сад и Видин. През 2009 срещата се проведе в Будапеща,
където представители на над 30 крайдунавски градове и региони
се споразумяха около обща декларация, с която си поставиха за
цел да формулират общи приоритети и интереси на крайдунавските
градове и региони. Така съветът насочи вниманието на Европейската комисия към Дунавския регион. Създадоха се и тесни връзки с
евродепутати и с представители на Съвета на Европа.
На първа линия става въпрос за сътрудничество между общините и регионите в сферите младежки обмен, икономика и инфра-

Членове на Съвета
на Дунавските градове и региони:
България
Румъния
Сърбия
Хърватска
Унгария
Австрия
Германия

Видин, Русе, Силистра, Тутракан
Турну Северин, Калафат, Галац, окръг Мехединти
област Войводина, Нови Сад, Суботица, Белград,
Неготин
Вуковар
Дьор, Будапеща, Ерд, Дунайварош, Ерчи,
комитат Пещ
Санкт Пьолтен, Виена, Линг
Улм, Ной-Улм, Нойфен, Рийглинген, Инголщадт,
Щраубинг, Регенсбург, Дегенсдорф, Платинг, Пасау

структура, наука и образование, околна среда, култура и туризъм.
Освен обменът на опит междувременно започнаха редица трансгранични и международни проекти.
Основни принципи на съвета са възприемането на градовете и
регионите като основни стълбове на демокрацията и важни елементи в конструкцията на Европа, както и на междурегионалното
сътрудничество като мотор за Европейската интеграция.

Основните дейности са:

организиране и развитие на диалог;
насърчаване на регионализацията;
насърчаване участието на регионите в управлението;
насърчаване на принципите на демокрацията;
сътрудничество с други организации и асоциации, насърчав
щи регионализацията;

разработване на собствени програми за проекти или създаване на проекти, инициирани от трети страни.
Председател на Съвета на Дунавските градове и региони в
момента е Иво Гьонер, кмет на Улм, а главен секретар е Петер
Лангер. Организацията е отворена за всички градове, общини и
региони по Дунав.

Повече информация можете да получите от редакцията
на сп. “Градове & Региони” или на интернет страницата на
Съвета http://www.codcr.com
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Риалитито „Шистов газ” –
краят на сезон 1?
Димитър Кирилов
снимки Георги Грънчаров

По всичко изглежда, че привикналият с новия и необичаен доскоро формат български гражданин наблюдава в
момента последния или поне предпоследния епизод за този първи сезон на
риалитито „Шистов газ”. Поне на пръв
поглед изглежда че, като цяло, здравият
разум надделява в един дебат с неясно
начало, доста задкулисни действия и немалко разнопосочни интереси. С последното решение на парламента България
донякъде изненадващо се нареди сред
растящия брой страни в света, в които
методът за проучване и добив на шистов
газ – хидравличен удар, е забранен. Едно
е сигурно – като в добрите лицензионни
продукции напрежението в това своеобразно риалити, започнало миналата
година с правителствено решение, достигна до своята

кулминация в рамките
само на 5 дни
Логично с нея идва краят на сезона.
Доколкото обаче логиката имаше малка
роля в предисторията на това риалити, за
момента като че ли преобладават скептицизмът и сдържаната радост. Основания
за тях са не само месеците преди това да
се случи, изминали в безплодни протести и размяна на реплики през медиите.
Същественото, което премиерът Борисов
призна публично, е че дебатът по темата
започна едва след издаването на разрешения за проучвания и добив на скандалното гориво. Неофициални информации, според които поне на три места в
Северна България са извършвани сондажи с предполагаема цел проучвания за
шистов газ, също допринасят за високата
степен на недоверие към случилото се от
14 януари насам. Националният протест
срещу проучванията и добива на предизвикалия толкова страсти газ събра на
този ден хиляди българи в най-големите
градове на страната.

брой 2, януари 2012

Буквално дни след това, докато инициаторите планираха серия нови акции,
правителството предприе изненадващ ход,
като отне разрешението на американската
компания “Шеврон” да търси шистов газ у
нас. За петролния гигант остана единствено възможността за конвенционално проучване на конвенционален нефт и газ, поясни лично енергийният министър Трайчо
Трайков, подозиран в особени пристрастия
към темата. Разпространени в Интернет
откъси от стенограма на правителствено
заседание, на което въпросът е обсъждан,
недвусмислено показаха обаче, че премиерът е решен да се съобрази с опасенията
на много българи относно метода за проучване и добив, известен като хидрофракинг.
„Щом хората не го искат или не искат тази
технология,

оттегляме решението
категоричен е Борисов според стенограмата от заседанието, за часове превърнала
се в хит в Интернет.
Преди още публиката да е успяла да
„смели” новите развития по темата, със

смайваща скорост парламентът гласува
цели три предложения за мораториум. И
прие по същество четвърто – модифицирания от ГЕРБ текст на РЗС за забрана върху
прилагането на технологията хидравлично
разбиване при проучване и/или добив на
газ и нефт на територията на България. За
отбелязване – без уговорката, заложена
в първоначално внесения текст от хората
на Яне Янев – за мораториум до приемане
на промени в Закона за околната среда,
предизвикал най-големи страхове от последващо връщане назад. Два дни по-рано
управляващото парламентарно мнозинство
се обедини около тази позиция, което бе
посрещнато с откровено недоверие от инициаторите на протестите.
Ако се вгледаме какво се случва на толкова оспорвания терен, оказва се, всичко
се върти около 300 млрд. до 1 трилион куб.
м шистов газ. Такова количество се предполага, че лежи в подземните недра край
Нови Пазар. От тази гледна точка действията на правителството и на управляващото
мнозинство вероятно отстрани погледнато
изглеждат неразумни. Часове преди вота
посланикът на САЩ Джеймс Уорлик пре-
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дупреди от екрана на Нова ТВ, че ако не
може да извършва сондажи за шистов газ,
„Шеврон” си тръгва от България. Трябва
да се отбележи, че компанията е напускала и други държави, най-често не по
собствено желание. Широко тиражирана
в Мрежата е глоба в размер на 8,6 млрд.
долара, наложена на гиганта от Еквадор
за екологични щети и пострадали хора.

Интересно е каква ще е
позицията на новоизбрания
президент

Въпреки това, твърде рано
и прибързано е да се каже
„Bye, bye Chevron!”
Пък и съвсем не става дума само за тази
обгърната от недобра слава компания. В
своеобразната надпревара за „новото” гориво у нас участват 12-14 фирми, всяка от
които със свои интереси, свое лоби, собствена стратегия. Не е лесно да се убедят
представителите на този бизнес, които
вече имат планирани хиляди сондажи у
нас, да се откажат ей така от намеренията
си. „Вратичката” в случая – обещанието
при безопасни методи за извличане на газа
отново да се разреши добивът му е твърде хипотетична и поне за момента малко
вероятна след като въпреки десетилетния
опит не са открити доказано безопасни
начини за това. Но съвсем не е изключено казусът със забранените проучвания и
добив да доведе до спорове в съда, които
могат да се проточат с години и да струват
на държавата немалко средства.
Неяснотите в глобален мащаб около
технологията за добив на шистов газ и
липсата на относително уеднаквено становище на научните среди в тази посока
обаче по никакъв начин не благоприятстват решаването му. Знае се, че там където науката мълчи или е неубедителна,
на преден план излизат емоционални и
нерядко недоказуеми аргументи. Споменатите потенциални количества от газа в
нашите земни недра са достатъчно основание страстите около тях, вместо да се
успокоят, да продължат да се нажежават

неслучайно традиционни опасения за влияние на Москва и други силни аргументи.
От друга страна, въртящите се в публичното пространство крайно противоречиви цени на добитото по този метод
гориво не помагат за изграждането на
категорично мнение, дали ползите или
вредите от него са повече. Опитът в тази
посока сочи, че едно находище на шистов
газ се изчерпва за период от 5-8 години.
На този фон напълно логично изминалото
от началото на протестите време не само
не убеди скептиците за каквито и да е бонуси от използването на новия метод. Тъкмо обратното – постъпиха все повече и повече аргументи за опасностите, свързани
с него. Заговори се за проблеми в Полша,
за поднесени извинения в Германия от министъра на околната среда на гражданите на страната за причинените вреди, за
становище на Американската агенция за
защита на околната среда (EPA) за това,
че методът е опасен за подпочвените води
и влияе негативно на природата. А досега в САЩ са осъществени над 600 хиляди
сондажа за шистов газ.

Росен Плевнелиев, който в словото при
полагането на клетва на поста се зарече
да работи за просперитет на нацията, но
и за активно гражданско общество. Протестите срещу шистовия газ, независимо
от някои интерпретации, не са нищо друго
освен изява на зараждащо се гражданско
самосъзнание. Твърденията, че кампанията срещу добива на този газ била добре
платен пиар, трудно могат да оборят факта, че протестите събудиха непозната
от години енергия в обществото в името на важна кауза. От проблема „шистов
газ” засегнати могат да бъдат цели 746
населени места в България. Още повече,
че дори всички притеснения относно необратимото решаване на казуса да се окажат напразни, инициаторите на протеста
така или иначе сменят фокуса, но не и
енергията. В момента те насочват вниманието към добива на злато и към държавната регулация за добива и използването на природните богатства на страната
като цяло. Подписката, която допреди
този предпоследен епизод на риалитито
беше събрала над 30 хиляди поддръжници, съдържа и искане за актуализация на
Закона за подземните богатства. Така че
оттук нататък управляващите, които и да
са те, би трябвало да са наясно, че промените или новото законодателство в тази
и във всички други области, свързани с
находищата в подземните ни недра, ще
бъдат наблюдавани под лупа. При тази
мобилизирана за кратко време обществена енергия е ясно, че посоката следва
да е само една – защита на националните
интереси. В противен случай сезоните на
риалитито „Шистов газ” ще продължават
с неотслабваща интензивност.

Съобщенията, че в съседна
Румъния се извършват
сондажи
за наличие на шистов газ, дават допълнителни основания на лобистите да продължат да оказват натиск. Инструменти и
канали за подобни въздействия има предостатъчно. Главният коз – енергийната
зависимост на България и високите цени,
които страната ни плаща за вноса главно от Русия се допълва от подхранваните
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ЕКОномик а

По пътя на енергийното
самоосигуряване
Проект за общини и региони

Лидия Светославова

брой 2, януари 2012

Задоволяване на енергопотреблението в %
416.62%

533.18%

+ 20%
Жители: 5 502
Общински терени (ха): 8 146
Брой сгради: 5 568
Площ сгради (ха): 60
Зелени площи (ха): 496
Повишаване
Ниви (ха): 3 995
на ефективността
с 0 % Гори (ха): 3 315
Биоотпадък (т): 594
Брой реки: 0
Денивелация на реки (m): 0
Общо потребление на енергия (kWh/EW/a): 6 125

100

Повишаване на
ефективността с 0%

Жители: имат
5 502
Много общини
възможност на
Общински терени (ха): 8 146
собствена територия
да
Брой сгради: 5 568 добиват целия
Площ сгради
(ха): 60
електрически ток,
потребяван
от жителиЗелени площи (ха): 496
те им, от възобновяеми
енергийни
източНиви (ха): 3 995
Гори (ха): 3 315
ници (ВЕИ). Често
само потенциалът на
Биоотпадък (т): 594
соларните и ветрогенераторните
инстаБрой реки: 0
Денивелация на реки (m): 0
лации е достатъчен
да задоволи потребОбщо потребление на енергия (kWh/EW/a): 6 125
лението на всички домакинства. За целта
е достатъчно например да се инсталират
фотоволтаици само върху 10% от наличните покривни площи и върху 5% от подходящите места на открито. В допълнение трябва да се използват и половината
от годните за ветрогенератори площи.
За установяване потенциала на ВЕИ
в общините и подходящите места за изграждане на инсталации Компетентен
център “Биомаса” ще разработи система
за цялостен анализ с името „ERNEUERBAR
KOMM“ (Ерноербар Ком). В сътрудничество със специалистите по геоинформация
и земеустройство към Трансферен център Щайнбайс във Вайкерсхайм (Баден
– Вюртемберг, Германия) проведените
вече там изследвания ще бъдат пренесени за България. Ръководеният от проф.
д-р Мартина Клерле център вече е разработил този „инструмент” за множество
общини и области в Германия.
Методът
на
изчисление
на
„ERNEUERBAR KOMM“ се базира на географски информационни системи (ГИС).
В основата се залагат предоставени от
компетентните институции географски
базисни данни и статистическа информация на ниво общини. Използват се например кадастрални данни, информация
за населението, за защитени територии,
скорост на вятъра, глобално слънчево
излъчване, площи на сгради и наклон на
реките. Ако необходимата базисна информация липсва, КЦ “Биомаса” се заема
със задачата да я събере.
При анализа и обработката на данни-
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те се вземат предвид съществуващите
законови изисквания за устройство и използване на територията. Така например
защитените зони се „изваждат” от подходящите площи и се спазват правилата за
сервитутно разстояние (напр. при ветрогенераторни инсталации). Изчисляването
се извършва поотделно за всяка община. Резултатът показва кои територии в
рамките на една община са подходящи
за производство на електроенергия от
слънце, вятър, вода и биомаса, колко ток
може да се произвежда от тях и какъв
процент от енергопотреблението на домакинствата може да се покрие.
Резултатите от изчисленията показват
обаче не само теоретичния потенциал в
техническо отношение, а много повече.
Всеки кмет, всеки общински съветник или
жител на общината може чрез калкулатор с помощта на т.нар. коефициент за
мобилизация да изготви сам комбинация
от енергийни източници и да избере какъв дял от потенциала на вятъра, слънцето, биомасата и водата иска да използва.
Изграждането на платформата ще става
интерактивно. Системата изчислява дя-
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ловете в производството на ток и показва
резултата в диаграма.
Анализът на добиваната енергия и възможният чрез него избор на алтернативи
за електрозахранване са съвсем елементарни. Ако потребителят на системата избере примерно 40 % от подходящите за
соларни модули покривни пространства,
ще види, че ще може да покрие с тях 50
% от потреблението на ток. Или ще види,
че трябва да се използва биомасата от 2
000 дка зелени площи, за да се захранят
4 000 жители с електроенергия. Същото
обаче може да се постигне, ако се монтира една единствена ветрогенераторна
станция на подходящото място.
В бъдеще общините и регионите ще
играят все по-важна роля в преминаването към ВЕИ. Целта е възможно повече
общини да станат енергийно независими.
ЕRNEUERBAR KOMM представлява един
помощен инструмент при вземането на
решения от местните управляващи.

Заинтересованите могат да се
обърнат към КЦ „Биомаса” към ТЦС
vnikolov@technologycenter.bg
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Актуална информация за районните администрации
на областните центрове с районно деление
РАЙОН

КМЕТ

АДРЕС

ТЕЛЕФОН

Е-mail

Аспарухово

Йордан Николов

Варна 9003, ул.”Народни будители” 2

052 370 040

asparuhovo@varna.bg

Владиславово

Неделчо Михайлов

Варна, ж.к.”Владислав Варненчик”, бл.302, вх.17, ет. 3, стая 305

052 575 736

vladislavovo_kmet@abv.bg

Христо Христов

Варна 9009, ж.к.”Трошево”, ул.”Йордан Йовков” 10

052 504 836
052 504 861

rnmladost@gmail.com

Георги Недев

Варна 9000, ул.”Ст.Караджа” 30, п.к. 200

052 612 888

odesos@varna.bg

Петя Проданова

Варна, бул. ”Ген. Колев” 92

052 359 100

raion_primorski@abv.bg

Западен

Десислава Желязкова

Пловдив 4001 , ул. “Вечерница” 1А

zapaden@plovdiv.bg

Източен

Петър Петров

Пловдив 4000 , ул. “Лев Толстой” 2

032 604 818
032 642 019
032 631 610
032 601 060

Северен

Ральо Ралев

Пловдив, бул. “Цар Борис III Обединител” 22А

032 959 004

mayor@severen.info

Тракия

Костадин Димитров

Пловдив 4023, кв. “Тракия”, бл. 16

032 682 323

raiontrakia@abv.bg
centralplovdiv@abv.bg

варна

Младост
Одесос
Приморски

пловдив
iztochen_bg@abv.bg

Централен

Райна Петрова

Пловдив, ул. “Христо Г. Данов” 39

032 658 218
032 658 240

Южен

инж. Павлинка Кацарова

Пловдив, бул. “Македония” 73А

032 276 110

kmet_ujen@abv.bg

Банкя

Рангел Марков

София 1320, ул. Цар Симеон” 1

02 997 9106,
в. 0201

bankya@bankya.bg

Витоша

Стойко Дуков

София 1618, кв. Павлово, ул.”Слънце” 2

02 855 4110

kmet@raionvitosha.com

Връбница

Младен Младенов

София 1229, ж.к.”Надежда” 3,ул. ”Хан Кубрат”,бл. 328, вх. Б

02 495 7710

info@vrabnitsa.bg

Възраждане

Савина Савова

София 1303, бул.”Ал.Стамболийски” 62

02 981 4364

so-vazrajdane@dir.bg

Изгрев

Димитър Димитров

София 1113, ул.”Атанас Далчев”12

02 970 1032

info@so-izgrev.bg

Илинден

Миглена Веселинова

София 1345, кв. Захарна фабрика, бл. 51А, вх. Б

02 439 7360

miglena.veselinova@ilinden.bg

Искър

Йордан Томов

София 1592, ж.к. “Дружба” 1 , бул. “Кръстю Пастухов” 18

02 979 1360

raioniskar@abv.bg

Красна поляна

Иван Чакъров

София 1330, бул. “Освобождение” 25

02 921 7210

toa_krpoliana@mail.bg

Красно село

Пламен Църноречки

София 1612, бул.”Цар Борис III” 124

02 895 1102

pl.tzarnoretchky@krasnoselo.net

Кремиковци

Ивайло Панев

София 1870, кв. Ботунец

02 994 5282

sokre@abv.bg

Лозенец

Любомир Дреков

София 1000, бул.”В.Левски” 2

02 866 5509

l.drekov@lozenets-sofia.org

Люлин

Милко Младенов

София 1336, бул.”З.Стоянов” 15

02 9237 220

liulin@sofia.bg

Младост

д-р Цвета Авджиева

София 1712, ж.к. “Младост 3”, бул. “Св. Преображение” 1

so_mladost@mail.bg
mayor_mladost@mail.bg

Надежда

Димитър Димов

София 1220, ул.”Кирил Дрангов” 55

02 877 2011
02 974 3094
02 495 1794
02 495 1799

Нови искър

Даниела Райчева

гр. Нови Искър 1281, ул.”Искърско дефиле” 123

02 936 1114

d.raycheva@novi-iskar.bg

Оборище

Йорданка Фикирлийска

София 1505, бул.”Мадрид” 1

02 815 76 10

oborishte@so-oborishte.com

Овча купел

Христина Семерджиева

София 1618, бул.”Ц.Борис III” 136

02 855 6161
02 955 4462

sook@mail.bg

Панчарево

Димитър Сичанов

с. Панчарево 1137, ул.”Самоковско шосе” 230

02 992 3120

so_pancharevo@abv.bg
raion@poduiane.info

софия

dimitar.dimov@so-nadejda.com

Подуяне

Ева Митова

София 1517, ул.”Плакалница” 51

02 814 6158
02 847 5900

Сердика

Тодор Кръстев

София 1202, бул.”Княгиня Мария Луиза” 88

02 832 5065

kmet_serdika@abv.bg

Слатина

Антоанета Апостолова

София 1574, бул.”Шипч. проход” 67

02 870 5532
02 872 2172

rn_slatina@cablebg.net

Средец

Вергиния Стоянова

София 1000, ул.”Леге” 6

02 987 7555

v.stoyanova@sredec-sofia.org
rajon@studentski-so.org
s.nachev@triaditza.org

Студентски

Димитър Дилчев

София 1700, Студентски град, бл. 5

02 962 2944,
в.401

Триадица

Стоян Начев

София 1000, ул.”Алабин” 54

02 805 4101
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Югоизточна Европа

Актуално от страните
в Югоизточна Европа
Румъния

Сърбия

Независимо от разрастващата се дългова криза в Европа, Румъния продължава
да държи на целта си да въведе еврото до
2015 г. За това се споразумяха премиерът Емил Бок и управителят на Румънската
национална банка Мугур Исареску на заседание на междуведомствената комисия,
подготвяща въвеждането на еврото. Найважните предпоставки за постигане на
целта са бюджетен дефицит от максимум
3% и общ размер на дълга от не повече от
60 % от брутния вътрешен продукт (БВП).
Миналата година дългът на Румъния беше
около 30 % от БВП, но бюджетният дефицит достигна 6,6 %.
Бизнесът подкрепя плановете на правителството за бързо приемане на еврото.
Това заяви председателят на румънската
външнотърговска асоциация Михай Йонеску. Повече от две трети от румънския
износ е свързан с еврозоната.

Сръбската община Кула разпространи,
че търси инвеститори. Кметът прикани
всички заинтересовани да посетят общината му. Общинската администрация е
помислила за някои идеи за привличане
на инвеститорите.
Промишлената й зона е разположена
между градовете Кула и Врбас, на 8 км от
автомагистрала E-75. Общината изразява
готовност да парцелира съществуващата
промишлена зона при заявен интерес.
Всички разрешителни ще се издават в
кратки срокове. Обмисляните цени за терените могат да паднат с до 50 %. Освен
това инвеститорите получават и данъчни
облекчения. Няма да се събират такси за
свързване към водопровода и канализацията.

***
Индийската компания „Трансданюб”
започва през лятото изграждането на
завод за стомана в румънския град Олтеница. Инвестицията е в размер на 850
млн. евро. Партньори в проекта са италианската „Даниели Груп”, „Милениум ВСР”
- Букурещ и Институтът за енергийни проучвания и дизайн (ISPE).
Строителството трябва да приключи
през 2013. Заплануваният капацитет е 800
000 тона стомана и стоманобетон. Заводът ще е най-големият производител на
стомана в Румъния. Според кмета на Олтеница, Костинел Милеску, ще се разкрият 450 нови работни места. Партньорите
по проекта са опитали да изградят завода
първо в близкия и по-голям град Кълъраш
на терена на някогашния металургичен
комбинат „Сидерка”. Но поради проблеми
с разрешителните и електрозахранването
са закупили след това част от някогашната стоманолеярна ТУРОЛ и част от терена
на старата електроцентрала в Олтеница.

брой 2, януари 2012

***
В Сърбия има още много предприятия,
подлежащи на приватизация. Агенцията
за приватизация предлага списък с 650
фирми за закупуване и изразява съжаление, че броят им надвишава броя на
заинтересованите да купуват.

Досега са приватизирани 1 643 предприятия за сумата от 2,3 млрд. евро. За
чуждестранните инвеститори интерес
представляват предприятията от хранително-вкусовата промишленост, автомобилния бранш, електрониката и текстилната промишленост. В момента силен
интерес към текстилната промишленост
показват предимно италиански инвеститори. За съжаление, често се набира
само информация за фирмите, за да се
получи поглед върху конкуренцията. В
много от случаите не се проявява реален
интерес.

***
Сръбският държавен енергиен концерн Електропривреда Србије (ЕПС) ще
получи от японското правителството
кредит и финансова помощ в размер на
общо над 254 млн. евро. Парите са предназначени за топлоцентралите „Никола
Тесла” (ТЕНТ) в град Обреновац, където трябва да се изгради инсталация за
десулфатизация. Заемът е най-голямата
инвестиция в опазването на околната
среда в Сърбия. Предоставен е при изключително добри условия - годишен
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лихвен процент от 0,6 % за срок от 15
години, като през първите 5 години няма
да се правят погасителни вноски. Кредитът е част от японската програма за
подпомагане на развитието, предвидена
за слабо развити икономики.
С модернизирането на своите топлоцентрали ЕПС ще успее да покрие стандартите на ЕС. Общо в цялата страна в
съоръженията на ЕПС трябва да се инвестират 1,2 млрд. евро.

Черна гора
Министърът на транспорта и морското
дело Андрия Ломпар съобщи, че Черна
гора е започнала преструктурирането
на железниците си. В съответствие със
стандартите на ЕС трябва да се предвидят още инвестиции в железопътния сектор. През март 2012 трябва да започнат
работите по модернизацията на линията
между Мятово и Коло—Мойковац. Стойността на проекта е 5 млн. евро. През
тази година трябва да се завърши и линията Подгорица – Никшич.

***
Правителството на Черна гора предложи изграждането на ново летище в Тиват. Съществуващата досега аерогара е
напълно претоварена и вече не отговаря
на изискванията за безопасност. До 2017
трябва да се подсигурят всички необходими проекти и разрешително за строеж.
Разходите за тази фаза ще се финансират
авансово с 22 млн. евро. Новото летище
трябва да влезе в експлоатация до 2030.
Една част от необходимите средства ще
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предостави Европейската инвестиционна
банка. Останалото финансиране трябва
да се осигури чрез публично – частно
партньорство.

Македония
Европейската банка за възстановяване и развитие (ЕБВР) ще отпусне на Македония кредит в размер на 65 млн. евро
за изграждането на водната електроцентрала „Босков мост”. Новата централа с
обща мощност от 70 мегавата трябва да
се изгради близо до град Дебър, Западна
Македония. Основната цел на финансирането е да се подобри безопасността
и качеството на енергийните доставки,
както и да се насърчи използването на
алтернативни източници на енергия. С
изграждането на „Босков Мост” ще се на-

мали енергийната зависимост на Македония. В момента страната е принудена
да внася една четвърт от своето потребление.
Сериозен проблем представлява технологично остарялата електроцентрала на кафяви въглища в Битоля, която
произвежда почти 75 % от консумирания
ток. Страната също трябва до 2020 г. да
постигне 20 % производство на енергия
от възобновяеми източници.

Западни Балкани
Страните в западната част на Балканския полуостров се нуждаят от сериозна финансова помощ, за да могат да се
справят с проблемите на десетките хиляди бежанци от войните през 90-те години
на миналия век. Министрите на външните работи на Сърбия, Босна и Херцеговина, Хърватска и Черна гора обявиха,
че в началото на 2012 г. ще се състои
регионална конференция за набиране на
необходимите средства. На работна среща министрите се споразумяха за 5-годишен план за действие, който предвижда закриването на всички центрове за
бежанци. Това ще засегне около 74 000
души, които все още живеят в т. нар. „колективни центрове”. В повечето случаи
това са бивши работнически бараки или
стари мотели. Много семейства живеят в
претъпкани помещения и нямат редовно
препитание. Почти всички се нуждаят от
социални помощи. Представителите на
ООН, САЩ и ЕС, които също присъстваха
на срещата, потвърдиха, че ще окажат
подкрепа. За справяне със ситуацията са
необходими близо 584 млн. евро.
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Имам мечта
Димитър Николов / кмет на Бургас
“Мечтата ми за този мандат е да сведем до минимум броя на безработните бургазлии и да приключат успешно всички
проекти, които сме започнали и които започваме сега.
Искам да видя реализиран проекта „Интегриран градски транспорт”, който е на стойност над 130 милиона лева. Искам
скоро да видя по улиците чисто новите 67 автобуса, които ще придобием, новите автогари и пешеходни надлези, бързите
линии, велоалеите. Очаквам с нетърпение да разбера как ще приемат бургазлии и гостите на града новата услуга, която ще
им предложим още тази година – обществени велосипеди под наем. Очаквам да видя реставриран остров „Света Анастасия” и Мостика, да тръгне туристическото корабче между тях – за всичко това сме спечелили 6 милиона лева.
Мечтая да довършим канализациите във всички съставни селища – тази и следващата година имаме да усвояваме над 100
милиона лева. Мечтая да имаме нова спортна зала с 6000 места.
В Бургас не чакаме хубавите неща да се случват наготово, а преследваме целите си и работим здраво. Затова вярвам, че
всичко това ще се случи.”

Хасан Азис/ кмет на Кърджали
„ Мечтата на всеки кмет е може би да изкара един успешен мандат, като след това хората, когато го срещнат на улицата,
да се спират, за да го поздравяват и да му благодарят за реализираните проекти, за реализираните мечти. Моята мечта
не е по-различна от тази. За третия ми мандат тя е да реализирам третия най-голям проект в България. През изминалите два мандата според нашата скромна преценка осъществихме два от най-големите проекти в страната. Първият
от тях е свързан с изграждането на пазар на производителите, а през втория мандат реализирахме водното огледало.
Този уникален проект беше една сбъдната мечта на поколения кърджалийци. За третия мандат очаквам да реализираме
третия важен, уникален, необходим, очакван проект за нашите съграждани и той е свързан с изграждането на централния
ни парк „Арпезос” и всички уникални съоръжения, които ще се изградят в него. Мечтата ми е да реализирам мечтата на
кърджалийци.”

Д-р Виолин Крушовенски/ кмет на Мизия
“Мизия за мен е дом и кауза, която вече втори мандат отстоявам, мечта и надежда, която е записана и във визията за
развитие на общината. Досега успяхме да направим немалко. Променена е и непрестанно се подобрява инженерната и социална инфраструктура, която включва изграждане на канализационна мрежа; енергийна ефективност на образователните
и културни институции; откриване на Дом за стари хора; домашен социален патронаж; реализация на редица социални
проекти. Усилията ни са насочени към подобряване основно на инфраструктурата с предстоящото изграждане на пречиствателна станция, ремонт на централния площад, подмяна на водопроводната мрежа в града и селата и други социалнозначими проекти.
Моят личен ангажимент е откриването на нови работни места, защото просперитетът на града и общината, бъдещето
на хората зависи именно от това. Ние имаме развито земеделие, но трябва да се върнем към корените и към традициите
на индустриалния център Мизия. Имаме много чудесни предпоставки за това: изградени добри специалисти и работници в
бившето КЦХ през годините; 250 дка от заводската площадка са общинска частна собственост; благоприятното стратегическо и географско положение – европейски транспортен коридор; близостта до АЕЦ, и най-важното – човешкият фактор,
който ни дава шанс и надежди, че можем да изградим индустриална бизнес-зона, да привлечем инвестиции за строителство
на предприятия, соларни фотоволтаични системи, производство на еко и био-газ, логистични центрове, складови бази и
др. Ето това е моята мечта и надежда.”

Веселин Личев/ кмет на Сопот
“Мечтата на един кмет не може да бъде краткосрочна. Кметовете обикновено мечтаят за по-дългосрочни проекти и за
трайно развитие на инфраструктурата на територията на своите общини. Мечтата, не само наша, но и на всички
жители на Сопот, е да завършим пълен воден цикъл на територията на общината. Кандидатствахме с европроекти и
първият етап от него беше изграждането на пречиствателна станция, която е една от най-модерните в света. От тоя
тип, по най-новата технология, без миризма, има няколко изградени станции в Европа, в САЩ, Канада и Мексико. Това наистина е една мечта, която се сбъдна, но ние продължаваме да мечтаем – да изградим втория етап. Той представлява пълна
подмяна на водопровода и частична подмяна на канализацията на територията на общината – там, където има малки
невралгични точки, да се отстранят. Ремонтите на пътища и улици са друга наша цел. Така ние приключваме един доста
сериозен проект, който ще съфинансираме и ще изпълним за съгражданите ни заедно с правителството, с чиновниците от
еврофондовете и с комисиите от Европарламента. Започваме и изграждането на нов водопровод в село Анево, където преди
3 години изградихме канализация.”

Господин Господинов / кмет на Мъглиж
„Заместник-кметът ми изпрати много хубаво поздравление по случай новата година.
То напълно съвпада с моето единствено желание – дай Боже в края на мандата възможностите на гражданите,
на жителите на община Мъглиж да са повече от мечтите им. Отворена община сме, аз съм много отворен като човек
, просто нещата трябва да започнат малко по малко да се случват. Най-напред в малките общини, после нагоре
в цялата държава. Това е особено важно за нас, които в момента сме на 7-8 място отзад напред сред останалите
264 общини в България.”

Рубрика на Димитър Кирилов
брой 2, януари 2012

Списание за местно самоуправление и развитие
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и всички погранични общини
в Румъния, Сърбия, Македония,
Гърция и Турция
пеРиодичнос
Списанието излиза на всеки два месеца на 40 страници формат
А 4. В междинните месеци получавате електронен информационен
бюлетин.
РазпРос
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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.

ǛǌǖǑǞǔ

Пакет 1 - 2 месеца - 1 бр. списание + 1бр. newsletter
Пакет 2 - 6 месеца - 3 бр. списания + 3бр. newsletter
Пакет 3 - 12 месеца - 6 бр. списания + 6бр. newsletter

ǚǾǽǾȆǻǶǴ

Пакет 2 .................................. 5%
Пакет 3 .................................. 10%

ǝǛǑǢǔǌǗǙǔǛǚǓǔǢǔǔ
последна корица................................. 1350лв.
втора корица........................................ 1260лв.
трета корица......................................... 1260лв.
лого на фирма на корица..................... 300лв.
ǝǞǌǙǐǌǜǞǙǔǛǚǓǔǢǔǔ
Цяла страница A4
Пакет 1 .............. 900лв.
Пакет 2 ............ 2565лв.
Пакет 3 ............ 4860лв.
185mm x 255mm 210mm x 297mm

1/2 страница А4
Пакет 1 ............... 562лв.
Пакет 2 ............. 1604лв.
Пакет 3 ............. 3035лв.
95mm x 255mm

185mm x 127mm

1/4 страница А4
Пакет 1 ............... 375лв.
Пакет 2 ............. 1068лв.
Пакет 3 ............. 2240лв.
185mm x 55mm 135mm x 105mm

1/8 страница А4
Пакет 1 ............... 225лв.
Пакет 2 ............... 642лв.
Пакет 3 ............. 1215лв.
100mm x 80mm

80mm x 100mm

ǐǜǟǏǔǜǑǖǗǌǘǙǔǠǚǜǘǔ
35ǽǾǬǾǴȋǻǼǱǰǽǾǬǮȋǹǱǹǬǻǼǺǰǿǶǾȀǴǼǸǬ
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СОФИЯ

Бургас
Пловдив
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TR
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ǻǿǭǷǴǶǬȂǴȋ
размер 1 страница ........................................... 990лв.
размер 1/2 страница ....................................... 594лв.
размер 1/4 страница ....................................... 396лв.
ǚǾǽǾȆǻǶǴǳǬǭǼǺǵǻǿǭǷǴǶǬȂǴǴ
3 публикации ......................................................... 5%
6 публикации.......................................................... 10%
* Заб. Посочените цени са без ДДС. Цените не
включват изработването на рекламното каре.

Тел.: (02) 8090 277, 0876 444 115, E-mail: office@gir-magazine.com
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