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Най-популярното определение за устойчиво развитие е от далечната 1987 година. То е на Лестър Браун, основателят
на Worldwatch Institute и гласи следното:
“Устойчивото развитие е развитието, което
задоволява нуждите на настоящето без да
застрашава възможностите на бъдещите поколения да задоволяват
своите нужди.”
Разбира се, понятието поколение е твърде общо. Една част от
него са граждани в активна въз-раст. Сиреч хора, които са способни
да вземат решения и да участват в управлението на този важен процес, наречен устойчиво развитие. Дали те имат тази възможност или
пък не, зависи най-вече от управлението, което те сами са си изградили. И от вълшебната думичка субсидиарност, която в съвременна
Европа непременно се свързва с устойчивото развитие.
Ето защо, всички проблеми свързани с него екологични, икономически и социални са в пряка зависимост от въпроса кой? Кой взема
решенията за това това как изглежда моя регион и мое-то населено
място? Кой стопанисва инфраструктурата – пътища, водоснабдяване, природа?
Кой е отговорен за образованието на децата ми? Кой решава социалните проблеми на местните?
Този въпрос е особено актуален у нас, заради прекомерната централизация. И моделът на управление, според който факторът в развитието на регионите не са техните жители, а правителството. Това
е и причината в този брой свързахме двама въпроса и в темата на
броя – устойчивото развитие се преплита с темата за децентрализацията и реформата, която ще освободи енергията на хората, както
казва в своето интервю Найден Зеленогорски.
Пак по тази причина се сещам за неотдавнашното интервю, което
даде за Капитал Daily Тодор Попов, председател на Националното
сдружение на общините в Република България. В него той обвързва регионалната реформа с устойчивото развитие на регионите. Да
мислим глобално, а да действаме локално, припомня той крилатата
фраза. У нас тя е обърната с краката нагоре – глобалното за правителството, локалното за местните.
Човешкият фактор е ключов в устойчивото развитие. Субсидиарност и устойчиво развитие са неделими понятия в модерна Европа.
И в основата на този процес е многостепеннното управ-ление, разширяването на местната и регионалната демокрация.
Ето защо днешният модел на управление с всяка изминала година
деградира. Деградация, изразена в опустяването на периферията, в
постоянната задлъжнялост на общините, в неспо-собността на много
от тях да решат проблемите на хората, поради ограничени ресурси и
функционална непълноценност.
По света отдавна тече спор за същността на устойчивото развитие. И дали то не е свързвано все по-често с опазването на природата и изкуственото ограничаване на растежа и все по-малко със
самото развитие. Няма спор обаче, що се отнася до моралните аспекти на въпроса, а именно – правото на хората да участват, както в
опазването, така и в развитието.
Най-вече там, където могат да бъдат най-ефективни – в своя регион и в своето населено място.

Пламен Даракчиев
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АБГР разширява своята дейност
и търси нови посоки
за развитие

Новоизбраните ръководни
органи
Управителен съвет
Димитър Николов , кмет на Бургас
Златко Живков, кмет
на Монтана
Тодор Попов, кмет на Пазарджик,
Петър Паунов, кмет на Кюстендил
зам. председател на УС
Георги Иванов, кмет на Хасково
Станислав Благов, кмет на Свищов,
зам. председател на УС
Цонко Цонев, кмет на Каварна,
зам. председател на УС

В залата присъстваха
157 делегати -- кметове,
съветници,, преподаватели, експерти и общинари от 28-те области
на страната

В общото събрание взеха участие
157 делегати – кметове, съветници,
представители на висши училища, научни работници и общинари от 28-те
области на страната.
Отчетен доклад за свършеното през
2011 година изнесе председателят на
УС Найден Зеленогорски. Той се спря
обстойно на четири акцента в дейността на Асоциацията – съдействие
на местната власт в решаването на
ключови задачи, разширяване на контактите с партньорски организации от
страните, членки на ЕС, организиране
на значими собствени инициативи, изработване на становища и участие в
обсъждането на важни законопроекти.
Докладчикът изтъкна основната кауза
на организацията, свързана с децентрализацията, с установяването на
второ ниво на местно самоуправление,
укрепване на общините и постигане на
висока степен на субсидиарност в управлението.
Той очерта основните перспективи
през тази и идната година – активна работа на новооткритото предста
вителство на АБГР в Брюксел, старт
и развитие на новата инициатива за
публикуване на ежегоден доклад за
състоянието на местното самоуправление у нас, акцент върху собствените печатни и електронни медии,
както и установяването на нови партньорства.
Делегатите на събранието изслушаха и отчетния доклад на председателя
на Контролния съвет Боян Хитров за

финансовата дейност за предходната
година.
Общото събрание преизбра единодушно Найден Зеленогорски за председател на Управителния съвет, а за
негов заместници – Петър Паунов,
Станислав Благов и Цонко Цонев. На
досегашната си длъжност – изпълнителен директор, бе преизбран и Ергин
Емин. Списъкът с 23-те членове на
УС, както и този на Контролния съвет
ще бъде публикуван допълнително на
сайта www.abgr.org
Успоредно със събранието бе проведен семинар на тема “Накъде след
местни избори 2011”. Темите на изнесените доклади представиха в аванс
акцентите в ежегодния мониторингов
доклад на ИМРР, чийто старт ще бъде
през юни 2013 година.
Те бяха представени от доц. Милена Стефанова, секретар на АБГР, заместник-ректор на Софийския университет “Св. Климент Охридски”, проф.
Михаил Константинов от Университета
по архитектура, строителство и геодезия, Владимир Шопов от Института
за европейски изследвания, Пламен
Даракчиев, изпълнителен директор на
ИМРР.
Гости на общото събрание бяха
Марко Арндт, изпълнителен директор
на фондация “Кондрад Аденауер”, с
чиято подрепа бе осъществен семинарът. Специален лектор на втория ден
бе гостът от Германия Паул Берлаге,
кмет на Дренщайнфурт, Северен РейнВестфалия, окръг Варендорф.

Борислав Станимиров, кмет на
Долни
Дъбник
Емил Кабаиванов, кмет на Карлово
Иван Николов, кмет на Дряново
Александър Абрашев, кмет на
Калояново
Цветанка Йотина, кмет на Мирково
Мариус Конов, адм. секретар
на общ. Монтана
Ивайло Панев, кмет на р-н Кремиковци – София
Найден Зеленогорски, председател
на УС, общински съветник в Плевен,
Владимир Кисьов, общ. съветник
в СОС
Вили Лилков, общ. съветник в СОС
Николина Горова, общ.съветник
в Стара Загора
Генади Велков, общ. съветник
във Видин
Доц.Милена Стефанова, секретар
на УС, Софийски университет,
Боян Хитров, ИМРР
Ергин Емин, изп. директор на АБГР,
председател на Гражданско сдружение
„ЕВЕТ”
Контролен съвет
Вельо Илиев, председател, кмет
на Петрич
Николай Христов, кмет на Две
могили
Симеон Шарабански, кмет на Кнежа
Виолин Крушовенски, кмет на Мизия
Надя Каратова, зам.-кмет на Кюстендил
Теодора Петрова, секретар на община Златица
Даниела Енчева, зам.-председател
на КС, зам. –кмет на Дряново
Миглена Барцулева, председател
на общинския съвет в Приморско,
зам. председател на КС
Васил Иванов, председател на общинския съвет в Девня
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София и Венеция подписаха меморандум
за сътрудничество

В меморандума се казва, че „като
оценяват значимостта на отношенията, които са свързвали и свързват град
София и град Венеция, като отчитат
фундаменталната роля, която двата
града са имали за развитието на цивилизацията (европейска и световна),
свидетелство за което са художествените и исторически паметници, запазени в тях, като отчитат необходимостта
да се работи по всички възможни начини, за подпомагане на изучаването
и опазването на съществуващото културно наследство, развитието на туризма, разпространението на спорта и
квалифицираното израстване на младежта двете страни изразяват съвместното си желание да работят заедно за
максималното опознаване от страна
на публиката на световното културно
и художествено наследство, запазено
в градовете София и Венеция”
Меморандумът бе подписан в официалната сграда на община Венеция в
присъствието на Н. Пр. Стефано Бенацо, посланик на Италия в България и
Н.Пр. Тодор Стоянов, и.д. посланик на
България в Италия, както и директора
на Асоциация за развитие на София
г-жа Светлана Ломева. Кметът на София г-жа Фандъкова предложи 3 конкретни инициативи, които ще бъдат
осъществени още през тази година:
- Археология: Млади археолози от
Венеция ще се включат в археологическите разкопки в София;
- Дизайн: Студенти в областта на
дизайна и изкуството ще посетят София и съвместно с наши студенти от
същите специалности ще предложат
идеи за сувенири на София;
- Политики: Организиране на съвместно събитие в контекста на Евро-
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пейската година на меж-дукултурния
диалог между Европа и Китай. В края
на годината София ще бъде домакин
на международна конференция, организирана в партньорство с Венеция и
с участието на представители на организации, работещи в сферата на културата от Китай.
Кметът Орсони прие с интерес поканата от г-жа Фандъкова да посети София. И двамата подчертаха, че това е
само началото на едно дългосрочно и
ефективно партньорство между двата
града.
„Венеция посреща България” е събитие, което събра основни градове
– кандидати за Европейска столица на
културата от България във Венеция по
покана на “Венеция 2019” и градската община. Идеята за това събитие се
роди още през месец март т.г. на работна среща между двамата директори, отговорни за издигане на кандидатурите на София и Венеция, съответно
г-жа Светлана Ломева и г-н Маурицио
Чекони. По покана на “Венеция 2019”
кметове и експерти от София, Пловдив, Бургас, Русе, Велико Търново и
Кюстендил представиха своите градове и инициативите в процеса на
подготовка за Европейска столица на
културата. В събитието взеха участие
и посланикът на Италия в България Н.
Пр. Стефано Бенацо и и.д. посланикът
на България в Италия Н. Пр. Тодор
Стоянов. „Инициативата „Европейска
столица на културата” допринася значително за развитието и обновяването
на нашите градове. Това може да бъде
постигнато само когато работим заедно с гражданите, защото това е гражданска инициатива”. С тези думи г-жа
Фандъкова започна представянето на
град София. В словото тя наблегна на
богатото културно и историческо наследство на София, проектите които
изпълнява Столична община за неговото разкриване и експониране, както
и съвременния културен календар на
града.
В следващия панел директорът
на Асоциацията за развитие на София сподели стъпките в процеса на
подготовка на град София за титлата

„Европейска столица на културата”.
В това състезание ще има победители и победени, но няма да има губещи, защото в процеса на подготовка създаваме полезни за нашите
градове неща. София работи много
сериозно за спечелване на титлата
„Европейска столица на културата”.
През последната година и половина София изгради партньорства с
много италиански градове кандидати. Съвместно с Равена, Венеция,
Перуджа и Асизи, Матера и Сиена, с които обменя добри практики.
Маурицио Чекони, директор на “Венеция 2019” подчерта, че темата „икономика и култура” е ключова в това
състезание, защото 20 италиански града – кандидати вярват, че чрез тази
инициатива могат да постигнат икономическо развитие. Венеция издига
своята кандидатура заедно с останалите градове в региона. От историческа гледна точка регионите в Италия
винаги са били много разделени. Сега
инициативата „Европейска столица на
културата” дава възможност за обединение, което няма да бъде свързано
само с това конкретно събитие. Това
обединение ще продължи независимо
от изхода на състезанието.

брой 4, юни-юли 2012

Бърдарски геран отпразнува 125 години
Банатски българи от Румъния, Сърбия и България извиха хоро насред селото
Времето
оставя
своите знаци чрез
хора, събития, сълзи
и усмивки. За Бърдарски геран 25 и 26 май
бяха важен момент
от историята – заедно с цялата банатска
българска общност по
целия свят неговите
жители честваха 125
години от основаването
на селото. С тържествена литургия започнаха
честванията като знак
за
принадлежността
на банатските българи към Католическата
църква и неразривната й връзка с нея като
гарант за просъществуването на общността
през всички години от нейното основаване. Светлана Караджова, кмет на Бърдарски геран поздрави присъстващите и изрази
благодарността на всички жители на селото
към основателите, към всички хора, които
през тези 125 години са градили историята
на това място, вплитайки в нея късчета от
себе си и оставяйки сърцата си в основите на
бъдещето му.
Сред гостите бяха кметове на населени
места, свързани с историята на банатските
българи като кмета на Чипровци, кметът на
Бяла Слатина и кметове на селища в района

на общината. За да бъдат с жителите на Бърдарски геран в тези дни на честванията от
Румънски Банат пристигнаха банатски българи от село Брещя, водени от Петронела Шехаби, както и художникът от Стар Бешенов
Иван Василчин, който за втори път направи
самостоятелна изложба там. Певицата Мария Файлемас от Стар Бешенов, която води
българската емисия в телевизията на Арад
засне целия празник, за да може всички
българи в Банат да станат съпричастни. От
Иваново и Бело блато банатските българи
от Сърбия, водени от отец Стоян Калапиш
от Културното дружество „Трандафер“ и
Йосиф Дамянов, председател на Културното
дружество „Иваново-1868“ зарадваха всич-

ки с присъствието си, защото изключително рядко гостуват на Бърдарски геран.
От селата на банатските
българи в България Гостиля
и Асеново близки и приятели допълваха красотата
на празника с феерията на
носиите си и топлината на
обичта, която държи всички
в една общност, общността
на банатските българи.
В следобедните часове
на площада на Бърдарски
геран се изви „Най-дългото
хоро на банатските българи“
с певеца Илия Луков, което
изрази същността на хорото
като символ на единението между банатските българи от трите държави – България, Румъния и Сърбия. Бе изиграна и приятелска
среща между отборите на Бърдарски геран
и Брещя по повод честването на 90-годишнината от основаването на футболния отбор
в Бърдарски геран. А вечерта под звуците на
духовата музика кръшни хора се извиваха до
късно през нощта, обединили спомени, стремления, надежди и очаквания в едно.
Събитието бе уважено от Н. Пр. Януариуш Болонек, папски нунций в България; Н.
Пр. Герхард Райвегер, посланик на Австрия в
България; от представителя на Посолството
на Унгария в Бъл-гария д-р Миклош Пек, министър-съветник; от директора на Унгарския
културен център д-р Тошо Дончев; монсеньор
Петко Христов, епископ на Католическата
Никополска епархия. По-солството на Румъния в България бе представено от Глигоре
Герчану, министър-съветник; а Посолството
на Полша от неговия консул Войчех Галонзка. От Държавната агенция за българите в
чужбина Коянка Димитрова и Йордан Колев,
а поздравителни адреси бяха получени от
Министерство на културата и от областната
управителка Пепа Владимирова.
Във връзка с честването бе преиздадена
„Кратка история на Бърдарски геран“, писана
от отец Евгений Босилков и Дано Андреев,
появила се за първи път през 1937 по повод
честването на 50-годишнината на селото.
Бяха издадени и 125 юбилейни значки, като
средствата, събрани от продажбата им ще
отидат за ремонт на фонтана в центъра на
селото.
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60 дни

АБГР получи покана за
членство в Европейското
икономическо общество
Седалището на Институт “Формула
Европа” в Брюксел

“Институт “Формула
Европа” е организация за
създаване на образователни
модули, предназна-чени за
подобряване на капацитета на
местните власти в областта на
стратегическото обществено
управление, регионалното
развитие и самоуправлението.
Ние наблюдаваме, изучаваме
и анализираме начина, по
който страните в Югоизточна
Европа осъществяват
прехода от тоталитарно към
демократично обществено
управление.”
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АБГР получи покана за членство в Европейското общество за икономическо
развитие. Поканата бе отправена от Институт „“Формула Европа”, известен със
своя проект за насърчаване на стратегическото управление на местно и регионално
равнище. Целта на плана, разбработен от
организацията е да бъде създадено първото поколение сертифицирани специалисти
по икономическо развитие. Програмата е
ориентирана към европейските регионални и местни власти. Първата фаза от нея
ще бъде проведена в Брюксел, в Регионалния център за експертиза „Северна - Южна
Европа”. Впоследствие планът ще бъде
осъществен в осем европейски държави:
Словения, България, Белгия, Испания, Румъния, Италия, Австрия, Франция.
Целта на втората фаза е до края на идната година в указаните страни да бъдат
сертифицирани 300 специалисти.

Инструкторите по програмата ще бъдат
от различни европейски университети,
от Комитета на регионите и от Международния съвет за икономическо развитие.
Обучението ще обхване добри практики
в икономическото развитие и конкурентоспособността от Европа, САЩ, Канада,
Китай. Сертификатите ще се издават от
Европейското общество за икономическо
развитие.
АБГР е поканена също така да участва в
специалната група за изработване на сертификационната програма, като целта е тя
да бъде адаптирана, особеностите в държавите, в която тя ще бъде приложена.
Поканата е и свообразна оценка на работата на Асоциацията, както и на свързания с нея Институт за местно и регионално
развитие. Ролята на Института ще бъде
ключова в осъществяване на програмата
на територията на България.
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Обучение за управлението
на риска

Общините настояват
за данък върху земеделските земи
Да се въведе данък върху земеделските земи, предлага Националното
сдружение на общините в Република България (НСОРБ), съобщи пред
журналисти в понеделник кметът на
Добрич Детелина Николова, която е
в управата на организацията.
Ако идеята бъде облечена в законова форма, приходите от новия налог ще отиват изцяло в общините,
на територията на които се намира
конкретният имот.
Според кметовете нивите трябва да
бъдат облагани като всяка друга недвижима собственост.
Земеделските земи сега са единственият недвижим актив, върху
който няма данъци, а чрез него се
генерират съществени приходи,
включително и чрез изплащаните
от Европейския съюз субсидии.

На 8 май 2012г. Асоциацията на
българските градове и региони организира съвместно с ЕТ ”Персонал Консулт- Г.Попов” и Института за местно
и регионално развитие обучение-дискусия на тема: „Управление на риска”.
Лектор - консултант бе проф.д-р Нако

Стефанов. Д-р Ганчо Попов - председател на ЕТ ”Персонал Консулт- Г.Попов”
и Ергин Емин – изпълнителен директор
на Асоциацията на българските градове и региони отправиха приветствия
и откриха дискусията , като въведоха
аудиторията в темата.
Г-н Емин говори за рисковете при
осъществяването на проекти и за
отговорността, която трябва да се поема от работния екип. Той сподели
мнението, че рисковете трябва да се
анализират с цел да се определя веро-

ятността те да се сбъднат и какви ще
са последиците върху проекта.
Проф. д-р Стефанов направи презентация по темата, като започна с
общ преглед на риска и неговото управление, продължи със системата
за управление на риска- методика на
формиране и завърши с информация
относно софтуерната платформа по
управление на риска. Бе поставен и
въпросът къде и в какво си приличат
двете платформи – тази на „здравия
разум” и тази на „управлението на риска”? Бяха посочени различни схващания и определения за риска, като се
очерта едно основно: рискът е честота
на възникване на злополуки и произшествия (причинени от опасности),
от които следват загуби, умножена по
равнището на степента на тези загуби.
Бяха посочени различни класификации на риска и основни принципи
на управление на риска. Проф. Александър Трифонов допълни изложената
информация с нови понятия и параметри. Бяха поставени за обсъждане основни проблеми и бяха разгледани казуси от практиката. Участниците имаха
възможността за диалог с лектора и в
резултат от това се получи интересна
дискусия.

Равнопоставеността на различните
видове бизнес и осигуряването на
местни публични услуги изискват
земята също да бъде данъчно третирана.
Сметките сочат, че ако се въведе
данък само от 1 лев за декар, приходите от него биха възлезли на 19
млн. лв. годишно. При това парите
от налога биха отишли основно в
малките и средните общини, които
в момента нямат много алтернативи да увеличат собствените си
приходи. Hаред с това обаче така
нареченият данък “нива” ще подпомогне процеса на комасацията
на земята-уедряване на земеделските имоти.
Предложението може да бъде
включено в обсъжданите промени в
Закона за местните данъци и такси.
Досега неведнъж е било обсъждано
въвеждане на данък върху земеделските земи, но само върху пустеещите ниви. обработване.
Нито един министър на земеделието обаче не посмя да го предложи
законово, въпреки многократното
лансиране на идеята.
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България на регионите

Южен централен район:

Проблемът с периферията
Пламен Иванов
Сигурно ще се изненадате, ако разбeрете, че в сравнение с останалите пет плановиикономически региона, Южният централен изостава и по редица показатели се нарежда непосредствено преди Северозападния регион. След 2009 година в условията
на криза, БВП на човек намалява със 7,4 % спрямо средното за страната, а безработицата се е увеличила почти двойно.

Ако се вгледаме в картата на района, лесно ще забележим, че пътищата,
железопътната инфраструктура и големите градски центрове са на север. Отвъд яката на Родопите пък е бедността
и безработицата. Ключова за хората
на юг е добивната и миннопреработвателната индустрия. Последните години
обаче показват, че бъдещето на основните предприятия –оловно-цинковото
предприятие в Кърджали и ГОРУБСО, е
твърде несигурно.
В недалечното минало, когато човек
хванеше автобуса от Смолян за Пловдив
казваше, че отива във „вътрешността”.
Имаше едно такова понятие и сигурно
по-старото поколение си го спомня.
Тъкмо поради тази особеност, визията в
регионалния план за развитие на региона до 2020 година, съставен надлежно
от МРРБ изглежда смехотворно. Ето я:
„Южен централен район – проспериращ
европейски регион с балансирано развитие на основата на местните ресурси,
предпочитано място за живот и бизнес,
с висок жизнен стандарт, осигурен от

конкурентноспособна икономика.”
Освен, че една такава визия би могла
да бъде прикачена към всеки от останалите региони, тя разбира се е неосъществима в указания период. Районът
определено има сериозни предимства
– четири важни паневропейски транспортни коридора, вторият по големина

в страната градски център – Пловдив,
разнообразен ландшафт, туристически
потенциал, неоползотворени възможности за трансгранично сътрудничество. Но, както и при останалите райони,
те са изведени формално и не са достатъчно защитени с решения. Ако човек
прегледа внимателно плана за регионално развитие, ще забележи недостига

на данни за оценка. Особено що се отнася до инвестициите и до усвояването
на средства от европейски фондове. Затрудненията идват най-често от родопските общини, от липсата на достатъчно
комуникация с тях и от реален поглед
върху тяхното развитие и проблеми.
Впрочем, съмнително е дали какъвто и да е план, приложен в сегашната
структура на региона, би имал успех. Естествената връзка между Пловдив и Западните Родопи е очевидна, но не стои
така въпросът що се отнася до Хасковска и Кърджалийска област. Най-вероятно това ще проличи при предстоящото обособяване на второ ниво на местно
самоуправление. Най-вероятно в този
контекст биха се обособили естествените граници на областта – Пловдив, Пазарджик и Смолян. И това, разбира се
би позволило планиране и ефективни
действия за преодоляване на на междурегионалните различия. Най-вече тези
в сегашната област Смолян и в родопската част на запад от нея.
В междинната оценка на плана са
направени препоръки, свързани с подобряване на координацията по отношение на мерките, както и осигуряване на
ефективни управленски правомощия.
Разбира се, при сегашното състояние на
нещата и формалното действие на регионалните съвети за развитие, това е
само добро пожелание.
Със сигурност Южният централен
район има перспектива за развитие. Но
тя може да бъде реална само при наличието на поне два центъра на местно
самоуправление и естествена координация между централната и регионалната власт.

По-важни характеристики на Южният централен район
Територията на района обхваща областите Пазарджик, Пловдив, Смолян,
Хасково и и Кърджали, неговата площ
съставлява 20,1% от територията на
страната. Броят на населението към
01.02.2011г. е 1 479 373 души, отговарящо на 20,08 % от населението на
страната.
Стойността на произведения брутен
вътрешен продукт по текущи цени на
ЮЦР за 2009 г. възлиза на 9 532 033
хил. лв. (по данни на НСИ).
На територията на района се нами-
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рат 54 градски центрове, като
Пловдив е вторият по големина град в страната.
В рамките на региона са
едни от най-посещаваните туристически и природни забележителности – Пампорово,
Централният Балкан, етнографските резервати в Смолянска област.
Пловдив е силно развит образователен център с шест висши училища.

През територията на ЮЦР преминават четири от европейските транспортни коридори.
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Здравко Димитров, областен управител на Пловдив

Можем да бъде модел за подражание за работа
между администрация и местна власт
интервю на Димитър Сотиров
В началото на мандата си поехте ангажимент да се срещнете с всички кметове от областта, за да им оказвате съдействие, влизайки в ролята на добър
помощник, на свързващо звено между
държавната администрация и местната
власт. Това вече случва ли се на практика?
Още тогава заявих, че ще работя с всички кметове на общините от област Пловдив
активно – без значение от коя политическа
сила са. Смятам, че това се потвърждава и
от фактите. Виждаме се редовно, а с някои
от тях и по - често – винаги, когато има проблем за решаване, съм насреща. През зимата
и по време на пролетните дъждове, когато
имаше проблеми, свиквах Кризисни щабове
всяка седмица с участието на всички кметове и държавните институции, за да бъдат
решавани проблемите и ситуациите биваха
овладявани своевременно. Смятам, че можем да бъдем добър модел на подражание
– за работата на държавната администрация
и местното самоуправление. Възползвам се
от възможността още веднъж да благодаря
на кметовете за добрата съвместна работа и
за недопускането на големи бедствия и аварии в областта.
Как бихте оценили функционирането на различните комисии, изградени към областната администрация и
достатъчно ефективни ли са те за осъществяване на приоритетите в отделните населени места и в областта като
цяло?
Към момента към Областната администрация функционират 5 съвета и 3 комисии.
Ос-новната им задача е осъществяването на
по-добра координация между действията на
изпълнителната власт, териториалните й
звена, местното самоуправление, социалните партньори и други заинтересовани лица
при осъществяването на различните секторни политики (регионално развитие, заетост,
социална политика, транспорт)
Отчитайки ефективността от работата на
досега действащите съвети и комисии през
2012, възстановихме работата на Областна-

та комисия по безопасност на движението, а
на 21 юни е първото заседание на Областния съвет по устойчиво енергийно развитие.
През третото тримесечие ще се създаде и
Постоянна комисия по култура към Областния съвет за развитие на област Пловдив.
Като бивш кмет на район „Западен”
в Пловдив при встъпването си в длъжност се зарекохте да играете ролята на
добър коректив на управлението на общината на града. До каква степен Ви се
налага да изпълнявате това свое обещание?
Хващам се за думата КОРЕКТИВ. Както
знаете, сам по себе си, той означава мерило
за правилност, частична поправка или изменение. А основната функция на областния
управител като представител на държавата
е да следи за законосъобразността на решенията, които вземат общините и общинските
съвети.
Трябва да спомена, че общинските съвети понякога вземат решения, които не са добре прецизирани и се случва да противоречат на различни правови, морални или други
норми. ОС на Община Пловдив не прави изключение. За времето от встъпването ми в
длъжност досега съм върнал две решения,
които влизат в противоречие с действащите
закони.
Особено това, за тоталната забрана за
движение на конски каруци по всички улици на Пловдив, можеше да доведе до низ от
дела срещу Общината, които тя неминуемо
щеше да загуби и това би нанесло щети на
бюджета. След заявените от Областната администрация мотиви за връщане, решението
бе прецизирано и прегласувано.
Кои проекти от областно значение
са приоритетни за Вас като губернатор? Какво място заема пътната инфраструктура сред тях?
Като основен мой проиритет още при
встъпването ми в длъжност поставих проекта ”Водоснабдяване на Пловдив от каскада
Въча”. Правя всичко възможно той да стане
национален, за да може да се гарантира не-

говото изпълнение. Към момента сме на етап
изготвяне на техническия проект.
Има и няколко инфраструктурни проекта,
за които правя всичко по силите ми, за да се
придвижат и да започне тяхното реализиране. Сред тях са :
- Пътна варианта и мост над р. Стряма
на път ІІ-56 „Брезово – Пловдив” при км
84+540”. За реализирането на този обект
вече са направени необходимите срещи.
След проведените разговори има и конкретни резултати. Изпълнителната Агенция по
горите е приключила процедура по изключване на имоти от държавния горски фонд и
изпрати предложение до областния управител за съставяне на актове за държавна собственост. Те вече са факт и Министерството
на земеделието и храните трябва да издаде заповед за изключването им от горския
фонд. На 20.04.2012 одобрих техническия
инвестиционен проект за обекта. Ориентировъчната стойност на обекта е 5 608 000
лева;
- Рехабилитация на пътя Брезово – Раковски и рехабилитация на пътя Поповица-Асеновград. В момента и за двата пътни
участъка се провежда процедура по ЗОП за
избор на строител и строителен надзор.
- Пътен възел „Скобелева майка” – Път
ІІ-86 (югоизточен обход на гр. Пловдив). По
този обект е изпълнен пътен възел „Скобелева майка”, предстои изпълнение на участъка от пътя до Ягодовско шосе. Участъкът
от Ягодовско шосе до път ІІ-86 е включен в

Програмата 2014-2020.
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Известни са пристрастията Ви към
спорта. До каква степен жителите
на областта ще усетят плюсовете от
това във всекидневието си и какво
предстои в тази сфера?
Като бивш спортист милея за развитието на спорта в града и не ми е безразлично
дали има къде да тренират младите. Смея
да твърдя, че нещата около спорта вече
се случват. Факт е, че правителството,

чрез Областната администрация – Пловдив, вече предоста-ви на общината „Стадион Пловдив” и така по-лесно ще бъде
намерен най-добрият стопанин на съоръженията. Правителственото решение ще
позволи стадионът и оста-налите спортни
сгради в комплекса „Отдих и култура” да
бъдат поддържани така, че да се осигури
тяхното използване по предназначение и
в интерес на жителите на Пловдив. Факт
са два нови изкуствени терена, част от

спортния комплекс на Локомотив Пловдив
в парк “Лаута”. Едното игрище е маломерно, с размери 50/30 метра. Второто е
стандартно, с електрическо осветление и
е построено изцяло със средства на клуба.
Мога да кажа също, че чисто новият терен
на футболния клуб Ботев Пловдив на стадион “Христо Ботев” ще бъде готов съвсем
скоро. Пловдив може да има и нова многофункционална спортна зала до края на
2013 година.

Блиц
Александър Абрашев, кмет на община Калояново:

Георги Иванов, кмет на Хасково:

Финансовата стабилност и европроектите са Има абсолютно
незачитане на местното
нашите приоритети
самоуправление

Как
Калояново,
която
включва 15 села
и има 12 000 жители успя да се
превърне
във
финансово стабилна община,
която изпълнява успешно редица
европейски програми през последните години?
С много амбиция, ясно поставени цели и
единодействие на администрация, кмет и
Общински съвет през последните повече
от 12 години. Доволен съм, че придържането към мерките на финансовата стабилност не е било самоцел или напразно,
защото се потвърди през последните 3-4
години, че е немислимо участие по оперативните програми на ЕС на малки общини,
които са с финансови проблеми.
Разкажете ни за най-успешния европейски проект, осъществен на територията на общината?
Всеки проект за нас е изстрадан. Ценя
всяко усилие в тази насока, защото знам
какво ни е струвало на мен и на целия ми
екип. Давам си сметка, че еврофинансирането е единствения лост за общини като
нашата да приложат успешни идеи и да
променят инфраструктурата. Радвахме
се много на първия проект по ОП „Регионално развитие”, одобрен още през 2008,
който промени облика на две училища,
три детски градини, спортна зала и физкултурен салон. Независимо от огромните
трудности, които ни поднесе Фонд „Земеделие” при работата ни по Програмата
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за развитие на селските райони, особено
ценни за нас са и шестте спечелени проекта по мерки 321 и 322, чрез които реално променяме облика на шест села, чрез
изграждане на канализационни главни
колектори, нови водопроводи, културен
център и нови площади и зелени площи.
Независимо, че сме селска община, успяхме да привлечем средства и по втори проект по Оперативна програма „Регионално
развитие”, която по принцип е насочена
към градските агломерации, за корекция
на р.Тикла в общинския център Калояново като превантивна мярка срещу наводнения. Успешно приключихме и проект за
техническа помощ по Оперативна програма „Околна среда” за изработване на проект за водния цикъл на с.Калояново.
Кои са трите приоритета по време на четвъртия Ви пореден кметски
мандат, които са основни за Вас и за
екипа Ви?
Финансова стабилност, оперативните
програми на ЕС и помощта на хората, заети
в земеделието. Всъщност първите два са
приоритети и на предишните ми мандати.
Общинските празници „Калояново
2012” в началото на юни са първото,
което виждат посетителите на сайта
на вашата община. Защо те са толкова важен акцент за вас?
По принцип те в никакъв случай не са
по-важни от приоритетите, за които говорих по-горе, но през юни те са на дневен
ред защото общината ни отбелязва ”Св.
Дух” всяка година официално с празненства за всички, а и от това имат нужда хората, независимо от трудните дни, в които
живеем.

Като кмет четвърти мандат на Хасково,
имате ли усещането през тези години за
реална промяна в желаната от всички
посока – действащо и ефективно местно
самоуправление?
Личното ми мнение е, че
става все по-лошо и полошо. Налице е абсолютно
незачитане на местното
самоуправление от
държавната власт.
Кои са основните пречки
за осъществяване
на дейността ви като градоначалник по
изпълнение на приоритетите, които си
поставяте?
Държавната власт в лицето на местните й
представители.
Кои са най-важните предизвикателства
пред Вас за този мандат?
Оцеляването.
Община Хасково изпълнява редица
проекти, финансирани от ЕС и от други
донори. Кои от тях бихте откроили като
приоритетни?
Всички проекти с финансиране от ЕС и други
външни донори са важни поради ограничените
собствени средства. Но с подчертан приоритет
са тези за инфраструктура, благоустрояване,
жилищно строителство за социално слаби.
До каква степен съумяхте да реализирате
амбицията на града и общината да се
превърнат в туристически център от
национално значение?
Все още това става бавно и с голяма доза
упоритост от наша страна. Хасково не е
“типичния” според българските представи
туристически град, но предлага възможности
за алтернативен туризъм и може да е част от
обща туристическа дестинация със съседни
градове.

брой 4, юни-юли 2012

Регионалната реформа ще върне хората
в управлението на страната
интервю на Пламен Иванов
Г-н Зеленогорски, на последното
общо събрание на АБГР бяхте преизбран за председател на УС. Как
оценявате изминалия период и какви задачи си поставя асоциацията
от тук нататък ?
Преди всичко съм обнадежден от
широката представителност на форума
– участваха делегати от над 100 общини.
Асоциацията разширява присъствието си
сред местната власт и това е първата и
най-важна оценка за нашата работа. В
конкретен план делегатите дадоха своята положителна оценка за активната ни
дейност през годината. За това говори не
само наситения с форуми и прояви календар, а също така откриването на представителството ни в Брюксел, старта на
списание „Градове и региони” и пилотния
проект за мониторинг на състоянието на
местното самоуправление у нас.
Оптимист съм за перспективите през
периода 2012-2013 година. Във времето
до изборите през идната година вниманието на обществото ще се концентрира
все повече към политиката и управлението на страната. А това е подходящ контекст да развиваме основната идея на
АБГР за реформа в местната власт и за
установяването на второ ниво на местно
самоуправление.
На общото събрание споделихте,
че силата на организацията е в партньорството с институциите. Но уточнихте, че това партньорство може
да бъде резултатно само в контекста
на истинска реформа. Как оценявате изпълнението на правителствената програма за децентрализация
за изминалата година?
За съжаление заявените намерения
не бяха изпълнени. До края на миналата година Съветът за децентрализация
и съответно правителството трябваше
да изберат формата на регионално самоуправление, по-конкретно потенциалните регионални ценрове. Също така
трябва да са готови или поне да бъдат

в напреднала фаза изцяло нов Закон за
местното самоуправление, както и някои
други нормативни актове, като например
Законът за местните финанси. Не са ми
известни причините, по които процесите
спряха и на дневен ред излязоха съмнителни начинания, като например преместването на държавни агенции извън
столицата.
Учудващо е наистина това затишие. Като се има предвид, че тъкмо
в края на миналата година бе оповестен мониторинговият доклад на
Конгреса на местните и регионалните власти у нас.
Не би трябвало да се учудваме, тъй като
проблемите в местната власт у нас не са
от вчера. Като изключим опита на правителството на ОДС да тласне нещата
напред с приемането на Закона за регионалното развитие и установяването
на сегашните 28 области, нито едно от
следващите не продължи започнатото.
Дотолкова доколкото никой не отрича,
че такава реформа е необходима, мисля
че нещата опират до политическа воля.
И решимост да бъде преодоляна нагласата на централната администрация, която
в условията на прекомерна централизация се чувства едва ли не призвана да
разпределя средства и ресурси.
Има ли АБГР своя визия за местната реформа?
Не бих казал, че става дума само за
местна реформа. По същество обособяването на второ ниво на местно самоуправление е също така и крупна административна реформа. Става дума, така да
се каже, за масирано сдаване на власт
от центъра. Преди всичко на компетенции в различни сфери, като например
образование, здравеопазване, екология,
социална политика и пр. В съвременна и
модерна Европа това са дейности, присъщи на местната и на регионалната власт.
Тъкмо заради това там е постигната необходимата степен на субсидиарност, по-

Найден Зеленогорски, председател на Асоциаци-

вече хора са въвлечени в управлението
на страната и оттам то е по-ефективно.
Предполага се, че освен администрацията, хората са чувствителни и
към този тип реформа. Имам предвид преди всичко определянето на
регионалните центрове, а също така
и неизбежното окрупняване на общините.
Да, така е. Ето защо тази реформа
трябва да бъде предхождана от широк
обществен дебат. Реално погледното,
има три възможни варианта за установяване на регионално самоуправление
– в досегашните райони за планиране,
на територията на 28-те съществуващи
области или в 12-13 от най-динамично
развиващите се български градове.
Поддържаме последния вариант. Макар той да няма традиции у нас, социално-икономическото развитие през последните десетилетия е извело напред
тези градове. В тях има необходимия
административен капацитет, културен и
исторически потенциал.
Що се отнася до окрупняването на
общините, смятам, че това е естествен
процес, който би трябвало да се случи
при вече изградено регионално самоуправление. Няма нищо по-нормално от
това общините в рамките на даден регион да решат този въпрос. Разбира се,
държавата има своя роля. Именно тя
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трябва да установи ясни критерии, които
очертават способността на общините да
изпълняват пълноценно както собствените си дейности, така и тези, които са
им делегирани от държавата.
Колко време би могла да продължи според вас една такава реформа
и как биха изглеждали новите региони?
Най-вероятно реформите ще продължат с години, но е важен първочалният
тласък, т.е. политическото решение за
регионите, за компетенциите, които ще
им бъдат предоставени, финансовото им
обезпечаване и провеждането на първите избори за регионални съвети. А също
така на регионални областни управители. Според нас областният управител,
подобно на кмета на община трябвва едновременно да представлява и местното
самоуправление, и държавната власт.
Целият този процес, разбира се, трябва
да бъде съпроводен със сериозна законодателна и бюджетна реформа.
Практиката в сегашния модел на административно-териториално управление сочи достатъчно слабости – и заради
липсата на добра координация, и заради
неясните правомощия на областния управител. Ето защо, в контекста на една
такава крупна реформа е необходим и
нов прочит на държавното управление.
И по-специално, обединяването на визията за вътрешен ред, местно и регионално развитие и администрация. Подобен
поглед върху нещата е имало в Царство
България, когато министерството на вътрешните работи не е било само полицейско, а е имало своите отговорности и
в областта на местното развитие и администрирането. Има го и сега в модерна
Европа, например във Франция и в Естония.
Също така АБГР е за ремуниципализация на големите градове. Употребявам термина, защото мнозина си спомят, че до средата на 90-те години в
София имаше райони с районни съвети
и собствен бюджет. В това отношение
чужденците не могат да ни разберат как
можем да имаме двумилионна столица без съставни муниципални общини.
Нерядко в обществото се изразяват страхове дали децентрализацията и създаването на второ ниво
няма да увеличи администрацията,
която у нас и без това е огромна?

12

Според мен такава опасност не съществува. Предоставяне на компетенции
към нивата надолу е свързано със съкращения в централната администрация.
Няма логика например образователното
министерство да се оттегли от прякото
управление на професионалните средни училища и в същото време да запази
звената и числеността на администрацияшта, която досега е осъществявала това
управление. Същия пример мога да дам и
с Агенция „Пътна инфраструктура”.
Когато регионите си поемат пътищата
с локално значение, а за агенцията останат само магистралите и първокласните
шосета, тя не може да остане в същия
размер и численост.
Какъв би бил ефектът от този тип
реформа и децентрализация, за
който говорим?
Ефекът е най-вече в това, че повече хора ще участват в управлението на
местните и регионалните работи. Виждаме, че централизацията и вземането на
решения в София, както се казва с дистанционно в ръка, нанася тежки поражения. Най-вече в периферията на страната, която обезлюдява. Някои проучвания
сочат катастрофално застаряване на нацията и смаляването й до 5 милиона през
идните няколко десетилетия.
Причина за това, е че енергията на
хората по места е съзнателно подтисната. И всеки гледа и чака на София, където се решават и най-малките проблеми.
България ще живне и хората ще станат
по-активни само и когато бъдат оставени
сами да решават своите местни въпроси.
И, разбира се, разполагат с необходимите средства и ресурси за това.
Другата голяма полза според мен е, че
най-сетне могат да тръгнат и структурните реформи. В голяма степен тези промени са затлачени в различните сектори
най-вече заради това, че се извършват
„отгоре”. Пример за това са реформите
в здравеопазването и в образованието.
Поради липса на регионално самоуправление, държавата принуждава общините да поемат отговорности за институти
с регионално значение. На трето място,
българските региони ще се отворят към
регионите в други страни и това ще бъде
нова възможност за инвестиции, за обмен на култура и традиции.
На следващо място, наличието на второ ниво би позволило да се премине към
ефективна децентрализация на някои от

оперативните програми по линия на европейските фондове. Знаем как в Чехия
предвидливо извършиха реформата в
местното самоуправление, тъкмо в навечерието на членството си в ЕС.
По-нататък, ако щете, реформата ще
бъде предизвикателство за българските
политически партии. Регионалните политики при тях са слабо застъпени, а регионите са „тера инкогнита”. Даже ако видите
уставите им, ще забележите, че регионалните им структури са най-слабите. Такъв
тип административно деление не спомага
за демократизиране то на партиите, за
ешелониране вътре на политическия процес и за израстване на политиците. Тоест
да минеш по цялата стълбица – през общинския и през областния съвет. И така,
вече събрал опит и доказал се, да станеш
народен представител.
Несъмнено е така. Ползите са
очевидни. Защо тогава липсва политическа воля и децентрализацията буксува през годините?
Причините са две. Едната е, че има
една изначална грешка и това е отпадането на второто ниво в новата Конституция, която бе приета през 1991 година.
Другата е че, за разлика от съдебната
система, тук мониторингът не е толкова настойчив. В някаква степен в ЕС е
прието, че всяка държава урежда своето вътрешно управление както намери
за добре. Стига да е в синхрон с общите
препоръки, примерно на Европейската
харта за местно самоуправление. Разбира се, вече има и проект за харта за
регионалното самоуправление, но не мисля, че ще спечелим много, ако чакаме
нейното приемане. За мен двата проблема, които трябва да реши България през
идните години е: установяването на независимо правосъдие и на субсидиарност
в управлението на страната.
Що се отнася до политическата воля,
мисля, че вкусът към централизацията и
към дистанционното решаване на проблемите в страната бе култивиран доста
дълго в българските политически партии. Но, както виждаме, колкото по- неефективно и отчуждено от хората става
управлението, толкова по-несигурна е и
съдбата на така наречените стари партии. Един вид конфликт между модерността и домодерното. Не искам да съм
лош пророк, но изборите през идната
година няй-вероятно ще потвърдят това
състояние на нещата..
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Eвропа на регионите
чрез активно гражданство
Интервю на Димитър Кирилов
Харалан Александров е антрополог, преподавател в Нов български
университет, с научни интереси в областта на социалната антропология, социалната политика и организационните изследвания. Дипломната му работа е върху междуетническите връзки в районите със
смесено население в България. Има докторска степен по антропология към Института по фолклор и антропология на БАН. Специализира в различни универ-ситети в Канада, Словакия, Великобритания,
Унгария и Русия. С него разговаряме за проекта „Интеркултуралния
диалог – отговор на предизвикателствата пред междуетническите отношения в България” на Гражданското сдружение „Европейска визия
за етническа толерантност” (ЕВЕТ).

Това е един доста амбициозен проект
на ЕВЕТ, който си поставя за цел да започне трудния, но много важен разговор
за сложната идентичност на хората в
съвременния глобализиращ се свят и за
диалога между културите – отбелязва в
началото на разговора Харалан Александров. – Диалог, който трябва да се води
както вътре в културните общности, така
и между тях. Интересно е, че този разго-

во означава да си помак или българин
мюсюлманин, и стана ясно, че по този
въпрос далеч няма консенсус вътре в
самата общност. Всички са съгласни,
че като български граждани трябва да
се интегрират в обществото и да напуснат традиционната затвореност и изолация, но по въпроса как трябва да се
случи това мненията се разделят. Едни
поддържат, че интеграцията означава

вор започна общността на българските
турци и мюсюлмани.

туширане на културните разлики, и затова са запазили българските си имена.
Тази гледна точка гласи: ние нямаме
друг път освен максимално интегриране. Другата позиция е: да, трябва да се
интегрираме, но за да получим необходимото уважение и респект от страна
на мнозинството първо трябва да постигнем яснота по собствената си идентичност. Според тази гледна точка сполучливата интеграция е възможна едва
след като групите бъдат ясно обособени
и културните разлики бъдат признати и
зачетени, тоест можем да се интегрираме като различни, не като еднакви.
Всъщност, това е големият дебат за границите между интеграция и асимилация.
Разбира се, когато става дума за доброволна асимилация, никой не може да
бъде упрекван, че избира да си промени
идентичността – в крайна сметка цели
нации като американската са продукт на

Самите мюсюлмани също не са еднородна общност...
Това е нещо, които всеки антрополог
знае, но ние, представителите на мнозинството в България, сме склонни да
виждаме малцинствата като хомогенна
група. Истината е, че те са изключително хетерогенни общност, често пресечени от вътрешни линии на нап-режение.
Проектът започна с изследване чрез
фокусни групи по въпросите на идентичността и отношенията между различните култури. Проведохме седем групи в
София, Русе, Шумен, Плевен, Гоце Делчев, Асеновград и Котел, и във всяка
от тях се откроиха значителни различия.
Например в групата от Гоце Делчев се
сблъскаха две гледни точ-ки за това как-

доброволна асимилация. Но става ясно,
че по въпросите на идентичността в общностите протичат динамични процеси
на промяна и въникват втрешногрупови
фронтове, които имат пряко отношение
към властта и лидерството.
Каква е ролята на лидерството в
този случай?

Едно от нещата, които лидерството
в малцинствените общности прави, е
да налага и да поддържа малцинствена
идентичност, защото през нея контролира членовете на общността и ги държи
в зависимост. Когато някой си позволи
да се отклони от тази предписана идентичност и откаже да следва покорно
груповата норма, е много вероятно той
да бъде дефиниран като отстъпник и да
бъде наказан чрез изключване от групата. Тези феномени отдавна са предмет на
философска и политическа рефлексия.
На езика на човешките права това е конфликтът между правото на съхранение
и поддържане на колективната културна
идентичност и правото на индивдуално
самоопределяне. На езика на политическата философия това е конфликът между доктрините на мултикултурализма и
на либерализма. Нашият подход е да
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въвлечем хората в тази тематика през
личните им и семейни истории, през
уникалния им опит като индивиди и
членове на специфични общности.
Така става възможно да се въведе в
публичния дебат въпросът за интеркултурния диалог по един много поинтимен и емоцонално ангажиращ начин, защото иначе той остава просто
философска конструкция или в найдобрия случай – политическа мантра.
Една от най-интересните находки на
този проект е, че хората оце-няват
идентичността като доста относително понятие. Различните контексти
правят релевантни различни линии
на разделение или на сближаване,
извеждат напред различни аспекти на
комплексната идентичност на съвременния човек. Например, когато са в
чужбина, определящата идентичност
за хората най-често е тази на български граждани, назависимо че тук се
определят като турци или помаци.

емоционално и общностно благополучие. Идеята на проекта е да насърчи
хората да поемат по един по-активен,
по-авторски, по-информиран начин
авторството върху собствената си
идентичност по повод на личното си
развитие или развитието на общностите. Тоест да напуснат разбирането
за идентичността, за етничността и за
националността като природни дадености и да започнат да ги възприемат
като културни и социални конструкти,
които подлежат на преосмисялне и
реконструиране съобразно потребнос-

сътворяват своята индивдуална и групова идентичност във взаимодействие
с други хора, с които споделят подобно или напълно различно културно
наследство. В този смисъл проектът е
много освобождаващ, тъй като отключва процес на себепораждане. Той
насърчава хората да преодолеят ограниченията на външните дадености
като език, месторождение, семейство,
етнос и да започнат да развиват наднационална, надетническа, надгрупова, може да се каже протоевропейска
идентичност. Това е много интересен
експеримент, надяваме се да излезе
сполучлив.
До момента регистрираме много
голям интерес и ентусиазъм от страна
на участниците. Проектът също така
изследва въникващите регионални
идентичности и затова започва с групи, конструирани на регионален принцип. Искаме да раберем доколко европейската политика за развитие на
регионите се проектира в полето на
идентичността, доколко конструира
надлокални идентичности, съотнасящи се към голямата европейска идентичност, и доколко проблематизира
националната.
Какво е мястото на регионал-

Интеркултурният диалог спомага ли за по-лесното самоопределяне на личността като част от
една по-голяма общност, въпреки различията?
Според мен в съвременната ситуация не може да се постигне хармонична идентичност без интеркултурен
диалог. Мисленето и говоренето за
различията и общите неща в режим
на диалог позволява на хората да си
върнат контрола върху идентичността
и да се напусне усещането за обреченост по отношение на културната им
принадлежност. По тази начин диалогът става условие за постигане на
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тите на живота. Това релативизиране
на разбирането за идентичността ще
им позволи да започнат да си играят с
нейните аспекти и компоненти, да ги
комбинират и рекомбинират и така да

ните различия в този процес?
В България регионите за развитие са териториално конструирани и
не следват някакви исторически да-
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дености, и в този смисъл имат слабо
съотнасяне с регионалната иден-тичност. Не е така с едропейските региони, например във Франция или Германия, кои-то съвпадат с исторически
формирали се провинции.Няма как

уважение към тях.
Подобен тип проекти към Европа на гражданите ли водят или
по-скоро към Европа на регионите?

..активното гражданско общество е важно условие за разпознаване
на сходни интереси по силата на обитаваната територия, постепенното развиване на способността за комуникация през границите на
регионите и независимо от политиките на националната държава и
съвсем прагматично възползване от възможностите, които предоставя политиката за регионално развитие.

административното деление, което е
относително скорошно, толкова бързо да попие и да се превърне в част
от самоопределянето. При нас обаче
регионалните идентичности имат различни очертания – например източни
и западни родопчани. На някои места
ние се натъкваме на подобни определения и насърчаваме тази игра с отграничаването и със сближаването,
тъй като развитието на общностите

следва цикли на нарастваща диференциация и интеграция. Така се опитваме да се доближим до идеала на европейската цивилизация – единство в
разнообразието. Тоест да се намери
пресечната плоскост, в която е възможно да се чувстваме част от нещо
голямо без това да налага заличаване
на локалните различия – напротив, с

Проектът е организиран в рамките
на регионализма, но неговата природа, неговата вътрешна етика е основана на идеята за демокрация на участието, тоест за активното гражданско
общество. В момента на полето на
европейските политики се борят центростремителните и центробежните
сили, и настоящата фискална криза
откроява този конфликт. В този сло-

жен контекст се опитва да възникне
грандиозният проект за Европа на
регионите, който тепърва трябва да
намери своята реалност и идентичнност. Така че активното гражданско
общество е важно условие за разпознаване на сходни интереси по силата
на обитаваната територия, постепенното развиване на способността за

комуникация през границите на регионите и независимо от политиките на
националната държава и съвсем прагматично възползване от възможностите, които предоставя политиката за
регионално развитие. Хората тепърва
трябва да се научат да мислят, работят и живеят в регионални категории.
Условие за това е тяхната активност,
информираност и любопитство. Логиката на проекта следва този път на
възходяща идентификация с по-големи територии и общности – започва
от индивида и семейството, преминава през населеното място и региона,
където проведохме фокусните групи
(предстоят два семинара в Северна и
в Южна България) и завършва с национална конференция с европейско
участие. Това е еволюционната логика на изграждащата се европейска
идентичност, която се интегрира и
надгражда локалните, регионални и
национални идентичности.

Етнически и конфесионален състав на населението в Бълтария
през 2011 година

Според преброяването от 2011
година разпределението на етносите в проценти следното: българи -- 84,8 , турци - 8,8 на сто,
други етноси - 1, 5. На практика
графата “други” не позволява
по-пълно проследяване останалите етнически групи -- арменци,
евреи, власи, българомохамедани и..т.н
В конфесионалния състав на населението доминират православните християни - 82,6 процента.
Като мюсюлмани са се определили 12,3 на сто, като мнозинството сред тях са суните, но има и
шиити. Следват римокатолиците
-- 0,6 процента, протестантите 0,5 процента, армено-грегорианците и неголемия брой български
граждани, изповядващи юдаизма. 3,9 процента от анкетираните
са отказали да се определят като
вероизповедание.
Към 2005 г. броят на църквите,
манастирите и параклисите в България е около 3750, а на джа-миите и медсиджите (малки молитвени домове) е 1050.
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България на регионите

Децентрализацията:
докъде стигнахме и какво предстои
Защо имитацията на реформа ни отдалечава от модерна Европа
Ергин Емин

И

зкушен съм още в самото
начало да цитирам едно,
струва ми се,много актуално определение за децентрализацията, изречено
в Учредителното
събрание през 1879 година от българския възрожденец и държавник
Константин Стоилов. По време на
дебатите за мястото на местното самоуправление в Търновската конституция той казва:
„...Нашето отечество трябва да
съставя едно цяло, но в същото време
да гледаме, щото да оставим отделни центрове, които в миниатюрен вид
да представляват цялото и на които
Конституцията да гарантира самоуправлението.”
Това е една не само прекрасна, но
и модерна дефиниция. Защото представянето в „миниатюрен вид” през
последните три десетилетия е ярко
изразена тенденция в съвременна Европа, в която самоуправлението освен право на гражданите е и залог за
ефективно управление, за ефикасна
администрация.

тази псевдореформа предопредели
сегашната неравностойност на българските общини и неспособността
на голяма част от тях да бъдат пълноценни както в осъществянето на
своите присъщи дейности, така при
изпълнението на делегираните им от
централната власт.

Наследството
Когато говорим за децентрализация, не можем да не си даваме сметка
за наследството от близкото минало
и за експериментите на комунистическата партия в областта на администра-тивно-териториалното деление и
местното самоуправление. В условията на тоталитарен режим реформите
през 50-те и 70-те години бяха извършени единствено по волята на висшите партийни функционери и доктрината за социалистическата държава.
Нещо повече, днешният модел на
българските общини, 264 на брой, е
продукт на номенклатурната реформа
от края на 70-те години и създаването на 273 селищни системи на територията на страната. До голяма степен
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Другият негативен факт, който характеризира днешното състояние на
нещата е отпадането на второто ниво
на местно самоуправление (областите
и областните съвети). С приемането
на Конституцията от 1991 година бе
създаден процедент в най-новата ни
история – за първи път след Освобождението през 1878 година България се оказа само с едно поднационално ниво – общините.
Третият фактор, който влияе отрицателно, е проточването на реформите през годините. През изминалите 20
години централната администрация
се срасна със сегашния модел, прие
себе си като главен разпределител на
услуги, рещаващ фактор за местното

и регионалното развитие.
Жалоните по пътя
Все пак, въпреки забавянето през
годините, има и някои по-важни жалони на промените. На първо място,
това е реформата от 1999 година.
Премахването на изкуствено създадените области и възстановяването
на 28-те бивши окръга в качеството
им на административно-териториални
единици – области, беше първата порешителна крачка.
Другата важна стъпка бе приемането на Закона за регионалното развитие и обособяването на 6-те планово-икономически региона макар да е
жалко, че на това равнище не бяха
използвани някои възможности и не
бе засилена ролята на регионалните
и съответно на областните съвети за
развитие.
Най-сериозното придвижване напред обаче бяха конституционните
промени през 2004 година и предоставянето на общините на особено важното право сами да определят размерите на своите данъци в границите,
приети от Народното събрание.
Реформата – начин на употреба
За да отговорим на въпроса докъде
стигнахме и въобще накъде върви децентрализацията у нас, е достатъчно
да хвърлим бегъл поглед върху правителствената стратегия. Като изключим нелепата идея за усъвършенстване на компетенции на областния
управител, останалите два приоритета, свързани с прехвърляне на правомощия към общините и повишаване
на техния административен капацитет най-вероятно ще останат добри
пожелания. Здравият разум сочи,
че прехвърлянето на правомощия
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от централната власт към местната,
както и повишаването на капацитета
имат свой предел, който не може да
бъде преминат. Българската община
не е просто обособена териториална
единица със свое самоуправление. Тя
е част от по-голямото, от региона, от
неговия ландшафт, инфраструктура,
комуникации, култура, традиции. По
тази причина пътят към предоставяне
на правомощия и укрепване разширяването на местната демокрация минава именно през институционализираното взаимодействие на общините
на регионално равнище. Засега обаче
този път е препречен от централната
администрация.
Ако трябва да сме точни в определението онова, за което говорим, са в
най-добрия случай маргинални подобрения на действащата у нас местна
демокрация. Бихме могли да приемем
тази посока, стига политиците да ни
убедят, че точно тя е това, което ни
е необходимо. Кой знае защо обаче,
когато са на форуми извън страната,
нашите партньори остават с впечатление, че децентрализацията у нас е
същинска, т.е политическа.
Тъкмо по тази причина от различни
организации – и наши, и чужди, ни
затрупват с анализи именно за такъв
тип децентрализация. Дори Съветът
на Европа, по специално Конгресът
на местните и регионалните власти
не може да си представи, че ние се
стремим само към усъвършенстване
на системата . И през есента на миналата година разгледа мониторингов
доклад за състоянието на местната и
регионалната демокрация у нас. Месец по-късно Конгресът излезе с препоръка № 310, в която, няма нито
дума за „оптимизиране на функционалната компетентност на областния
управител”, а съветите за в посока на
децентрализация и установяване на
регионално самоуправление.

Цената на имитацията
Изпълнението на правителствената
програма за онова, което по инерция
наричаме децентрализация ще продължи и през идната година, когато
приключва цикълът. Но имитацията
на реформи има своята висока цена.
И тя далеч не е само недоброто усвояване на европейските фондове. Нито

пък неспособността на централната
администрация да извършва публични услуги и да ги управлява на локално равнище.
Цената като цяло се оглежда в забавените структурни и икономически
реформи. Виждаме го и в образованието, и в здравеопазването, и в управлението на пътищата, и в обезлюдяването на периферията на страната,
и във все по-трудното оцеляване на
местните общности. И навсякъде проблемът е един и същ –дори и да има
добри намерения, центърът няма на
кого да прехвърли правомощия за решаване на регионалните проблеми,
не може да се оттегли от ролята си на

на националните държави са в менгеме. От една страна са подложени
на натиск отгоре, т.е. интеграционните процеси и загубата на суверенитет, от друга ги притискат местните
и регионалните общности, които играят все по-самостоятелна роля. На
нас, българите, това добро менгеме
ни е спестено. А заедно с него и модерността.

главен доставчик на публични услуги
за гражданите по четирите краища на
страната.
В някои отношения резултатите от
тази централизация са безумни и по
същество са дълбоко отрицание както
на европейските, така и на българските традиции. Вземете като пример
образованието, което някога е било
дело на местните общности, а днес на
практика е национализиран отрасъл.
Спомнете си неотдавнашната снежна драма по пътищата на страната и
прескъпите договори, които централната администрация подписа с фирмите, които трябваше да почистят
пътната мрежа на регионите.
Експертите в сферата на местното
самоуправление често цитират в анализите казаното от Алвин Тофлър, че
в съвременния свят правителствата

гарската традиция, за модерния свят
и субсидиарността в управлението, за
правата на гражданите, за местните
общности, за административната реформа. И дори за това, че България
има свой география, свои естествени,
сложили се исторически и културни
граници, в рамките на които хората
има право да планират живота си и да
решават кое е добро за тях и кое не.
Не друг, а новият президент на
страната Росен Плевнелиев преди две
години в качеството си на регионален
министър призна, че липсва второ
ниво на управление, което е принцип и признак за недемократичност в
страната.
Да се надяваме, че някой ден дебатът ще започне именно от него.

Какво предстои
На въпроса какво все пак предстои
в сферата на децентрализацията, къде
е надеждата, моят отговор би бил – в
дебата. В публичния дебат. За бъл-
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Устойчивото развитие

роя

б
Тема на

Устойчиво или коеволюционно
развитие
проф. д.к.н. Георги Михнев
Интересът към проблемите на
развитието се засилва както в
научните среди, така и в практическата политическа дейност.
В ООН и в ЕС все по-настойчиво се очертава възприемането
на идея за устойчиво развитие. Според редица документи
на Евросъюза то се разглежда
като глобален проблем, който е
включен в политическия дневен
ред от 1992 г.
За да се справи с предизвикателствата на икономиката и с променящата се околна среда, ЕС е разработил стратегия за устойчиво развитие,
която включва икономически, социални, екологични и финансови аспекти. Насърчаването на нови, щадящи
околната среда технологии свързва
целите на Лисабонската стратегия
с тези на Европейския съвет от Гьотеборг. Наред с това, европейското
законодателство цели интегрирането на екологичните съображения
в другите политики на ЕС, включително и в мерките за местно и регионално развитие. Смята се, че това е
световно призната концепция за начин на развитие, който отговаря на
сегашните нужди на човечеството,
запазвайки необходимите потенциал
и ресурси за нуждите на бъдещите
поколения, при съчетаване на целите на икономическото и социалното
развитие с изискванията за опазване
и подобряване качеството на околната среда. Тази концепция се налага от местните локални общности до
планетарен мащаб.
Идеите на устойчивото развитие не се възприемат еднозначно от
научните среди. Диапазонът на мненията е твърде широк. От пълното му
отричане, до опитите да се вмени на
всички правителства да следват определени принципи, за да не се изпадне в екологична катастрофа.
Една от причините да се отрича
устойчивото развитие е самото оп-
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ределение, дадено в публикацията
«Our Common Future”.
Концепцията за удовлетворяване
на нуждите на днешното поколение
без да се компрометира способността
на бъдещите генерации да посрещат
своите собствени потребности не е
продуктивна. Тези нужди, както и
технологиите за тяхното задоволяване се менят драстично с всяка следваща генерация и такова определение не може да насочи към действия
за запазване на определени ценности от днешния ден за бъдещето.
Друг съществен недостатък е, че
устойчивото развитие предполага
непрекъснат растеж, но той не бе
постигнат нито в социалистическата,
нито в капиталистическата икономика. Напротив, развитието е свързано
с кризи, които се преодоляват с организационни структурни изменения
и с въвличане на иновативни методи
за производство на стоки и услуги.
Един по-продуктивен подход
към проблема за развитието за първи път е приложен от руските учени
Вернадски, Богданов и Баканов. Вернадски въвежда термина ”ноосфера”,
която се определя като биосфера,
облагородена от човешкия разум.
Внимателният прочит на посочените по-горе автори налага извода, че
вместо „устойчиво развитие” следва да се говори за „коеволюционно
развитие”. Най-общо то следва да се
разглежда като балансиране на взаимодействието на човека и природата.
Постигането на тази цел преминава
както през подобряване на технологиите за производство на стоки и
услуги, така и през усъвършенстване
на морала и нравствеността на хората. Изследването на ноосферата е
итеративен процес, който освен опознаването включва оценка на взаимодействието на елементите й. Вниманието трябва да бъде насочено,
както към индикаторите, описващи
състоянието на нейните главни подсистеми (икономика, социална сфера

и екология), така и към задълбочаване на познанията за рисковете, които носят със себе си едни или други
проекти за развитие.
Изследването на метасистемата ноосфера изисква използване на
сложни методи и модели за описване
на връзките между нейните подсистеми и елементи. По необходимост
системи от подобен род могат да
се изследват само с методи, позволяващи оценка по много критерии,
които да преодоляват възможните противоречия на индикаторите за проследяване на развитието.
Изграждан ето на единен показател, който да измерва метаефективността на ноосферата като цяло
е трудно решима задача. По всяка
вероятност по-голям успех може да
се очаква, ако се използва методологията на SSM (системи с човешко
участие), която като итеративен процес да се стреми към все по-пълно
доближаване на човешкото познание
до задоволително описание на ноосферата. Тази методология изисква
включването на обществото /хората/
при подготовката, оценката и реализация на проектите за развитие. Само
със зачитането на техните интереси
може да се стигне до решения, които
удовлетворяват идеята за съвместно
/коеволюционно/ развитие.
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Градът, пространството
и времетo
доц. арх. Веселин Т. Дончев
Градът, пространството и времето
трябва да се схващат, мислят като нещо
единно, като единство от гледна точка на
нашите обикновени представи за тези понятия. В този аспект градът е сублимация
на време и пространство. Времето, нещо
вътрешно, интровертно, социално, неустойчиво, вероятностно – история. Пространството, нещо външно, екстровертно,
човешко, устойчиво, действително – архитектура.
Когато говорим за града, времето и

пространството неизбежно в съзнанието
ни се открояват представите ни за великите градове в историята. Урбанистичната
дейност е на повече от осем хиляди години. Първите ù следи са открити в средата
на шестото хилядолетие преди н.е. във
Финикия, в Йерихон, Палестина, както и
на други места от този ареал. По-късно

урбанистичната дейност е в основата на
държавната политика и практика на „великите речни цивилизации”: от средата
на четвъртото хилядолетие в ареалите
на реките Нил (Египет) и Тигър/Ефрат
(Шумер); от средата на второто хиля-долетие в ареалите на реките Ганг (Индия)
и Хуанхе (Китай). От средата на първото
хилядолетие урбанистичната дейност, с
посредничеството на Крит, като държавна по-литика и практика, започва да се
прилага и в Европа – най-напред в Гърция и после в Рим,
а чрез гръцката
колонизация и Римската експанзия – и
в другите части на
Европа.
Урбанистичното,
т.е. градското, става израз на потребността усложняващите се чо-вешки
общности да се
организират и конструират като рационални функционално-пространствени
структури, в които
индивидуално-родовото е надмогнато и подчинено на
общностно-социалното. Тези трансформации
ще
доведат в средата
на първото хилядолетие пр.н.е. до
„демокрацията”
в
Гърция и до „републиката” в Рим
– две класически форми на политическо
/от полис/ устройство и на урбанистична
/от урбс/ архитектура, съхранили се през
вековете, актуални и практикувани и днес
по целия свят.
Ако трябва с две думи да определим
тези социално-пространствени трансформа-ции, то е движението от неформал-

ност/индивидуалност към формалност/
социалност. За разлика от онова, което
наричаме естествена природа, човекът
трябва да създаде собствената си
природа. Тя днес
се нарича „урбанизирана среда”,
а
архитектурата
е нейното видимо
проявление. Или
както казва Кенет
Кларк: „Архитектурата е най-яркото и най-силното свидетелство за една цивилизация”. Това не
всякога се схваща правилно. Ако моделите на т.нар. естествена природа, по които
тя става и се случва, са ù дадени „свише”,
то човекът сам трябва да създава моделите на собствения си живот както в абстрактен смисъл, така и в конкретен план.
А това никак не е лесно. Поради това човекът е повече недоволен, отколкото доволен от онова което е сътворил, защото
ако съществува един единствен правилен
и достатъчен модел, то той щеше да се
възпроизвежда непрекъснато и човек би
живял безгрижно. Човекът непрекъснато
се стреми да усъвършенства начина си
на живот, да постигне съвършенство на
моделите, като използва абстракцията и
практиката. Например урбанистичното
планиране има по-абстрактен характер,
поради което то трябва да се подчинява и
ръководи от закономерности, докато архитектурата, която има конкретен характер, се подчинява повече на интерпретации и импровизации.
Но само да се каже, че планирането е
присъщо на човешката дейност, не е доста-тъчно. Планирането трябва да бъде
разбирано като дейност, която неизбежно е свърза-на с измислянето и изработването на модели. Те са ядрото на всяка
човешка дейност.
Урбанистичната дейност като планираща трябва да се основава на закономерности. Ако това не е видно, тя не би
могла да се нарича така, а би трябвало
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да се отнесе към случайностите, към аномалиите, когато нещо се представя за
такова каквото не е, т.е. абсурдно. Това
е и „ахилесовата пета” на съвременното
урбанистично планиране. В много случаи
се вижда вместо методът на закономерното, методът на случайното. И това не се
отнася само за българската урбанистична
практика, но и за европейската, и световната. Под „случайно” се има предвид
това, че урбанистичното не се търси и
раз-бира в неговите закономерности, а в
неговото описание, което се основава на
противо-положности като: „черно-бяло”,
„добро-лошо”, „прекрасно-ужасно” и други такива, което всъщност е заклинателно. Макар и подобни квалификации да са
понякога прием-ливи, те нямат научен характер, казано в „строгия”
смисъл
на
теорията, т.е.
закономерното. Ако се
каже, че застрояването
в последните
20 години е
„хаос” или „хаотично”, с това
нищо не се
обяснява. Без
да навлизаме
в „теорията на
хаоса”,
това
са определени социални процеси, които трябва да
се разглеждат като закономерни, и които са дали тези резултати. Именно и по
тази причина, когато не се основават на
закономерностите на социално-пространственото конструиране на реалността, урбанистичните планове много бързо губят
своята актуалност.
Светът става все по-урбанистичен.
През 2007 година беше премината статистичес-ки една психологическа бариера,
когато се обяви, че повече от половината
човечество живее в градове. Светът от
„селски” стана „градски”. Светът става все
по-урбанистичен, колкото и някои да се
опитват да му се противопоставят, говорейки за „глобалното село” или за бягство
от града. Всъщност противопоставянето
„селс-ко/градско” е безсмислено. Става
въпрос за една пулсация между състояния
на по-голяма и по-малка активност или на
интензивност и екстензивност. Това разбиране, е много съществено, особено за
урбанистичното планиране. Това е и яд-
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рото на нашата урбанистична теория, на
методологическия ни подход на приложно-практическите ни действия.
Дванайсетте най-големи градски агломерации, в млн. души население:
Токио – 36.7, Делхи – 22.2, Сао
Пауло – 20.3, Мумбай – 20.0, Мексико сити – 19.5, Ню Йорк – 19.4,
Шанхай – 16.6, Калкута – 15.6, Дака
– 14.6, Карачи – 13.1, Буенос Айрес
– 13.1, Лос Анджелес – 12.8, Пекин
– 12.4, Рио Де Жанейро – 12.8, Манила – 11.6, Осака-Кобе – 11.3, Кайро
– 11.0, Ла-гос – 10.6, Москва – 10.6,
Истанбул – 10.5 (към 2010 г.).
Антиурбанизмът е една отдавна бита
карта, въпреки и да се изповядва от разни екологични секти. Действително ис-

тинско бягство от града е невъзможно.
Това не е просто романтично отклонение
или апология на урбанистичното. То засяга най-дълбоката същност на човешкия
живот. Светът такъв, какъвто го живеем днес, а най-вероятно и утре, е преди
всичко и най-вече резултат от претенциите на градския човек, който непрекъснато
пулсира между вероятното и възможното.
Той доказва, че е роден за много повече,
отколкото едно обикновено съществуване
и като така е пре-дизвикателство на самия себе си. Или може би всичко е просто
едно любопитство?
Ако същността на човешкото е любопитството, то градът е неговият израз.
Може би това е дало основание на Аристотел да твърди, че „Човекът е даден за
града”, или на Сократовото, че „В града
можеш да срещнеш някого и да научиш
нещо от него, а от дърветата и камъните в полето не можеш”, защото няма
как да разговаряш с тях. Друга същност
на града, освен любопитството, е толе-

рантността, благородството. Латинското
„urbanus”, означава не само човек, който живее в града, но и който е вежлив,
остроу-мен, добронамерен, толерантен,
с добър вкус. Да приемеш другия, да се
опиташ да го разбереш или оцениш, да
му отдадеш дължимото и в същото време
да съхраниш своята уникалност, това е то
изкуството да се живее в града.
Това не е просто апология на урбанистичното, а здраво придържане към разбиране-то за закономерното, за закономерностите, които не са само в природния
свят, но и в социално-пространствения –
урбанистичния свят, който човекът създава за себе си и чрез себе си. Само познаването и прилагането на закономерности
може да осигури ус-тойчивост на урбанистичното
планиране,
с времева
и пространствена характеристика.
На гръцки „полис”
и на латински „урбс”
означават
едно също
– град. Двете
понятия полис
и урбс се
разгръщат
съдържателно в VI век пр.н.е., първото в
Гърция, а вто-рото в Рим. От това време
датира и схващането за човека като политическо същество (зоон политикон), т.е.
за гражданина като активен участник в
живота на града, като създаващ закони и
като подчиняващ им се. Така се установява и разбирането, че градс-ката общност
е по-важна от отделния човек, или че
социалната воля е над индивидуал-ната,
и че гражданинът трябва да се проявява
като свободен и справедлив човек, като
достоен за града. Тези думи са в подкрепа на убеждението, че урбанистическата
дей-ност трябва да се схваща и разбира
и като политическа дейност, както и че
всяка дей-ност, която има отношение към
планирането, не може да се разглежда
извън парадиг-мата урбанистическо/политическо – пространство/време. А това
неизбежно води към необходимостта тази
дейност да се основава на научни подходи, което значи закономерности, а това в
крайна сметка значи теория.
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От Копенхаген до Рио: „Европейската
градска среда през ХХІ век”
Петър Терзийски, представител на АБГР в Брюксел
на регионите, г-жа Мерседес Бресо,
е да “се спазват и съблюдават ролята
на градската политика и европейския
модел на обществото в рамките на
Световната среща за Земята „Рио+20”,
В постоянната комисия ”Околна среда,
обществено здраве и безопасност на
храните” към Европейския парламент
тези дни се разглеждат резултатите и
постигнатите цели от конференцията
„Рио+20”, която се проведе от 20 до 22
юни в Рио де Жанейро, Бразилия.
Малко предистория по темата, пречупена през дейностите на Комитета
на ре-гионите. На 22 и 23 март 2012
г., Комитетът на регионите проведе в
датската столица петата си Европейска среща на високо равнище на регионите и градо-вете, в сътрудничество
с град Копенхаген и столичния регион
на Дания. Озаг-лавено “Европейската
градска среда през двадесет и първи
век”, събитието се обърна към различните предизвикателства, свързани с
урбанизацията, която беше предста-

вена като област от първостепенно
значение и ще заеме цент-рално място в бъдещите дискусии в рамките на
Европейския съюз. Градските кметове
и регионалните управители бяха поканени да изразят своите виждания
по много от въпросите, пред които
са изправени. Нещо повече, те представиха някои от своите практически
и новаторски подходи в поредица от
семинари, както и чрез експозиция,
озаглавена “Красиви, зелени, интелигентни и включително: цветни градове”. По време на този форум Комитетът на регионите прие декларация за
ролята на устойчивото градско развитие в регионите с цел да допринесе
за дискусиите на срещата на върха
„Рио+20”. Желанието на Комитета,
подчерта президентът на Комитета

както и други инициативи за устойчиво развитие, като Конвента на кметовете. Конференцията „Рио+20”, следва
по-специално да признае необходимостта от интегриране на политиките
за устойчиво градско развитие като
ключови национални политики за устойчиво развитие”.

Общата стратегическа рамка и
предизвикателствата пред структурните
фондове за периода 2014-2020 г.
След четиринадесет години, логическите сектори на специализираните
администрации в Европейската комисия получиха трудната задача за интегриране на структурните фондове в
последователна стратегия, като може
да се окаже, че програмния период
2014-2020 г. е повратен момент.
Комисията предлага да се установят общи правила за хармонизиране и реор-ганизиране на правилата
за допустимост и процедури, които
регулират фондо-вете в рамките на
една обща стратегическа рамка. Особено като се има пред-вид спадът на
публичните инвестиции и сегашната
икономическа криза, този нов подход

наистина може да бъде от решаващо
значение, тъй като той е предназначен
да насочва всички усилия, включително структурните фондове, съобразно
приоритетите, споделяни от държавите-членки като част от страте-гията

“Европа 2020”.
Регионите и градовете в Европа са
решени да допринесат за развитието
на едно надеждно устройство, за да
посрещнат тези предизвикателства.
Всъщност, те са наясно, че политиката
на сближаване е основната инвестиционна стратегия на Европейския съюз.
Тъй като бяха приети нови мерки за
икономии, които излагат на риск социалното и териториалното сближаване,
близо 500 милиона граждани разчитат
на структурните фондове за допринасяне на растеж, заетост и значителни
подобрения в условията на живот на
местните общности, като се започне с
най-уязвимите

21

Устойчивото развитие

Сертифицираните специалисти по икономическо развитие:

Липсващият елемент в стратегическото
управление на местните ресурси
интервю на Пламен Даракчиев
Надя Гейбриъл е управляващ директор на Института за проучвания,
иновации, териториално развитие
и обществено управление „Формула Европа” в Брюксел. Тя е също
председател на Консултативния
съвет на Инциативата за създаване
на Европейска система за оценка и
сертифициране на сапацитета за
стратегическо планиране на икономическото Развитие. През април,
2012 на Срещата на високо равнище по въпросите за качеството в
общественото управление, Световният съвет за качество възложи на
Г-жа Гейбриъл мисията на Глобален
поощрител на културата на качество в обществения сектор.
Как се вписва идеята за качество
в общественото управление в комплексното понятие „Качество”?
Благодаря за шанса да разговарям с колегите от българските градове и региони
чрез Вашето интересно списание. Ще започна с първото си впечатление от това,
което споделят Вашите събеседници в
последния Ви брой. Въпроса с децентрализацията на българските общини и
замяната на администрирани региони с
ефективно управлявани региони присъства буквално във всеки ред и във
всяка мисъл, изказана пред Вас. Това
изглежда да е въпрос с едно безкрайно
продължение в България. Институциите,
от които зависи този процес трябва да
са наясно, че България ще може да излезе от застоя, в който се намира само
и единствено ако успее да консолидира
творческата си енергия на всички нива
на управление. Независимо от причините за този застой, важно е да се подчертае, че те са смесени, имат както външен, така и вътрешен генезис, България
може да повиши конкуретността си само
ако се създадат условия за отприщване
на интелектуалния потенциал на нацията. Безумно е да се мисли, че това може
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да стане в условията на централизирани,
„спънати” региони, които освен централизирани са и администрирани неефективно от Съветите си за Регионално Развитие. Тук вече отговарям и на въпроса
Ви за връзката между „качество в общественото управление” и концепцията
за качество изобщо. Връзката е много
проста: Правителствата са доставчици
на продукт, в случая „публичния продукт” и като такива те са отговорни за
качеството на този продукт. Клиентите
на продукта са хората и организациите
от всякакъв характер. Тяхното удовлетворение от качеството на публичния
продукт е в центъра на концепцията за
качество в управлението. По силата на
йерархията, общините са „клиенти” на
централното правителство. Тук вече
идва момента на неразбирането. Как
така „клиентите” настояват толкова активно и упорито за съответна промяна в
доставяния продукт и „доставчика” не ги
чува? В рамките на мисията ми на Глобален Поощрител за култура на качество в
общественото управление, аз бих казала: Има страни, които го правят много

успешно това взаимно чуване, това са
страните, които се възползват и ще продължат да се възползват от шансовете
на глобализацията. Тези, в които играчите не се чуват един друг, ще играят
ролята на донори на територии и пазари.
Динамиката и отварянето на канали за
протичане на енергията е единственият
начин да се включиш успешно в движението на магистралата, на която си излязъл по собствено желание. България
изглежда да е избутана в сервизния път
много скоро след като се включи в тази
магистрала, наречена „Глобализация на
Европейско и световно ниво”.
Какви биха били препоръките за
преодоляване на този застой?
Както споделих, първото нещо, което е
необходимо да се направи е да се освободи „ръчната спирачка”, на която е
страната по отношение на динамиката
на развитие на регионите. Повечето от
хората, с които сме коментирали тези
въпроси визират материалните средства най-вероятно ще потвърдят този
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конфликт.
като решаващ фактор. Несъмнено те са
такъв, но в тази изключително агресивна глобална конкуренция, един регион
за да оцелее, разбирайте да може да
осигури просперитет за жителите си, се
нуждае от ускорител на развитието. Този
ускорител е познанието, съчетано със
среда, която да му даде шанс да се материализира. Това се нарича икономика
на знанието. И тя започва от кабинетите
на тези, които имено решават въпросите
с осигуряването на тази среда, включително и свързана с децентрализацията,
и тези, които създават ускорителя. Докато първите са администратори, вторите
са творци. Проекта, който започваме в
България е свързан имено със създаването на тези творци. Наричаме ги сертифицирани специалисти по икономическо
развитие. Този процес е започнал в България преди влизането й в Европейския
Съюз, но е прекъснат. Сега, в рамките на
Общоевропейския план за сертифициране и пресертифициране на специалисти
по икономическо развитие, се надяваме
да изградим система за професионално
усъвършенстване на тези много важни
човешки ресурси и да поддържаме тази
система в изрядна устойчивост.

Вижте какво е постигнало едно „иновативно решение”. Аз съм убедена, че то
нямаше как да възникне в главата на
бюрократ в централното правителство
на Белгия в Брюксел. Иновации и централизация са антиподи, както иновации
и конкуретноспособност са синоними.

Как изглежда проекта Ви в България?
Това е част от общоевропейски проект,
наречен План за Създаване на Първото
Поколение Европейски Сертифицирани
Специалисти по Икономическо Развитие.
Този план от своя страна е елемент от
Стратегията за повишаване на конкуретността на Южно-европейските Региони.
Защо Южно – европейските? Защото
те изостават по конкурентност. Докато
според глобалния индекс за конкурентноспособност за 2011, Северно- Европейските страни са в първата десятка
на света, България е 74-та, Румъния е

Каква е точно ролята на сертифицираните специалисти по икономическо развитие?
Регионите днес се конкурират по „умност”. Не е въпрос вече само какво ти е
дала природата. Днес регионите просперират на базата на изкуството да
управляват ресурси, за които дори не
подозират, че ги имат. Ще Ви дам един
пример. Повечето от колегите са летяли
до Брюксел с ниско-бюджетни линии, които се оперират от летището на Шарлероа. Знаем, че то е на около 50 км южно
от Брюксел. Когато управата на града
е създала летището, то е носело името
Шар-лероа. Но това име е било толкова
неизвестно, че проекта моментално се е
очертал губещ. Самолетните компании
не се интересували от него, защото пътниците не били заинтересувани от никому неизвестния град Шарлероа. Тогава,
„умни” Специалисти по Икономическо
Развитие са предложили летището да се
прекръсти на Брюксел – Юг. Летището
се развило, много скоро имаше нужда от
втори терминал. Сега нищо не му пречи
да се рекламира отново като Шарлероа.

77-ма, Гърция е 90-та. Старите страни
– членки в Южна Европа са от 36 –то до
50 то място. Тази пропаст в конкурентноспособността на Севера и Юга създава напрежение между страните- членки.
Европейският съюз почива на принципа
на солидарност. И най- солидарно настроеният член на такъв съюз започва
да се пита докъде се очаква да стигне
неговата солидарност със страни, които
не запазват конкуретност. Това е много
чувствителна струна. Европейският съюз
става уязвим ако тази струна се засегне
и е удобен обект за атаки в този сложен
свят днес. Това означава дестабилизация на Европейската икономика. А тя е
икономиката, в която всяка от страните
– членки намира вписан своя интерес.
Въпреки факта, че дори и за 2011 година
Европейската икономика беше най- силната обща икономика в света, въпроса с

потенциала за растеж е жизненоважен.
Растеж без знание за управление на развитието не е възможен. Това знание е
концентрирано в професионални позиции, които по света се наричат Специалисти за Икономическо Развитие. Те
играят ролята на архитекти на регионалните икономики. В Америка и Канада те
се сертифицират и пре- сертифицират
и членуват в браншова организация,
която поддържа професионалната им
компетентност отразяваща последните
тенденции в този бранш. Нашият проект цели да изгради системата за сертифицирането им и инфраструктурата за
поддържане на професионализма им. В
структурите на общините и регионите,
сертифицираните специалисти по икономическо развитие би трябвало да са
елемент от системата за управление на
качеството. На този етап те липсват.
Какви точно ще са стъпките в България?
В България ще започнем с със създаването на система от един Национален
център за експертиза и шест центъра в
шестте планови района. В момента търсим потенциални партньори, които да
надградят дейността си с възможност
за обучение на специалисти по икономическо развитие. Ние ще сертифицираме центровете и специалистите. Бързам да кажа, че всеки от тези центрове
ще трябва да инвестира в себе си, за
да може да получи ексклузивното право
да провежда сертификационната програма. Ролята на национален център
ще играе Института за местно и регионално развитие (ИММР). Решаващо за
избора ни се оказа обстоятелството, че
него членуват много представители на
академичните среди, занимаващи се с
регионално развитие. Сега сме в процес на идентификация на потенциалните партньори по региони. Искаме да
приключим с идентифицирането им и
евентуално да преминем към сключване на споразумения до средата на юли.
Първото издание на Сертификационната програма ще се проведе в Брюксел
от септември до декември, съчетаващо
два пъти по една седмица семинари и
он-лайн подготовка, общо четири месеца. Очакваме техни представители да
са сред първото поколение европейски
сертифицирани специалисти по икономическо развитие.
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Силни региони, силна Европа
Александър Трифонов
«Необходимо е спешно
да бъде укрепено икономическото управление в
ЕС, ако искаме да избегнем асиметричните шокове, които произтичат от
съжителството на нашия
валутен съюз и единен
пазар с различните икономически политики. Причи-ните за кризата нямат
много общо с еврото и с
Пакта за стабилност и растеж, но тези механизми не
са достатъчни да осигурят икономическа конвергенция
по време на кризата. ЕС се нуждае да намери решения
на съществуващите дисбаланси между държавите-

Асиметричното развитие на регионите в ЕС става все по-осезаемо. Същевременно, асиметрията помага да се установят и
разкрият причините за дебелансираното развитие, проблемите
в управле-нието на системата, наречена Европейски съюз.
Вирусът на асиметричното развитие отдавна върлува в България.. Кои са симптомите?

членки като разгледа и коригира загубите в областта на
конкурентоспособността, отразени в платежния баланс
и дефицитите по текущата сметка».

млн. души), Франция (74 млн.), Германия (66 млн.), Италия (65
млн.) и Испания (52 млн.).
• Освен в България, рязко намаляване на населението ще
има и в Латвия (-26%), Литва (-20%), Румъния и Германия (с
по -19%).
• Коефициентът на възрастова зависимост - населението на
възраст над 65 години спрямо това на възраст от 15 до 64 годи-

Из Доклада до Европейския съвет от групата за размисъл
относно бъдещето на ЕС през 2030 г., май 2010 г.
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Демографските тенденции
• Като цяло населението на 27-те страни от съюза се очаква да се увеличи до 525 млн. души през 2035 г. и да достигне
връхната си точка от 526 млн. души около 2040 г.
• До 2060 г. населението ще се увеличи в 14 държави и
ще намалее в 13. Най-рязко ще бъде увеличението в Ирландия (46%), Люксембург (45%), Кипър (41%) и Великобритания
(27%).
• Най-населените държави ще бъдат Великобритания (79
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ни, ще се увеличи от 26% през 2010 г. до 53% през 2060 г.
За България тенденцията е същата
До 2060 г. България ще е страната-членка на Европейския
съюз, чието население ще намалее най-много – с 27%, показва
изследване на европейската статистическа служба “Евростат”.

ване на производителността на работника. То обаче служи като
сигнал за работодателя, който му позволява да разгра-ничи попроизводителните работници от по-непроизводителните.

Тези тенденции изискват целенасочена стратегия за:
• Стимулиране на раждаемостта;
• Прилагане на специфични методи за оптимално използване ресурса от възрастни хора – почасово ангажиране, непълна
работна седмица, работа от дома и т.н.

За да се реализира Лисабонската стратегия (дял на научните
изследования и разработки в БВП в страните на ЕС в размер на
3% към 2010 г.) на страната ще са й необходими допълнително
около 90 000 изследователи, от които 50 000 – в приложните
изследва-ния, но могат да се намерят не повече от 20 000.

1. Вътрешна и външна емиграция
• По-добри условия на живот - 22%. От тях 68% са се насочили към градовете, 17% - към селата и 15% - към столицата.
Мотивации за бъдеща миграция са:
- осигуряване на по-високи доходи - при 47%;
- осигуряване на работа – при 42%;
- осигуряване на по-добро бъдеще на децата – при 29%;
- осигуряване на по-добри битови условия на живот – при
25%.
2.2 Външна емиграция
За периода 1992 – 2011 г. емиграцията възлиза на 410 472
души, според данни от наци-оналното преброяване. При тях се
наблюдават две групи, като при всяка причините за емигриране са специфични както следва:
Група “преселници”
• 54% - по-висок стандарт на живот;
• 20% - решаване на собствени и на семейството материални проблеми;
• над 9% - ”Не желая да живея повече в България“;

Данни за Германия:

Данни за България
Броят на лицата с висше образование е 1 348.7 хил. (19.6%),
или всеки пети е висшист.
В сравнение с предходното преброяване относителният дял
на висшистите се увеличава с 5.5 % . Лицата, завършили средно образование, са 2 990,4 хиляди (43.4%). За периода 1990
– 2010 г. 500 000 деца са напуснали училище. От тях близо
половината са напуснали поради нежелание да учат или поради семейни причини. 2/3 от тях дори нямат основно образование. Неграмотните са 112 778, а относителният им дял от
населението на възраст 9 и повече навършени години е 1.5%.
Предпоставка за повишаване на образованието и квалификацията на работещите е наличието на образователни структури
в региона. Какво показват данните на Националния статистически институт:
Разпределение на висшите училища по статистически райони през учебната 2008/2009 г..

Група “Трудови емигранти”
• 35% - по-висок стандарт на живот;
• 47% - решаване на собствени и на семейството материални проблеми;
• 5% - желано образование за тях или за техните деца.
2. Ниво на образование и квалификация
Интернационализацията на бизнеса изменя принципите при
подбора на персонал. Поя-вява се новата формула за икономически ръст на Ричард Флорид - Трите “Т”: Техноло-гия, Талант,
Толерантност, които способстват за икономическото развитие,
за привле-кателността на пазара и конкурентоспособността.

Разпределение на самостоятелни колежи по статистически райони през учебната 2008/2009

Многочислени изследвания са доказали икономическата
полза за всички страни – за приемащата и донорската страна, но и за самите мигранти - от т.н. «мозъчен обмен» (brain
exchange) вследствие на международната мобилност на висококвалифициран персонал.
Според Чикагската школа в теорията за човешкия капитал
(особено според Джоузеф Стиглиц и Гари Бекер), образованието увеличава производителността на труда, което позволява то
да се разглежда като инвестиция. Съгласно възгледа, развит от
Майкъл Спенс, образованието не води непремено до подобря-
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Относителен дял на професионалните училища в
България по области за 2008/2009 г.

Разпределение по НКПД 7. „ Квалифицирани производствени работници” по областите в България за 2008
г. и 2009 г.

От тeзи диаграми се вижда неравномерното териториално
разпределение на образова-телните структури за квалификация и преквалификация, респективно разпределението им в
България. От това следва, че:
- Трудно могат да се усвояват нови технологии от бизнеса;
- Не може да се очакват чужди инвестиции във високите
технологии под формата на отделни производства или индус-
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триални зони;
Заключения:
•
Регионите в т.ч. на ниво област и община
трябва да имат конкретни, дългосроч-ни, общественоприемливи стратегии и политики по отношение на:
- Демографията;
- Образованието;
- Икономиката;
- Съчетаването на тези стратегии с енергийната и
екологичната стратегии в еди-нен взаимосвързан модел
може да стане основа за:
- Целенасочено усвояване на средства от Структурните
и Кохезионния фонд на Европейския съюз;
- Целенасочена политика по привличане на инвестиции, в т.ч. и чрез пуб-лично-частното партньорство;
„ Регионалната политика трябва да служи като двигател за осигуряване на интелегентен растеж. Интелигентният растеж обаче не зависи само от актуалната конкурентоспобност на регионите, а изисква политически гаранции и
познания върху регионалните компетенции и потенциал.
Без политическа подкрепа или достатъчни финансови
ресурси в рамките на регионалната компетентност реализирането на интелигентни стратегии за растеж са
невъзможни. Регионалните власти могат да стимулират
интелигентния растеж като реализират стратегиите на
малки стъпки, черпят опит от други региони и участват
във Форума за интелигентна специализация. Също така
те биха могли да работят с други европейски региони
при реализиране на стратегиите.” – Ирма Придл, отдел
за икономика, туризъм и технологии при Правителството
на Долна Австрия.
Дано българските власти на национално, регионално
и местно ниво да намерят общия език и механизъм на взаимодействие, който ще помогне на България да излезе от дъно-то
на класациите за страна от Европа с най-малък доход на глава
от населението (4 800 евро, срещу 12 100 в Словакия и 51 200
в Швейцария за 2010) и върне самочувст-вието на населението да се гордее, че живее в държавата България и се нарича
българи.
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Какво представлява устойчивият
туризъм
Димитър Петров
От началото
на новия век до
настъпването
на световната
икономическа
криза туристическата индустрия в България
бележи значим
възход. Увеличен бе притокът
на чуждестранни туристи в страната, изградиха се нови туристически комплекси,
както и бе разширена материалната база
на дотогава съществуващите курорти.
Масираната строителна кампания обаче
не бе предхождана от разумно стратегическо планиране. В резултат на това
големите български курорти, а с тях и
туристическият сектор като цяло са изправени пред редица сериозни проблеми,
основните от които са екологични щети,
недостиг на квалифициран персонал и
липса на адекватна инфраструктура.
Всичко това води до извода, че българският туризъм в голямата си част не
е устойчив. Какво обаче представлява
„устойчивия туризъм“? Това е основно
понятие в туристическата терминология.
За него се говори във всяка държава,
от всички заинтересовани страни, във
всеки казус, свързан с развитието на
туризма. Най-важното познание, което
световните универитети предоставят на
своите възпитаници е какво представлява устойчивият туризъм и как да бъде
развиван в съответната туристическа
дестинация.
Според идейното определение, формулирано от Световната туристическа
организация (СТО), устойчивия туризъм
трябва да:
• осигурява оптимално използване на
ресурсите, които представляват ключов
елемент в развитието на туризма;
• уважава социо-културната автентичност на общностите, приемащи туристи, да пази културното им наследство
и традиционни ценности и да допринася
за междукултурното разбирателство и
толерантност;
• гарантира практични, дългосрочни икономически операции, предоставя

справедливо разпределение на социални и икономически ползи за всички
заинтересовани страни и допринася за
намаляване на бедността;
• поддържа високо ниво на удовлетвореност у туристите, развива техните
познания по въпроси, свързани с устойчивото развитие и промотира устойчиви
туристически практики
Устойчивият туризъм е тясно свързан
с устойчивото развитие. Определението за „устойчиво развитие“, което използва СТО, е следното: „Устойчивото
туристическо развитие посреща нуждите на туристите и приемащите региони,
като същевременно запазва и развива
възможности за в бъдеще. Предвижда
се като управление на всички ресурси
с цел задоволяване на икономическите,
социалните и естетическите нужди, като
същевременно се поддържат културният

тическите ресурси (природни и антропогенни);
• материалната база е изградена за
дългосрочно ползване, а не просто заради извънредно събитие (световен шампионат, Олимпийски игри, ЕКСПО и др.);
когато тя е създадена специално заради
дадено събитие, след неговия край трябва да се намери алтернатива за използването на тази материална база;
• да не провокира конфликти с местното население чрез натиск върху техните традиции, обичаи, начин на живот,
религиозни вярвания и т.н.;
• да осигурява заетост (целогодишна
или сезонна) за местното население и за
хората, които живеят в съседни територии;
• да бъде част от дългосрочна стратегия за развитие на туристическата дестинация;

интегритет, биоразнообразието и животоподдържащите системи.
За да бъде един туризъм устойчив,
той трябва да отговаря на следните критерии:
• развитието на туризма да следва
планиране, съобразено със спецификите
на областта, инфраструктурата и туристическото търсене;
• да не разрушава околната среда;
• позволява възстановяване на турис-

•успешно да допринася за просперитета на местната общност
Стриктното спазване на тези критерии
може да доведе до успешно развитие на
устойчив туризъм в рамките на даден курорт, регион или държава. Устойчивият
туризъм съчетава в себе си удовлетворението на туристите с интересите на
приемащата ги общност и разумното
използване на туристическите ресурси
чрез съхраняване на околната среда.
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Културно наследство

София разкрива тайни
на древния си некропол
Димитър Кирилов,
Снимки: Милена Стойкова и архив
Антични гробници от втори век пр.
Хр. до четвърти век от н.е. много скоро ще разкрият неподозирани детайли
от живота на столицата ни в миналото. По това време, в средата на втори век, Сердика е център на римска
провинция. Малка част от некропола
на стара Сердика отпреди времето,
когато по тези земи идват римляните и която се намира под базиликата
„Света София” се подготвя за среща
с бъдещите си посетители. Проектът,
чийто изпълнител е ЕТ „Емил Митев”
е резултат от съвместно усилие на
Столичната община и на Дирекцията
по вероизповедания към Министерския съвет.
Когато след няколко месеца дейностите по консервация и експониране бъдат завърше-ни, 49 гробници
от около 6 века ще представят на три
нива следи от културата на отдавна
отминали времена. Елинистичният,
римският и византийският период тук
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се преплитат в едно. Със сигурност се
знае, че сред погребаните тук е Хонорий, високо-поставен духовник от
онова време.
На това място от древния некропол
на града през късноримската и ранновизантийската епоха последователно
са били издигнати четири църкви.
Днес за великолепието на строителството от тази епоха напомнят части
от подове и мозайки, както и оцелелите през вековете зидове. За найстарата сграда, от втората четвърт
на четвърти век, се предполага, че
е най-ранната изградена за храм постройка на територията на Сердика.
Учените не могат да се произнесат категорично обаче дали тя е създадена
като църква за опяване или е служила
като мартирион, тоест място, на което
са погребани останките на мъченик за
Христовата вяра. На метър и половина
под олтара й е открит изящен архаичен каменен кръст, което подсказва
наличието на още по-стара християнска традиция. Следващите църкви
са от първата половина на четвърти
до втората половина на шести век.

Точно на това място проектантът на
консервационно-реставрационните
работи арх. Васил Китов предлага да
се направи символичен мемориал в
памет на всички сердикийци, средечани и софиянци.
- Той трябва да е много семпъл,
много лаконичен и с поглед към бъдещето – споделя авторът на идеята.
– За мен това е най-святото място на
града.
Базиликата „Света София” възниква тук в цялото си великолепие в края
на шести век. Подобно на третата и
четвъртата църква тя е трикорабна,
но едновременно с това кръс-токуполна базилика. Ограждащите й зидове
сега служат като експозиционен фон,
който представя откритите на метри
под земята артефакти – гробниците
и останките от по-раншни църкви.
Гробниците са семейни, някои от тях
са изграждани на етапи.
До построяването на третата църква строителите са полагали усилия да
впишат новото строителство, запазвайки съществуващите вече по онова
време гробници, докато при издигане-
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то на „Света София” всичко, изпречило се на пътя им, е било разсичано и
дори заличавано. Гробница № 1 носи
името си от откриването й преди повече от век от екип на проф. Богдан
Филов и е абсолютно точно ориентирана по оста на църквата. Възможно е
тя да е останка от по-древна крипта.
През същия период са открити още
няколко гробници и градежни елементи на някои от църквите, съществували отпреди „Света София”.
След като в продължение на около
350 години тя е използвана от турците за джамия, Освобождението от
1878 я заварва в руини след опустошителния трус, разлюлял града двайсетина години по-рано. Оцеляването
си във вида, в който ни е познат до
днес хра-мът дължи на Софийското
археологическо дружество, на което е възложено да прецени дали си
струва тя да бъде запазена или да

Eкипът от строители, начело с арх. Китов вече
трета година подготвя бъдещата експозиция.

бъде заменена от чисто нова църква.
Препо-ръката на учените е съществуващата сграда да бъде съхранена
и реконструирана, което се извършва по проект на проф. Александър
Рашенов. Куриозен факт от същия
период е използването на купола на
църквата в края на 19-ти – началото
на 20-ти век като наб-людателница
от тогавашните пожарникари. Това е
и църквата, за която се предполага,
че в края на 16-ти и началото на 17ти век дава днешното име на града.
Откритите от екипа на Богдан Филов
четири римски саркофага впоследствие са преместени в Архео-логическия музей в София.
Пет проекта, първият от които от
1990 и последният – от 2010, над 350

скици, както и десетки хиляди снимки и видеоматериал са в основата на
случващото се днес. Екипът от строители начело с арх. Китов и с технически ръководител инж. Петър Митанов
вече трета година подготвя бъдещата
експозиция. Необичайни решения и
много въображение са използвани в
процеса на изграждането й, като например „смъкването” с едно ниво пониско на четири гробници и на пода
на една от църквите, за да бъде експонирана намерената там великолепна римска мозайка. Бъдещите посетители ще я разглеждат от специално
изграден стъклен под.
- Работата тук е несравнимо потрудна от това да изграждаш нова
жилищна сграда. Иска се търпение,
прецизност и усет, някакво отношение
към работата – споделя арх. Китов.
Някои смятат, че реставрационната
работа е да се занимаваш с прахоляци, боклуци и паяжини, но това далеч
не е така. Има много творчески заряд
в цялата тази дейност.
Някога на същото място се е намирал храмът на най-почитания езически бог Аполон. Пак там са били
извършвани езически тържества,
свързани с тези божества. Впоследствие мястото се превръща в главното
гробище на античния град. Днес с
преобразяването му и с превръщането му в естествена част от музея на
открито на историята на София са
свързвани очакванията за успех на
кандидатурата на града за културна
столица на Европа през 2019.
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Икономически компас

Тенденции в банковия сектор
в България през 2012
Българска агенция за кредитен рейтинг
В края на 2011 г. “БАКР – АГЕНЦИЯ
ЗА КРЕДИТЕН РЕЙТИНГ” АД разработи
и прие подоб-рен Модел за валидация,
свързан с методологията „Рейтинг на финансовата сила на банките”. Той е разработен и в съответствие с изискването
рейтинговите агенции да развиват модели с помощта на които да извършват валидация на техните рейтингови системи,
базирани на исто-рически опит.
Валидацията на рейтинговите системи
се състои от два основни компонента:
1. Валидация на рейтинговата система и оценка на нейните рискови компоненти;
2. Валидация на рейтинговия процес,
като фокусът тук е върху реализацията
на рей-тинговата система.
Част от валидацията на всяка рейтингова система е т.нар. Backtesting (бектестинг), който представлява използването на сравнителни методи с цел да се
сравнят прогнозираните рискови компоненти с фактически реализираните.
Задачата на този метод е да установи
правилно ли е определено равнището
на различните рискове по методологията на БАКР и съответно равнището на
кредитния рейтинг. Моделът има за цел
на базата на реални исторически данни
да валидира приетата методология за
определяне на „Рейтинг на финансова
сила на банка”.
През май 2012 г,. когато е приет новият модел за валидация, икономическата
ситуация в Европа се характеризира със
следните особености:
• Продължаващата и задълбочаваща
се дългова криза в еврозоната повишава цената на финансиране на държавния
дълг на страни като Португалия, Испания
и Италия.
• Значение има и несигурната политическа и икономическа обстановка в Гърция. Налице е вероятност международните кредитори в лицето на ЕЦБ и МВФ
да спрат траншовете към южната ни съседка по подписаните споразумения и да
се прекрати ликвидната и ка-питалова
подкрепа на гръцката банковата система
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Очакванията са банковият сектор да продължава да повишава дела
на вътрешното финансиране (предимно от увеличение на привлечения ресурс от граждани, домакинства и донякъде от предприятия) и
да поддържа размер на новоотпускани кредити като минимум толкова, че да не позволява намаление на общия кредитен портфейл от
редовната му месечна амортизация.

от страна на европейските стабилиза-ционни механизми при решение за излизане на страната от Еврозоната и въвеждането на национална валута драхма.
Нарастват и опасенията за необходимост от сериозна като размер помощ за
страни като Испания и Италия, особено
вземайки предвид нарастващия натиск
от изтеглящи се капитали, съпътстващ
техните банкови системи.
Допълнителна тежест върху икономиките на континента, и по-конкретно
върху качеството на кредитните портфейли на банките и възможностите им
да генерират приходи оказва липсата на
решение за цялостно преодоляване на
последиците от дълговата криза в Европа, свитото потребление, високите нива
на безработица, навлизането в рецесия
на все по-голям брой икономики и несъгласието на част от страните от еврозона-

та с условията на пакта за национални
бюджетни икономии и евентуалното му
преразглеждане и добавяне към него на
мерки за растеж.
Горепосочените фактори са от значение за малка, отворена и зависима от износа и вноса ико-номика, каквато е българската. Сегашната макроикономическа
стабилност е сравнително крех-ка на
фона на изчерпващите се бюджетни буфери и предстоящите големи по размер
плащания по външния държавен дълг,
при продължаваща неяснота относно
начините и цената на финан-сиране на

тези задължения.
В българският банков сектор се наблюдават следните тенденции:
• Осигуряване на финансов ресурс
за финансиране дейността на банките
предимно чрез операции на вътрешния
пазар
Нуждите на банките от финансови
ресурси през 2011 се задоволяват предимно от операции на вътрешния пазар.
Поради все още несигурната икономическа обстановка в страната домакинствата ограничават потреблението си и
увеличават спестяванията си. Доверието
на потребителите през миналата година
подпомага поддържането на необходимите свободни ресурси в банките, подобрявайки ликвидната позиция на системата.
• Ръст в размера на привлечените
средства, въпреки понижаването на лихвения про-цент по депозити от страна на
банките.
През 2011 продължава тенденцията
за нарастване на привлечените средства
от депозити като увеличението е с 13.1%
на годишна база, а за първото тримесечие на 2012 е отчетено ново на-растване
от 1.8% спрямо края на 2011. Делът им
в структурата на привлечените средства
дости-га 80.9% към края на анализирания период .
• Спад в кредитирането на нефинансови предприятия и домакинства.
До края на 2011 общо отпуснатите
кредити на нефинансови предприятия и
домакинства отчи-тат нарастване, макар
и с много забавени темпове спрямо предходните периоди (увеличението през
2010 и 2011 е изцяло по линия на кредитирането на нефинансови предприятия, докато кредитите към домакинства
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отчитат лек спад). За първото тримесечие на 2012 е отчетен спад от 0.4% в
отпуснатите кредити спрямо размера им
към края на 2011. Отчетеното намаление
е как-то по линия на кредитирането на
нефинансови предприятия, така и по линия на домакинства.
Ограниченото търсене на кредити е
обусловено от:
- Понижената икономическа активност в страната като последица от навлизането и раз-растването на кризата в
реалния сектор. През 2009 строителството на сгради, чийто бум през последните
години беше един от основните фактори
за ръста в кредитирането, отбеляза спад
от над 30%;
- Негативни очаквания на потребителите за развитието на икономическата
криза;
- Повишаване на равнището на безработица и висока степен на несигурност
на потенциалните кредитоискатели както за бъдещите им доходи, така и за цената на заемния капитал;

средните годишни нива на лихвите се
движат в граници, подобни на тези при
ОЛП.
По данни на Министерството на
финансите в България средного-дишният
лихвен процент по срочни депозити към
февруари 2012 г. е 4.6%, като за 2011 г.
е бил 4.8%, за 2010 г. е 5.4%, за 2009 г. 7% и за 2008 г. – 5.6%. При краткосрочните кредити средни-ят годишен лихвен
процент за февруари 2012 г. е 8.8%, при
7.2% за 2011 г., 8.5% за 2010 г., 10.5% за
2009 г. и 10.9% за 2008 г.
• Забавяне темпа на нарастване на
нередовните кредити към края на 2011 г.
и пос-ледващо влошаване на нивото им
през първото тримесечие на 2012 г.
През 2010 г. и 2011 г. размерът на класифицираните кредити в банковата система продължава да расте, като достига
съответно 20.4% и 23.2% дял в структурата на кредитния портфейл. Трябва да
се отбележи обаче, че темпът на нарастване значително се забавя през 2011
г. По данни на БНБ към края на 2011 г.
делът на експозициите с просрочие над

- Повишаване на цената на кредитите
като следствие от повишената цена на
финансовия ресурс на банките;
- Силно завишени изисквания в условията за кредитиране от страна на
банките – по-голямо самоучастие при
ипотечните кредити, по-голям остатъчен
доход, допълнително обезпе-чение за
по-висок процент на финансиране и др.
Статистическите данни на БНБ сочат
намаление на основния лихвен процент
(ОЛП) от 5.77% за декември 2008 г., през
0.55% за декември 2009 г. до 0.18% за
декември 2010 г. Към края на 2011 г. ОЛП
отчита много леко повишение до 0.22%,
но към март 2012 г. намалява до 0.15%.
На междубанковия пазар в България

90 дни в брутните кредити (без тези за
кредитни институции) се увеличава до
14.93%.
За първото тримесечие на 2012 г. класифицираните кредити отчитат ръст от
3.65% спрямо края на 2011 г. (при ръст
от 2.28% за периода септември-декември 2011г.), а делът им в брутните кредити достига до 24.03%.
• Слаб ръст на активите и спад в печалбата на банките.
През последната година се наблюдава
повишаване на активността на средните
и малките банки, което засилва пазарните им позиции за сметка на групата на
петте най-големи кредитни институции,
като „Юробанк И Еф Джи България” АД

отстъпва мястото си в първа група на
банковата система на „Първа инвестиционна банка” АД. Към края на 2011 г. банките от първа група притежават 51.7%
от активите на банковата система (при
54.5% през 2010г. и 58% през 2009 г.).
По данни на БНБ през разглеждания
период печалбата на банковата система
постепенно се понижава до 0.59 млрд.
лв. в края на 2011 г. Въпреки това трябва
да отбележим, че през анализирания период понижението на печалбата в банковата система се забавя (4.95% годишен
спад през 2011 г., при 20.96% през 2010
г.). За първото тримесечие на 2012 г.
нетният финансов резултат на банковата система е 175 686 хил. лв., което е с
11.68% повече спрямо същия период на
2011 г.
БАКР счита, че на база на следените
тенденции и показатели несигурността
от развитието на дълговата криза в Европа, неяснотата относно приемането и
евентуалните промени на Евро-пейския
пакт за фискална дисциплина, както и
незадоволителното представяне на голяма част от европейските икономики (с
изключение на немската) са неблагоприятни фактори, влияещи и върху стабилността на българската икономика.
Като се има предвид все по-ограничената възможност на чужди банки-майки
за осигуряване на ресурс за кредитиране
на дъщерните им дружества и повишаващата се вероятност част от чуж-дите
банки да се опитат да продадат поделенията си в Източна Европа с цел да достигнат по-високите изисквания за адекватност на капитала от есента на 2012
г., че рисковете пред банко-вия сектор
в България не намаляват. Прогнозата е,
че нивото на нередовните кредитни експозиции в банковите портфейли ще продължава да оказва съществен натиск, от
една страна, върху високите разходи за
обезценка и провизиране, а - от друга
страна - и негативен ефект върху лихвената доходност на българските финасови институции, а оттук и върху резултата
на целия сектор.
Очакванията са банковият сектор да
продължава да повишава дела на вътрешното финансиране (предимно от
увеличение на привлечения ресурс от
граждани, домакинства и донякъде от
предприятия) и да поддържа размер на
новоотпускани кредити като минимум
толкова, че да не позволява намаление
на общия кредитен портфейл от редовната му месечна амортизация.
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Културно наследство и образование:
три проекта между Родопите и Егея
Тракийско и византийско културно наследство в Родопите
и северното крайбрежие на Егейско море” - THRABYZHE

О

сновната цел на проекта е насърчаване и засилване на устойчивото развитие на трансграничния регион чрез създаването на
трансгранична мрежа за сътрудничество и съвместни действия за представяне на тракийското и византийското
културно- истори-ческо наследство в
Родопите и северното крайбрежие на
Егейско море.
Специфичните
са:

цели на проекта

• Промотиране, опазване и развитие
на културните ценности на трансграничното тра-кийското и византийско
наследство на Родопите и северното
крайбрежие на Егейско море чрез изготвяне на интегрирани туристически
продукти, допринасящи за заетостта и
по-добрите условия на живот на местното население
• Засилване привлекателността и конкурентоспособността на трансгрничния
регион чрез подобряване на обектите
на културно-историческото тракийско
и византийско наследство с цел подобряване качеството на живот чрез
изпълнение на съвместни дей-ности в
тази насока, насочени към създаване
на диверсификация на туристическия
продукт и привлекателността на региона и съвместно развитие на региона
и благо-състоянието на местното население
• Установяване на българо-гръцки
консултативен обмен във връзка с решения и дей-ности, свързани с опазването и ефективното използване на
съвместните
културно-исторически
продукти в трансграничния регион
• Повишаване информираността на
местните жители за наличието на уникално тра-кийско и византийско културно-историческо наследство в родните им места
Основните дейности по проекта са:
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• Проучване на територията на Родопите и Северното крайбрежие на Егейско мо-ре за обекти, свързани с тракийската и византийската култура и
подходящи за бъдещо социализиране
и включване в общ туристически продукт.
• Допълване на ГИС базата данни с
информация за туристическата инфраструкту-ра, маршрути и месторазположения на древни тракийски и
византийски свети-лища и крепости в
трансграничния район,
• Проучване и социализиране на два
обекта в община Смолян, в това число
инже-неринг (проектиране и изпълнение) на Консервационно-реставрационни работи (КРР) на двете крепости:
- Крепост КАЛЕТО в ЗМ „НевястатаТурлука” край гр. Смолян;
- Крепост Калето над Проходна пещера край с. Кошница, Община Смолян
• Провеждане на съвместни българо–гръцки научни конференции и семинари и изготвяне на научни доклади
и публикации;
• Популяризиране на проекта и новия
туристически продукт чрез съвместна

бъл-граро-гръцка маркетингова стратегия;
• Българо-гръцки туристически обиколки за журналисти и туроператори;
Продължителността на проекта е 24
месеца. Общата му стойност е 1 159
981,19 евро.
Водещият партньор,
Община Смолян, има финансово участие в размер
на 1 035 562, 73 евро. Партньорът й
от гръцка страна, Община Самотраки
участва с 55 907, 66 евро. Другият български партньор – РИМ „Стою Шишков” има принос от 68 511 евро
“Биоразнообразието в Родопите и езерото Вистонида – предпоставка за икономически растеж чрез активно териториално сътрудничество” - BORDER
ACT.
Проектът се реализира с финансовата подкрепа на програма „Европейско
тери-ториално сътрудничество Гърция-България” в партньорство между
Община Смолян като водещ партньор
и Община Авдира, Гърция. Насочен
е към две за-щитени местности: „Соскучански дол”, буферна зона на резерват „Сосковчето” и езерото Вистокрепостта “Калето” край Смолян
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нида, зона по Натура. И двете места
имат значителна екологична стойност,
представлявайки хабитати на редица
защитени растителни и животин-ски
видове. Езерото Вистонида е най-голямото в Тракия с площ около 42 000
хектара и е един от основните водни басейни в Родопската планинска
верига. Тук се срещат над 320 вида,
сред които множество редки и защитени екземпляри, редки видове орли,

ния. Ремонт на пътя до центъра, който
включва укрепителни съоръжения на
временен горски път, осигуряващ достъп до екопътека „Каньон на водопадите”.
- Рехабилитация на еко-пътека „Каньон на водопадите” в защитена местност „Соскучански дол”.
- Изграждане на дървен мост за достъп до съоръжение за наблюдение на
птици в езерото Вистонида, община

Каньонът на водопадите в местността в защитената местност Соскучански дол

пеликани, ибиси, костенурки, както и
постоянна популация от 5000 розови
фламинго.
Партньорите са преценили нуждите и
потенциалните сфери на развитие в
двата района, идентифицирайки биоразнообразието и природните ресурси
като прио-ритет, който ще допринесе за устойчивото развитие на общия
трансграничен ре-гион. Също така ще
подобри условията на живот чрез реализацията на предви-дените дейности по проекта - усъвършенстване на
инфраструктурата, популяри-зиране
и повишаване на привлекателността
на природните ресурси в двете защитени местности.
Основните дейности са:
1. Изграждане на инфраструктура, необходима за двете общини в Бълга-рия
и Гърция:
- Изграждане и оборудване на Посетителски информационен център
в Община Смолян със зала за обуче-

Авдира.
Осигуряването на необходимата посетителска инфраструктура ще има положителен ефект върху развитието на
двата района, тъй като ще предостави
ус-ловия за развитието на алтернативни форми на туризъм, като същевременно ще ограничи неконтролирания
достъп до защитените територии.
Предвижда се и разработването на
специализирана обучителна програма
в съответствие с нуждите на студентите от двата района и организиране
на обу-чителни сесии/стажове в България и Гърция.
“По-добри възможности за работа чрез
сътрудничество, образование и работа
в интернет мрежа” - BECENET.
Финансиран по Програма «Европейско териториално развитие Гърция
– Бълга-рия 2007-2013»
Водещ партньор е Община Александруполи, Гърция, а Община Смолян е
партньор от българска страна. Основната цел на проекта е да се проучи развитието на тенденциите на трудовия

пазар, които определят потенциалния
брой на обучаемите и възможности-те,
с които те разполагат, модернизацията на системите за образование, обучение и трудова заетост, така че да
се увеличи конкурентноспособността
за инвестиране в чо-вешки капитал и
да се подкрепи икономическото и социално развитие на трансгранич-ната
област.
Част от дейностите по проекта са насочени към обновяване, реконструкция
и оборуд-ване на общинската сграда
„Алибеевия конак” в община Смолян
като център за обуче-ния, трансгранични инициативи, разработване на
план за развитието и функционирането на центъра с иновационни образователни техники, интернет базирана
образователна платформа за обучение по гръцки език и обучение чрез
електронни модули, работа в интернет
мрежа с други образователни и обучителни центрове, реклама и публичност
за участие на заинтересовани местни
организации, създаване на материална база за прилагането на разумни
методологии в зависимост от обученията, с цел подобряване на качеството
на човешките ресурси чрез ориентирането им към устойчив модел, адекватно обучение и придобиване на опит на
работната сила - по отношение на нарастването на нуждите, наложени от
глобализацията на икономиката.
Чрез изпълнението на целите на този
проект ще се даде възможност за развиване на конкурентоспособността на
младите хора в региона, разширяването и подобряването на маркетинга в
областта на предприемачеството чрез
прилагане на съвременни информационни технологии, увеличаване на
пазарната информация в рамките на
образователните структури, а също
така и укрепване на партньорството
между различните участници в процеса в съответствие с целите на Трансгранична Програма за Европейско
териториално сътрудничество Гърция
- България 2007-2013 г.
Срокът за изпълнение на проекта е 24
месеца, а общата му стойност възлиза
на 1 249 351,56 евро, която е изцяло
безвъзмездна финансова помощ от
Програма «Европейско териториално
развитие Гърция – България 20072013». За Община Смолян средствата
са 880 681,56 евро, а за Община Александруполи – 368 670,00 евро.
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Програмата Гърция – България за териториално сътрудничество 2007-2013
Програмата Гърция – България ИНТЕРРЕГ IVA 2007-2013 г. е важен елемент по Целта Европейс-ко териториално сътрудничество за програмния
период 2007 – 2013. Тя беше предложена от Европейската комисия като част
от пакета от реформи на кохезионната
политика за 2007 г., насочена към засилване на сътрудничеството за насърчаване на балансираното и устойчиво
развитие в цялата европейска зона.
Географската зона на програмата
включва 7 области от гръцка страна
(Еврос, Кавала, Ксанти, Родопи, Драма,
Солун и Серес) и 4 области от българска страна (Благоевград, Смолян, Кърджали, Хасково) с площ от 40.202 км2 и
население от 2.812.236 жители.
Оперативната програма постановява
рамката за Европейското териториално
трансгранично сътрудничество между
България и Гърция. Тя цели да постигне трансгранично сътрудничество като
събере заедно различните участващи
страни в трансграничния регион, за да
насърчи и подкрепи по-нататъшното
развитие на региона и неговото превръщане в център за мир, устойчиво развитие и разширение на Европейската
ико-номическа зона в централните части на Балканите, черноморския регион
и източната част на Средиземно море.
Програмата набляга върху подсилването на мрежите и сътрудничеството
в областта на гранична сигурност, управлението на природни ресурси, мрежи за бизнес и научноизследователска
дейност, за да предостави осъществими
ре-шения за безпрепятствена комуникация чрез съвременна инфраструктура. Програмата насърчава хармоничното, балансирано и устойчиво развитие
на трансграничния регион, като намали
икономическите и социални териториални неравенства, възникнали в изоставащите страни и региони, и ускори
тяхното икономическо и социално преструктуриране. В този контекст тя поспециално подкрепя съвместни програми от двете страни на трансграничния
регион.
Общият бюджет по програмата въз-

34

лиза на 130 277 598 евро, като 110 735
958 евро (85%) ще се финансират от
Европейския фонд за регионално развитие (ЕФРР), а 19 541 640 евро (15%)
са национално съфинансиране.
Стратегическата цел на програмата
е да се насърчи развитието на българо-гръцкия трансграничен регион като
се осигури регионално сближаване и се
повиши конкурен-тоспособността.
Стратегическите цели на програмата

към Министерството на икономиката и
финансите на Гърция е управляващ орган на програмата. Министерството на
регионалното развитие и благоустройството подпомага дейността на управляващия орган от българска страна.
Приоритетни оси
Приоритетна ос 1: Качество на живот – Подобрение и управление на природ-ните и културни активи, здравни и
социални въпроси за подобряване на
качеството на живот в трансграничния
регион и благосъстоянието на неговите
жители.
Приоритетна ос 2: Достъпност - Подобряване на транспортните и комуникационните мрежи и осигуряване на
лесно и безопасно движение на стоки,
услуги и хора в трансграничния регион.
Приоритетна ос 3: Конкурентоспосо-

са засилване на привлекателността на
региона чрез повишаване на качеството на живот и подобряване на структурите на достъпност, увеличаване на
конкурентоспособността чрез насърчаване на предприемачество, създа-ване
на мрежа за сътрудничество и инвестиране в човешки ресурси. Финансират
се проекти по приоритетните
оси:
„Качество на живот”, „Достъпност”,
„Конкурентноспособност и човешки
ресурси” и „Техническа помощ”.
По първите три
приоритета могат
да кандидатстват
обществени лица
и
организации,
акаде-мични и научноизследователски институти,
местни
здравни
центрове, държавни организации за
култура, еврорегиони и бизнес съюзи
или организации.
Приоритетната ос
„Техническа
поЧасовниковата кула в Кавала
мощ” е единствено
за управлението и
администрирането
на Програмата.
Ръководното
тяло на ИНТЕРРЕГ

брой 4, юни-юли 2012
бност и човешки ресурси – Насърчаване на предприемачеството, инвестиране в човешки капитал и насърчаване на
научноизс-ледователската дейност и
иновациите, за да се повиши конкурентоспособността и да се подобри икономическото и социалното развитие на
трансграничния регион.
Приоритетна ос 4: Техническа помощ – Има за цел да подкрепи цялостното управление и безпроблемното изпълнение на Програмата.
Крайни бенефициенти съгласно Приоритетните оси на Програмата (2007
– 2013)
За програмния период 2007 – 2013 г.
крайните бенефициенти ще демонстрират администрати-вен капацитет и ще
отговарят на конкретните изисквания и
критерии, записани и посочени в Ръководството на програмата.
Определени са следните общи категории на крайни бенефициенти съгласно приоритетната ос на Програмата:
За Приоритетна ос 1 – Качество на
живот,
Крайните бенефициенти включват
обществени организации, академични
и научноизследова-телски институти,
местни здравни центрове, държавни
организации за култура, обществени
лица и организации еквивалентни на
обществени, еврорегиони.
За Приоритетна ос 2 – Достъпност,
Крайните бенефициенти включват
обществени организации и организаСолун , част от крепостните стени

Църквата “Св. Висарион” в Смилян

ции, еквивалентни на обществени.
За Приоритетна ос 3 – Конкурентоспособност и човешки ресурси,
Крайните бенeфициенти включват
обществени организации, организации
- еквивалентни на обществени, бизнес съюзи/организации, академични,
образователни и научноизследователски институти.
За Приоритетна ос 4 – Техническа
помощ,
се отнася единствено до управлени-

ето и администрирането на Програмата
и затова включва средства, насочени
единствено към гладкото изпълнение,
наблюдение и оценка на Програмата.
Затова средствата, отделени за тази
Приоритетна ос, се съхраняват за вътрешни цели. Така Целевите групи
включват персонала на Управляващите
структури на Програмата и най-накрая
всички крайни бенефициенти, определени за всички Приоритетни оси на
Програмата.
Вкаменената сватба край село Зимзелен,
област Кърджали
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Имам мечта...

Георги Иванов/ кмет на Хасково
„ Мечтата ми за този мандат е да бъда оставен да работя спокойно.

Александър Абрашев / кмет на Калояново
“Първо хората от Община Калояново да живеят по-добре в края на мандата. По отношение на пряката ни работа,
да получим покана и да започнем работа по внесения по Оперативна програма «Околна среда» проект за канализация,
водопровод и пречиствателна станция на общинския център с. Калояново.

д-р Петър Петров / кмет на Ценово
Мечтата ми е да се спре по някакъв начин отливът от селата. Ние сме малка община, с 9 населени места и 7 000
жители. Допреди 14 години те са били 13 000. Липсата на икономика, на работни места е главният ни проблем. Търсим сериозни инвеститори, които да инвестират, но не на всяка цена. Първото ни изискване е да няма замърсяване
на околната среда. Необходимо ни е участие в повече проекти и програми, тъй като нашите собствени приходи са
малко. Стремежът ни е за създаване на стабилен екип от професионалисти, защото пред нас стои въпросът с административния капацитет.

Цонко Цонев/ кмет на Каварна
“Имам мечта Златица да бъде успешен и богат град. Най-чистият, най-красивият и най-гостоприемният град. Тази
мечта не е просто изречени думи, а необходимост за всеки от нас. Но, след като няколко години всичко беше в застой, няма как изведнъж да се промени обликът на града, който бе замрял, обезличен, без идентичност. Знаем, че той
е бил сред предложенията за столица на България. Затова сега работим усилено. Столица няма да станем, но защо
не красиво и приятно място? Започваме с инфраструктурата, екологията и чистотата, успоредно ще работим по
социалната политика, ще привлечем бизнeса за партньор. Трябва да обърнем внимание на красивата ни природа и богатото ни културно и историческо наследство. Вървим към сдружаване със съседни общини с цел усвояване на повече
средства или в участие в мегапроекти. Мечтая за неща, които не са се случили и питам – „А защо не”?”

Николина Гoровa/ общински съветник в Стара Загора
Иска ми се най-сетне да се случи нещото, наречено финансова и административна децентрализация, защото общинските съвети сега нямат кой знае каква решителна функция. Принципът на разделение на властите не е много очевиден в България. Едната власт доминира за сметка на другата. Иска ми се през този мандат един работещ общински
съвет в Стара Загора с устойчива политика и в който има приемственост от предишния. Управляващите у нас,
независимо в коя власт са, много често са изкушени да се намесват в работата на другата, което води до отсъствие
на реално действаща демокрация.

Рубрика на Димитър Кирилов
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