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На предела на един изчерпан модел

Колонка на редактора

Пламен Даракчиев

Бюджет 2013-та и местната власт

Всяка година преди приемането на бю-
джета за следващата, правителството 
го именува. Не с нежни имена, с които 
моряците обикновено омилостивяват 
ураганите, а обикновено със скучни сло-
восъчетания.  Този път финансовият ми-
нистър Симеон Дянков го нарече бюджет 

за увеличаване на доходите.
Посланието е многозначително и, разбира се е, адресирано 
към хората у нас, чиито доходи зависят пряко от решенията 
на кабинета. А те никак не са малко. Пенсионери, безработни 
и социално слаби, едно към друго два пъти повече от заетите 
в икономиката и в публичния сектор у нас. 
Подчертаването на този акцент в бюджет 2013-та  е обяс-
нимо. Идват избори и правителството прави онова, което са 
правили и другите преди него в четвъртата година от своя 
мандат. Бихме могли да го разберем, ако ставаше дума за 
крачка назад, за моментно тактическо отстъпление с оглед на 
бъдещи намерения и планове. Уви, не става дума за тактиче-
ски  похват. А за грешни пари, които отново ще бъдат налети 
в нереформирани сектори като например здравеопазването и 
образованието. Както и за познатото разточителство в сфе-
рата на държавната администрация и службите за опазването 
на обществения ред. 
Като и в предишни, така и тази година няма изненади.  И от 
гледна точка на технология на бюджетирането, и като струк-
тура на разходите, и като мащаб на преразпределителните 
процеси.  И с просто око се вижда, че близо половината от 
бюджетът са социалните и осигурителните плащания. А  това 
е сигурен признак, че тук реформите са или колебливи (пен-
сионната) или никакви ги няма – здравеопазването например.
Другият голям и устойчив разход във времето това са транс-
ферите към общините, като за тази година сумата в разход-
ната част на бюджета е в размер на 2 280 млн лв. За едни все 
още остава загадка защо вместо да преразпределя, прави-
телството не инициира законодателни промени и примерно 
не преотстъпи корпоративния данък на местната власт при 
положение, че размерът на този налог за 2013 година е 1 
491 млн лева, т.е. относително неголям приходоизточник в 
сравнение с косвените данъци. За други обяснението е в из-
началния стремеж  да бъде разпределян и преразпределян 
ресурс. Иначе казано, най-старшият в патриархалното семей-
ство да разчупи хляба на масата и така да бъде потвърдена 
йерархията.
Разбира се, с цената на раздута администрация, която стои 
зад преразпределението.
През тази година не бе свършеното най-важното, за което 
миналата година България бе посъветвана настоятелно от Съ-
вета на Европа, а именно: скъсването с досегашната практи-
ка на изработване на консолидиран държавен бюджет, преди 
общините да са изготвили своите годишни финансови про-
грами.  Определянято на параметрите в посока отгоре надолу 
и съответно спускане на определени нормативи и показате-
ли превръщат местната власт във формален участници в бю-
джетния процес. Такъв, какъвто те са и в другия голям процес 
всяка година – планирането и усвояването на средствата по 
оперативните програми, предназначени за развитие на реги-
оните.
Впрочем, няма да бъде честно да твърдим, че понастоящем са 
възможни бюджетни реформи в посока на по-голяма финан-
сова самостоятелност на общините. Напротив. Възможностите 
за оптимални взаимоотношения между бюджета и местната 
власт са изчерпани. А така наречената финансова децентра-
лизация вече е напълно компрометирано понятие.
Все по-наложителна става цялостна ревизия на бюджета и на 
бюджетните взаимоотношения у нас.  Но само и единствено в 
контекста на радикална административна и местна реформа. 

Издават:

С съдействие на вили Гълъбов, член на асоциацията на 
българските градове и региони.

Издателски съвет: 
Ергин Емин

Редакционен екип: 
Пламен Даракчиев

Димитър Кирилов

PR и Реклама: 
Татяна Цонева

технически секретар: 
Георги Тодоров

Предпечатна подготовка: 
„Кота Дизайн“ ООД

Печат: 
“КОТА Принт” ООД

КонСултатИвен Съвет:

айсехел Руфи - PR и анализи 
александър трифонов - Публично-частно партньорство
доц. андрей захариев - Стопанска академия, Свищов

доц. антоанета Христова - БАН
антоанета Цонева - Институт за развитие  

на публичната среда
доц. д-р антоний Гълъбов - политически науки, НБУ

владимир Шопов - Европейски институт  
за стратегии и политики

проф. Георги Михнев - УНСС
димитър Иванов - Съюз за малки  

и средни предприятия към ЕНП
елеонора негулова - председател НСМСБ

Желез Съботинов - анализи Регионална политика
здравко Сечков - изп. директор ФРМС 

любов Панайотова - изп. директор Европейски институт
доц. Милена Стефанова - Софийски университет,  

секретар АБГР
Мима ненкова - програми ЕС, ИМРР

проф. Михаил Константинов - Университет по архитектура, 
строителство и геодезия

найден зеленогорски - местно самоуправление
доц. наньо нанев - Тракийски университет

Пламен даракчиев - изп. директор Институт за местно  
и регионално развитие

проф. Рангел Гюров - Нов български университет
Семра Якуб - юрисконсулт СОС

доц. Стоян тагарев - УНСС
проф. тодор танев - Софийски университет

Хатидже Барабунова - проекти, АБГР

Списание за местно 
самоуправление 
и развитие

www.gir-magazine.com

С изключителното 
съдействие на:



2

Петър Ганев :
Бюджет 2013: нищо ново и 
като цяло и що се отнася до 
общините

17 

18

20

Тема на броя

Георги Ангелов: 
Добре познатият модел – и 
на централно, и на местно 
равнище

Димитър Петров:
Държавният бюджет като 
генератор на устойчиво 
туристическо развитие на 
местно ниво

3  Междукултурно сътрудничество и етническа толерантност

4  Президентът Плевнелиев настоя за опростени правила 
ускоряване на процеса на децентрализация и за опростени 
правила  за управление на европейските проекти

5  Проект „ПЧП за силна и модерна София 2020+”

8  Североизточният район – визия за развитие и реалност

11  Българският модел за местното самоуправление: 
традиция, развитие и актуални въпроси

14  Реформата в местното самоуправление – най късият път 
към съживяване на малкия град и на българското село

16  Реформата в местното самоуправление – най късият път 
към съживяване на малкия град и на българското село

17  Бюджет 2013: нищо ново и като цяло, и що се отнася до 
общините

18  Добре познатият модел – и на централно, и на местно 
равнище

20  Държавният бюджет като генератор на устойчиво 
туристическо развитие на местно ниво

22  Черноморското икономическо сътрудничество и градовете 
в региона – новите предизвикателства

26  Организацията за черноморско икономическо 
сътрудничество : в търсене на нови посоки и регионални синергии

30  Самоуправлението на нашите общини



брой 5, септември - октомври 2012

3

Междукултурно сътрудничество
и етническа толерантност

Национална конференция 
„Междукултурно сътрудни-
чество и етническа толерант-
ност“ се проведе в Шумен. 
Форумът е част от проекта 
„Интеркултуралният диалог 
- отговор на предизвикател-
ствата пред междуетническите 
отношения в България“, който 
се реализира от Гражданско 
сдружение „ЕВЕТ“, в парт-
ньорство с Фондация „Конрад 
Аденауер“ и Център за евро-

пейски изследвания 
- Брюксел. Целта 
на проекта е да се 
даде възможност на 
формални и нефор-
мални лидери от 
различни региони 
на страната, пре-
димно от смесени 
райони, да влязат 
в диалог и развият 
умения за толерантност и съ-
трудничество при разрешaва-
не на проблеми. Методът на 
работа може да се характери-
зира, като „учене, чрез изжи-
вяване“. 

„Този диалог в България се 
води за първи път, отначало 
опасенията ни бяха, че няма 
да можем да го реализира-
ме, но нещата станаха“, заяви 
ръководителят на проекта и 
председател на ГС „ЕВЕТ“ Ер-
гин Емин. По думите му, този 

проект трябва да бъде продъл-
жен.

 
 „Малцинствата в България 

живеят помежду си добре, без 
конфликти. Това е добра въз-
можност да се увеличи шанса 
за съдействие между тях. Ин-
теграцията е ключ към едно 
по-високо ниво на образова-
ние и начин на живот“, заяви 
Марко Арндт - директор на 
Фондация „Конрад Аденауер“ 
за България. Той допълни, че 
реализацията на проекта е це-

ляла именно пости-
гането на по-високи 
нива на образование 
между население-
то от малцинствата. 
Дейностите по про-
екта са обхванали 
и реализирането на 
няколко изследвания 
в сред населението 
на страната, по тема-
та за междуетниче-
ската толерантност 
и обучения на мла-
ди хора. Брошура и 
наръчник на българ-
ски, английски, нем-
ски и турски език ще 
бъдат издадени в ре-
зултат на дейностите 
от проекта. Конфе-
ренцията приключва 
с анализ на постиг-
натите резултати.

3
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За опростяване на правилата 
за управление на европейските 
проекти, за стандартизиране на 
обществените поръчки и за про-
дължаване на процеса на децен-
трализация се обяви президентът 
Росен Плевнелиев, който откри в 
Пловдив осмата Годишна среща 
на местните власти в България. В 
обръщението си към кметовете от 
цялата страна Плевнелиев открои 
приемствеността, стратегическия 
и интегриран подход като основ-
ни фактори на развитието в Бъл-
гария. „Без значение кой и кога 
е на власт в държавата трябва 
да постигаме стратегическите си 
цели”, каза той. Президентът бе 
категоричен, че растежът на ре-
гионите у нас е възможен само с 
реформи на местно ниво, мерки за 
конкурентоспособност и с добра 
бизнес среда. Той постави акцент 
върху процедурите за възлагане 
на обществени поръчки, които са 
основната причини за забавянето 
на проектите на общините по опе-
ративните програми на ЕС. При 
констатирани над 70% нередности 
по процедурите по Закона за об-
ществените поръчки (ЗОП) трябва 
да се направят съответните изво-
ди, призова държавният глава. Той 
предупреди, че около 40 млн. лева 
са финансовите корекции, свърза-

ни с нарушения по ЗОП, 
което може да затрудни 
съществено много общи-
ни, въпреки че сумата 
изглежда малка спрямо 
разплатените до момента 
4.3 млрд. лева от евро-
фондовете. През 2013 г. 
само по ОП „Регионално 
развитие” трябва да бъ-
дат разплатени 1 млрд. 
лева и това е сериозно 
изпитание, което изисква 
ускоряване на темповете 
на реализация на проек-
тите, добави Плевнелиев. 
Той предложи да бъдат 
стандартизирани проце-

дурите по ЗОП за всички общи-
ни, което многократно ще повиши 
ефективността и прозрачността по 
проекти за изграждането на детски 
градини, за културни атракции, за 
пътища и за подобряване на град-
ската среда. Президентът призова 
също така за интегриран подход 
с комплексни и интегрирани про-
екти в изработваните към момента 
стратегии и планове за общинско 
развитие.

Президентът посочи, че про-
мените в Закона за насърчава-
не на инвестициите и Закона за 
публично-частното партньорство 
предоставят нови възможности на 
българските общини. Задължител-
но е осъществяването на админи-
стративната реформа, на проекти-
те за електронното правителство 
и за електронна община, както и 
завършването на реформата във 
водния сектор, където общините 
имат важна роля, смята той. Дър-
жавният глава даде висока оценка 
на изпълнението на Стратегията 
за децентрализация. Една от ос-
новните положителни промени е 
възможността на общините да по-
вишат приходите си от концесии за 
добив на подземни богатства и от 
археологически културни ценнос-
ти, посочи той. 

Регламентираното разпреде-
ление на субсидиите за общин-
ски пътища и правомощията им 
за управление на ресурсите също 
са стъпки в правилната посока. 
На общините трябва да се пре-
доставят допълнителни права на 
собственост и за управление на 
инфраструктурни обекти с местно 
и регионално значение като прис-
танища, летища, транспортни тер-
минали, културни и археологични 
ценности, добави Плевнелиев. В 
обръщението си към кметовете той 
формулира три принципа за изли-
зане на Европа от кризата – дис-
циплина, солидарност и отговор-
ност. „Това са принципи, в които 
България е за пример”, подчерта 
президентът. Реформите за кон-
курентоспособност и за растеж е 
необходимо да се проведат нався-
къде в Европа и тук България също 
е взела своите тежки решения, 
припомни той. „Най-големите про-
блеми на Европа днес са дълговата 
криза, безработицата и социално-
то неравенство, но те не трябва да 
ни отклоняват от целта за силна и 
интегрирана Европа”, изтъкна още 
държавният глава.

Президентът Плевнелиев настоя за 
опростени правила ускоряване на процеса на 
децентрализация и за опростени правила  за 
управление на европейските проекти

60 дни
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От 26 до 28 септември във Варна се 
състоя международен семинар, органи-
зиран от АБГР и МАГ – Международна 
асамблея на столиците и големите гра-
дове, на тема: „Развитие на социалната 
сфера в големите градове чрез привли-
чане на инвестиции: практически ре-
шения”. Семинарът, станал традицио-
нен, бе проведен по идея и проект на 
Асоциацията и в резултат на сътрудни-
чеството между АБГР и МАГ – Москва. 
Тематиката на форума, проведен във 
Варна, остана неизменна с оглед на ак-
туалността на проблема. Пред участни-
ците в семинара последователно гово-
риха изпълнителните директори на МАГ 
Владимир Селиванов и на АБГР Ергин 
Емин. Сред докладчиците бе също така 
и представителят на Международния 
черноморски клуб. 

В семинара взеха участие предста-
вители на градските власти и на реги-
оните от България, Сърбия, Македония, 
Гърция, Украйна, както и редица руски 
и чужди инвестиционни и производ-
ствено-финансови корпорации.

Представителите на АБГР, съвмест-
но с ръководството на Международния 
черноморски клуб, обсъдиха и анали-
зираха състоянието на черноморските 
градове и региони и разгледаха въз-
можностите за сътрудничество и при-
вличане на инвестиции в градовете. От 
страна на Асамблеята, обръщение към 
форума направи Владимир Селиванов. 

Той призова кметовете и представите-
лите на общинските съвети към взаим-
ноизгодно сътрудничество и участие 
в разработване и изпълнение на съв-
местни проекти. Ораторът подчерта,  че 
именно членството на България в ЕС и 
усвояването на средствата от структур-
ните фондове е допринесло за напре-
дъка в прилагането на стандартите  в 
социалната сфера на българските гра-
дове.

По време на семинара бе подписан 
договор за сътрудничество между МАГ 
и Асоциация на българските градове и 

региони. Изпълнителният директор на 
АБГР и председател на Управителния 
съвет на Института за местно и реги-
онално развитие – Ергин Емин изказа 
мнение, че за българските кметове и за 
членовете на организацията предста-
влява голям интерес начина на работа 
в МАГ, като едно от големите обеди-
нения на градовете в постсъветското 
пространство.

По време на семинара кметовете на 
община Златица и на град Магадан, съ-
ответно Магдалена Иванова и Влади-
мир Олейников, подписаха договор за 
побратимяване между двете общини. 
Също така бе постигната договореност 
за побратимяване между община Варна 
и град Омск, като страните се споразу-
мяха да  реализират съвместен проект в 
областта на телемедицината, съпрово-
ден с провеждане на видеосеминари и 
конференции.

Изпълнителният директор на АБГР 
Ергин Емин, беше награден от МАГ с 
медал „За принос в развитието на мест-
ното самоуправление”. Наградата бе 
връчена от изпълнителния директор 
на Асамблеята Владимир Селиванов. 
Отличието се присъжда с решение на 
президента на Академията на руските 
общини. 

На 28 септември делегатите на МАГ и 
АБГР взеха участие в тържественото за-
седание на Международния черномор-
ски клуб, посветено на 20-годишнината 
от създаването му.

Социалната сфера в големите градове –
инвестиции, практически решения
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Международен семинар във Варна, организиран от Асоциацията на българските 
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Проект „ПЧП за силна и модерна 
София 2020+”

Международна конференция 
„ПЧП в София 2020+” се про-
веде в София на 1 октомври 
2012 г., като начало на дей-
ностите по проект „ПЧП за сил-
на и модерна София 2020+”, 
финансиран по линия на Про-

грама „ЕВРОПА 2012” на Сто-
личната община. Общата цел 
на проекта е да се системати-
зират проектни идеи, които да 
се реализират чрез модела на 
публично-частното партньор-
ство (ПЧП) на територията на 

Столичната община. 
В рамките на конференция-

та бяха представени дейност-
ите по проект „ПЧП за силна и 
модерна София 2020+”, въз-
можностите за ПЧП проекти в 
Община София, европейските 

практики при внедрява-
не на ПЧП в столиците на 
ЕС, връзката между ПЧП и 
кандидатурите на големите 
градове в ЕС за междуна-
родни културни и спортни 
събития. 

Асоциацията на българ-
ските градове и региони 
(АБГР) бе представена на 
конференцията от адвокат 
Валентин Атанасов, който 
стана част и от създадения 
Консултативен обществен 
съвет по публично-частно-
то партньорство за разви-
тие на София. Идеята за съ-
вета произлиза от добрите 
европейски практики, сти-
мулиращи съвместната ра-
бота на неправителствения 
сектор с цел изработването 
на стратегии и позиции по 
теми с голям обществен ин-
терес. 

Основната задача на Об-
ществения съвет през след-
ващите месеци ще бъде да 
предложи идеи за реали-
зацията на публично-част-
ни проекти. Първите пред-
ложения на експертите ще 
бъдат свързани с кандида-
турата на София за евро-
пейска столицата на култу-
рата. Крайният резултат от 
работата на Обществения 
съвет ще бъде изготвянето 
на цялостна Стратегия за 
публично-частното парт-
ньорство, която ще бъде 
предложена за приемане 
пред Столичния общински 
съвет.

60 дни
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В Народното събрание НСОРБ 
представиха общата позиция 
на местните власти по
макрорамката на бюджета ,в 
частта му за общините, в за-
седанията на три основни ко-
мисии: на 24 октомври в Ко-
мисията по труда и социалната 
политика; на 25 октомври в 
Комисията по бюджет и фи-
нанси и в Комисията по реги-
онална политика и местно са-
моуправление.  
Екипът на Сдружението сво-
евременно предостави на на-
родните представители от 
комисиите Протокола за раз-
ногласия от консултациите по 
проектобюджета между Ми-

нистерството на финансите и 
НСОРБ, подписан на 5 октом-
ври 2012 г. 
В изказванията си представи-
телите на НСОРБ изложиха по-
зицията на  общините,  утвър-
дена от Управителния съвет на 
НСОРБ и отразена в Протокола 
за разногласия. В различните 
парламентарни комисии беше 
акцентирано на конкретни оч-
аквания на общините по фи-
нансирането на местни дей-
ности: 
  Увеличение на размера на из-
равнителната субсидия, което 
ще позволи на общините да 
гарантират минимално ниво на 
предоставяните местни услуги 

и успешно да завършат дей-
ностите по проектите; 
  Увеличаване на средствата за 
ремонт и поддържане на пъти-
щата и целевата субсидия за 
капиталови разходи; 
  Увеличаване средствата за 
делегирани дейности: Тук 
акцентът е поставен върху 
осигуряване на допълнител-
на държавна подкрепа за из-
дръжката на децата в детски-
те градини и някои социални 
дейности,  както и на допълни-
телни средства за нарасналите 
ангажименти на общинската 
администрация и повишената 
минимална заплата.. 

В парламента обща позиция на общините 
по бюджет 2013
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Ако трябва да определим Севе-
роизточния район по възможно най-
краткия начин – това е „Тихият бял 
Дунав”, Черно море и скъпите за 
всяко българско сърце исторически 
паметници в Плиска, Преслав и Шу-
мен.

В икономическо и културно от-
ношение, районът заема златната 
среда измежду останали шест. Като 
перспектива обаче възможностите 
му за развитие гонят тези на Юго-
западния регион с център столицата 
на страната. За разлика от другите 
райони, Североизточният има ясно 
изразени притегателни центрове с 
възможности за влияние. Това са 
трите  града с население над сто хи-
ляди души – Варна, Добрич и Шу-
мен. Всеки от тях с различен про-
фил, със своя културна специфика и 
възможности за развитие в опреде-
лени сектори на икономиката.

Засега, както и по отношение 
на другите райони, в планирането 
на неговото развитие преобладава 
комплексният подход. Открай вре-
ме, може би от времето на социа-
лизма, в мисленето на столичните 
министерства преобладава именно 
този подход и неистовото усилие да 
бъдат анализирани, прогнозирани 
и обхванати всички сектори от об-
ществения и икономически живот в 
съответния регион.

Това, разбира се е невъзможна 
и непосилна задача. И човек лес-
но може да се убеди в това дори и 
с един бегъл прочит върху плана 
за социално-икономическо разви-
тие на региона. В синтезиран вид 
това може да се види във визията 
за района: „Превръщане на Севе-

роизточния район за планиране в 
проспериращ европейски регион, 
европейска врата на България към 
богато културно-историческо на-
следство, промишлен и аграрен 
център с  висококвалифициран чо-
вешки ресурс, предпочитано място 
за живот,инвестиции и туризъм. По-
стигане на високи и устойчиви тем-
пове на икономическо развитие и 
жизнен стандарт, базирани на земя, 
интелект, Черно море, Дунав, кул-
турно-историческо наследство, ин-
фраструктура и екология.” 

В случай, че човек заложи на 
природните дадености, на традици-
ята  и човешките ресурси, най-ве-
роятно би свел нещата до три трите 
главни посоки на развитие: морска-
та индустрия, туризмът и аграрния 
сектор, в частност зърнопроизвод-
ството в славещата се като житни-
цата на България област Добрич.  
Всяка една от тези три посоки из-
исква капацитет и развитие на ред 
други сектори. Така например тури-
змът е здраво свързан с опазването 
на културно-историческото минало, 
с грижата за природната среда, с 
информационните технологии, кои-
то имат свойството да навлизат най-
бързо в този динамичен отрасъл. 
Същото може да се каже и за мор-
ската индустрия, която интегрира в 
себе си и корабоплаване, и рибар-
ство, и пристанищна дейност, и об-

разователна инфраструктура, която 
по естествен начин е концентри-
рана в центъра на района, градът, 
който наричаме морска столица на 
България – Варна.

Също както проблемът на Южния 
централен район е южната перифе-
рия и Родопите, и тук има ясно очер-
тана граница на запад и на северо-
запад. Граница, зад която попадат 
области като Силистра и Търгови-
ще, чиито въможности за развитие 
са рязко ограничени и несравни-
ми тези на общините по източно-
то крайбрежие. Тласъкът напред в 
тези области няма как да дойде от 
вътрешен подем и от стремеж за ин-
теграция вътре в самия Североизто-
чен регион. По причина, че липсват 
вътрешните импулси за естествено 
интегрирано развитие и управлен-
ски решения, които да гарантират 
това. Стратегическото положение 
на региона с население над 1,2 млн 
души и неговите природни даде-
ности може би е най-убедителният 
пример какво губи България, когато 
той отсъства от картата на Европа 
на регионите.  Губи най-вече онова, 
което регионите в централна и за-
падна Европа имат отдавна – енер-
гията, самостоятелните решения и 
инвестициите, които винаги изпре-
варват тромавите междуправител-
ствени отношения.

Североизточният район – визия за развитие
и реалност

България на регионите
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Децентрализация и на приходи, и на права, не 
само на задължения

   интервю от: Димитър Кирилов

Цонко Цонев, кмет на Каварна

Г-н Цонев, Каварна е една от 
общините, които предзвикват 
възхищение у останалите. Не 
само заради географските да-
дености, но също така заради 
амбициозните ви планове и на-
чинания В каква степен общи-
ната успява да гради планове 
въз основа на собствени сред-
ства и какво очаквате от Бю-
джет ‘2013?

Успяваме със собствени сред-
ства да поддържаме развитието 
на общината, да съфинансираме 
европейски проекти. Тази годи-
на въпреки огромната криза беше 
много добра за бюджета, изпълне-
на е почти 100 % собствената му 
част. Изплащаме облигационен 
заем по кредит по „ФЛАГ”, който 
е свързан с много голям европей-
ски проект. И 2013 очакваме да 
е отново много напрегната годи-
на. Ще продължим да работим по 
големите проекти. Трябва да за-
почне работата по подмяната на 
канализацията и ремонта на пре-
чиствателната станция – много го-
лям проект с индикативна стойност 
приблизително 18-19 млн. лева. В 
момента разработваме точно как-
во ще се изгражда – техническата 
част на проекта, която се финан-
сира от МОСВ, Програма „Околна 
среда”. Работим по един голям ин-
теграционен проект в областта на 
образованието за лица от ромския 
етнос, който също е около една 
година. Работим по два социални 
проекта. Приемаме младежи, които 

са завършили висше образование, 
първата им работа ще бъде в об-
щината. Спечелихме проект, който 
е свързан със социалната трапеза-
рия. От февруари стартира проект, 
по който 30 души ще се грижат за 
хора в неравностойно положение. 
Очакваме идната година да бъде 
на европейските проекти, които са 
доста големи. Ще кандидатстваме 
и с един голям проект за рибарско 
пристанище в Каварна за следва-
щите няколко години. Очакваме да 
продължим с фестивалите, с кул-
турните проекти, с дейностите по 
образование и здравеопазване.          

В програмата си за идната го-
дина правителството прознози-
ра нарастване на собствените 
приходи на общините с около 
85 млн. Как бихте конкретизи-
рали сумата в община Каварна, 
т.е. какво нарастване очаквате 
и от кои местни дейности?

Бих се радвал, ако запазим 
собствените приходи от тази го-
дина, тъй като те са с 15 % пове-
че от предишната.  И се надявам, 
ако успеем да удържим този ръст, 
който имаме, без да си пожелава-
ме грандомански неща за 2013, 
да постигнем това, което се случи 
през 2012. В такъв случай не би-
хме имали никакви проблеми при 
извършването на дейностите си и 
по този начин ще продължаваме да 
предлагаме добри публични услу-
ги на гражданите. 

Известен сте като привърже-
ник на децентрализацията и на 
по-голямата самостоятелност 
на общините.  Какво трябва 
да се направи, в смисъл какви 
данъци би могла да преостъпи 
държавата и над кои местни 
ресурси би могла да освободи 
своята опека? 

Хубаво е да ни освободи от ДОД. 
При нас се формират изключителни 
приходи в бюджета от този данък 
и от данък печалба на фирмите. 
Добре е в общините, в които на-
истина се работи много здраво, да 
има и стимули те да продължават 
по този начин, защото тогава няма 
да говорим за държавна субсидия, 
за делегирани дейности, а ще мо-
жем да се издържаме така, както 
е в други държави. Там, знаете, 
че има общини, има регионални 
и държавни правителства и много 
голяма част от бюджета се връща 

в съответната община от това, кое-
то тя е изработила и внесла в дър-
жавния бюджет. Ние не говорим за 
ДДС – естествено, там държавата 
има най-големия приход, но ако 
е възможно някаква част от това, 
което се заработва от общините и 
влиза под формата на други преки 
данъци, определена част от него 
да се връща. Тогава ще имаме още 
по-големи приходи. При състоя-
нието на държавата това е трудно 
постижимо, но към реална децен-
трализация може да се върви само 
когато имаме децентрализация и 
на приходи, и на права, а не само 
на задължения. Това се случи сега 
с промените в закона по отноше-
ние на отговорността и финанси-
рането изцяло на контрола върху 
незаконното строителство. Прех-
върлят ни се задължения, без да 
ни се предоставят средства, за да 
можем да ги изпълняваме и се на-
лага отново да се вместваме в на-
шите бюджети.     

Каварна е известна с туризма 
и с това, че по забележителен 
начин успява да бъде прите-
гателен център на културата, 
включително чрез световни 
знаменитости на популярната 
музика, които гостуват тук. Как 
всичко това се отразява на при-
ходите на общината и на мест-
ния бизнес? И какво очаквате в 
това отношение през 2013?

От нос Калиакра и от Етног-
рафската къща и двата музея в 
Каварна имаме много добри при-
ходи. Те са постоянен източник 
на средства, с които финансираме 
културата и археологията, правим 
разкопки със собствени ресурси. 
Отделно в областта на културата 
през следващата година ще се ре-
ализира един много голям проект, 
„Археологически резерват Яйла-
та”. Ще се възстанови византий-
ска крепост от V в. и една скална 
църква „Св. Николай”. Очаквам 
през януари 2013 да бъде избран 
изпълнител, за да можем да го осъ-
ществим през следващата година и 
по този начин да разширим кръга 
от туристи, които посещават Яйла-
та. Предишният ни успешен проект 
увеличи 4 пъти посещаемостта на 
това място от 2006 досега. Продъл-
жаваме в тази насока с дейности, 
свързани с културните ни и исто-
рически обекти, за да привличаме 
все повече посетители.
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Общините в България отдавна трябваше да 
са административно реформирани

   интервю от: Димитър Кирилов

Румен Панайотов, кмет на 
община Нови пазар

Г-н Панайотов, в края 
на годината погледите ни 
вече са обърнати към 2013. 
Но преди това да Ви попи-
там за какво стигнаха и за 
какво не стигнаха парите в 
тазгодишния общински бю-
джет? 

Бих казал, че стигнаха и 
не стигнаха. Не стигнаха за 
решаване на остри социал-
ни проблеми и за развитие и 
дофинансиране и нормално 
финансиране на социалните 
потребности на населението. 
А що се отнася до капитало-
вите разходи, мисля че с евро-
пейските средства и фондове 
мисля, че през годината този 
въпрос се решаваше сравни-
телно добре. Мога да кажа, 
че на този етап, за този пла-
нов период общината вече 
има подписани договори за 
финансиране от структурните 
фондове на ЕС за повече от 
50 млн. лева. От тях вече са 
реализирани над 10 млн. лева. 
Върви проект „Интегрирана 
градска среда” на стойност 2,5 

млн. лева. Предстои стартира-
нето на проект „Изграждане 
на жилища от семеен тип” за 
извеждане на 24 деца от соци-
ални домове и едно защитено 
жилище за юноши на стойност 
1,7 млн. Готвим тръжните про-
цедури и предстои стартиране 
на процедурите за най-слож-
ния ни обект, на стойност 36 
562 000 лв. „Подобряване на 
водния цикъл на Нови Пазар”. 
Той е изключително важен, 
тъй като градът ни попада в 
чувствителната зона за опаз-
ване чистотата на Черно море 
и въпросът има изключителна 
социална икономическа зна-
чимост за общината, но и за 
България и региона. 

Споменахте впечатлява-
щи цифри, но според Вас 
много или малко са тези 
средства в сравнение с дру-
ги общини? 

Би било нескромно да се 
мерим с други общини, но по 
този въпрос имам, така да се 
каже, еретично мнение. Смя-
там, че общините в България 
отдавна трябваше да бъдат 
административно реформира-
ни. От времената на центра-
лизираната планова икономи-
ка съществуват неща, които 
вече са анахронизъм. Говорим 
за създаване на демократично 
гражданско общество от ев-
ропейски тип, а когато става 
дума за демокрация в аспект 
управление на територията 
това не означава нищо дру-
го освен децентрализация. Тя 
реално може да се осъществи 
и да се достигне до самоупра-
вление на територията един-
ствено ако се осигури самофи-
нансирането й. Следователно 
децентрализация е ключовата 
дума на единствената възмож-
на антикризисна мярка, която 
трябва неотложно да се реали-
зира, за да се оттласне Бълга-
рия от дъното. 

Това би ли позволило на 
община с големината на 
Нови пазар да има оптима-

лен бюджет?
Категорично да. Трябва да 

си даваме сметка за това, че 
наистина трябва да оптимизи-
раме разходите на държавата, 
да направим оптимални общи-
ни от гледна точка на основна-
та функция на местната власт, 
която е да моделира, да про-
грамира, да планира, да орга-
низира и да обслужва жизне-
ния цикъл на човека. Той се 
разполага в три основни сфе-
ри – на икономиката, на соци-
алните проблеми и на култу-
рата, на административното, 
правно, здравно обслужване. 

Кои според Вас са данъ-
ците, които могат да бъдат 
преотстъпени на община-
та и в този смисъл какви 
са шансовете й ако това се 
случи?

Трябва да се смени матри-
цата и правилата на играта в 
това отношение. Крайно време 
е така както в развитите демо-
кратични европейски държави 
данъците да не се събират от 
НАП, а от местните власти и по 
единни стандарти и критерии 
за обслужване на общината 
и на нейната сложна инфра-
структура да остава необхо-
димото. Онова, което е в по-
вече, да отива на национално 
равнище, тоест в държавния 
бюджет, а не обратното. Ако 
общините са оптимални, тези 
неща трябва да се преобърнат.

Оптимист ли сте по от-
ношение на предстоящото 
да извършите в общината 
през 2013?

Разбира се, че съм оптимист, 
но бих бил още по-голям оп-
тимист ако наистина има по-
литическа воля в България да 
се извърши неотложната ад-
министративно-териториална 
реформа. Ако тя се осъществи, 
веднага ще се решат други на-
лежащи проблеми на страната 
– здравна реформа, оптими-
зация на училищната мрежа, 
оптимизация на управлението.

България на регионите
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Аспекти на началата на бъл-
гарското местно самоуправление 
можем да намерим още в предо-
свобожденска България.  Особе-
но в годините след приемането на 
Хати-шерифа през 1839 година 
и Хати-хумаюна от 1856 година, 
който въвежда правилото в съве-
тите - във вилаетите, санджаите, 
каазите и общините да участват 
както мюсюлмани, така и немю-
сюлмани, при това – свободно 
избрани. Способността на бълга-
рите да организират около църк-
вата, училището и управлението 
на стопанските работи е създала 
достатъчно предпоставки, щото 
местното самоуправление в нова-
та, следосвобожденска България 
да е добре познато. И да не бъде 
такова предизвикателство пред 
народа, каквито са билите други 
институции, произтичащи от Тър-
новската конституция. 

Ето защо, за временното руско 
управление в лицето на прозор-
ливия княз Черкаски и най-вече 
на наследника му княз Дондуков-
Корсаков, не е било особена труд-
на задача установят гражданска 
власт в 8-те окръга и 56-те сан-
джака в рамките на освободената 
територия. С тези първи стъпки 
наистина се въвежда принципът 

на децентрализацията и широкото 
самоуправление в селищата, око-
лиите, окръзите и дори в губерни-
ите. Заедно с това е извършено и 
първото разпределение на отго-
ворностите между отделните нива 
на местното самоуправление. 

След прословутия спор „за” или 
„против” двукамарния парламент, 
другата съществена дискусия в 
Учредителното събрание от 1879 
година се развива по въпроса за 
местното самоуправление. Можем 
само да съжаляваме, че двете дис-
кусии не са се слели в една. Но 
такова е било времето. И нашите 
предци са схванали двукамарния 
парламент като своеобразно раз-
деление на нотабили и обикно-
вено представителство. А не при-
мерно като регионална камара и 
камара на представителите.

Началото и дискусията в 
Учредителното събрание

Можем да съжаляваме също 
така, че дискусията около новото 
административно-териториално 
деление  и местното самоупра-
вление не е била подробно про-
токолирана изцяло. В нея вземат 
участие много от по-сетнешните 
държавници на България – Дра-
ган Цанков, Петко Каравелов, 
Тодор Икономов, Константин 
Стоилов, Марко Балабанов. За 
да си представите най-добре 
дискусията, ще цитирам част 
от изказванията на Констан-
тин Стоилов и на неговия опо-
нент Марко Балабанов. Спор, 
в който има единодушие по 
отношение на широкото само-
управление в общината, но и 
различия по отношение на дру-
гите нива. От една страна, Кон-
стантин Стоилов пледира: „Ние 
трябва да се стараем у нас да 
се развият много центрове на 
политически и обществен жи-
вот. Това е началото на децен-
трализацията, която Франция 
с мъка се стреми да постигне 
и коята дава силата на Англия 
и Америка. Другото начало е 
началото на централизацията, 

според което правителството пра-
ви всичкото.”.  Другата теза е на 
Марко Балабанов, който претен-
дира за отпадането на губернии-
те и за по-силна административна 
власт в околиите, като на места 
иронизира Константин Стоилов за 
желанието му за „да се образуват 
такива центрове в Отечеството ни, 
за да стане България градина или 
Белгия на Балканския полуостров, 
както се изразява един от наши-
те доброжелатели европейци.” Но 
пък тъкмо Балабанов, произнася 
следната знаменита фраза: „Дай-
те по-много правдини на окръ-
жието, по-малко на околията, 
а на общината – най-пълно са-
моуправление.”

В крайна сметка Учредителното 
събрание гласува предложението 
на Драган Цанков, което намира 
израз в първото изречение на чл. 
3 от Търновската Конституция: 
„Територията административ-
но се дели на окръжия, око-
лии и общини.”. А след това се 
приема и предложението на Марко 
Балабанов: „Особен закон ще се 
изработи за наредбата на това 
админстративно деление вър-
ху начала за самоуправление 
на общините.”.

За съжаление, крайният резул-
тат е компромис. Макар предсе-

Българският модел за местното 
самоуправление: традиция, развитие и 
актуални въпроси

   Ергин Емин

Константин Стоилов

Петко Каравелов
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дателстващият Петко Каравелов 
да настоява от текста да отпадне 
„общините” и точката да се сложи 
преди тях, все пак текстът остава 
в този вид. И тази липса на яснота 
ще даде своя негативен отпечатък 
върху по-сетнешната история на 
местното самоуправление у нас.

Период на подем

Началото е поставено през  
1880 година, когато Народното 
събрание приема Закона за адми-
нистративното деление на терито-
рията на Княжеството. Той разде-
ля новата държава на 21 окръжия, 
58 околии и 1354 общини.  Местно 
самоуправление е предвидено в 
две от тях – в общините и в окръ-
жията. 

Три години след Учредителното 
събрание са изготвени и приети 
два закона: Законът за общини-
те и градските управления (1982) 
и Законът за Окръжните съвети 
(1882). Към тях трябва да добавим 
и Закона за правата на общински-
те кметски наместници. 

През 1986 година са приети два  
нови закона: Закон за градските 
общини и Закон за селските общи-
ни. На следващата година влиза в 
сила и Законът за окръжните съ-
вети.  

Първите два закона бележат 
развитието на местното самоу-
правление за повече от три десе-
тилетия. В тях са предвидени из-
бираеми общински съвети, които 
излъчват кмет на градската или 
селската община. Според нови-
те правила селските кметове се 
утвърждават от министъра на въ-
трешните работи, а градските  – от 
княза. Кметовете, както и понасто-
ящем в България, са били предста-
вители едновременно на местното 
самоуправление и на централната 

власт. Окръжните съвети са уп-
равлявани от избрани постоянни 
комисии, разполагащи с известна 
стопанска самостоятелност, с пра-
вомощия да избират съдебните за-
седатели, да  разпределят преките 
данъци върху общините, да дават 
мнение по инфраструктурни про-
екти – шосета, ж.п. линия и пр., 
да изготвят и управляват бюджета 
на окръга. 

През 1889 година нови проме-
ни в Закона за окръжните съве-
ти ограничават правомощията на 
второто ниво - намалява се съста-
вът на постоянната комисия, а за 
председател се определя окръж-
ният началник. Това на практика 
превръща постоянните комисии в 
подразделения на държавната ад-
министрация. През 1901 година XІ 
ОНС приема нов Закон за админи-
стративно-териториалното деле-
ние на държавата, според който се 
установява модел с 12 окръга и 71 
околии.  

Би могло да се каже, че пе-
риодът до началото на XX век е 
най-силният в развитието на бъл-
гарското самоуправление, когато 
общините са били най-жизнеспо-
собни - и като самостоятелност, и 
като инициатива, и като финанси. 
Следват многобройни промени във 
вече цитираните по-горе закони. 
Първи  губят своята са-
мостоятелност окръж-
ните съвети. По -ната-
тък редица изменения и 
допълнения в законите 
ограничават автоно-
мията на общините за 
сметка на централната 
власт. 

Статистиката сочи, че 
от приемането му през 
1882 г.  до 1926 г. Зако-
нът за селските общини 
претърпява 16 поправ-

ки, а този за градските – 22. От 
гледна точка на днешната прак-
тика у нас, статистиката може да 
не е впечатляваща, но в онези 
години относителната тежест на 
тези чести промени е била доста 
по-висока. Седем пъти е променя-
но и второто издание на Закона за 
окръжните съвети от 1907 година.

Своето влияние върху разви-
тието на местното самоуправление 
имат и трите войни – Балканската, 
Междусъюзническата и Първата 
световна. Резултатът, пак според 
статистиката - по съпоставими 
цени дълговете на градските об-
щини от 96 милиона през 1914 на-
растват до 309 млн лв, в края на 
1925 г. Увеличават се значително 
и задълженията на окръзите - от 
малко над 1 млн лева през 1911, 
г., до 30 млн лева през 1925 г.

Като цяло, въпреки редица не-
съвършенства, политическите ко-
лизии и партизанщина, би могло 
да се каже, че в този първи пе-
риод  контролът, който държава-
та упражнява върху местното са-
моуправление не е йерархичен, 
а по скоро финансов, съдебен и 
административен. Той се упраж-
нява само от органи на държавата 
– съдебни, финансови инспектори, 
окръжен управител.

 Тази първоначална уредба и 
това  устройство на местното са-
моуправление с известни кърпежи 
и в най-общ вид просъществува до 
1934 година. 

Загърбване на традицията и 
процеси на централизация

През 1933 година е отменен За-
конът за окръжните съвети, а след 
19-томайския преврат през 1934 
г.  правителството приема Наред-
ба-закон за селските общини и 
Наредба-закон за градските об-
щини.  По-късно, през 1938 годи-
на,  Народното събрание гласува и 
Наредба-закон специално за Сто-
личната голяма община, с което 
ограничава нейните правомощия и 

1882

1885 - 1901
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предвижда назначение на нейния 
кмет от министъра на вътрешните 
работи.  

С последните три  закона на 
практика се загърбват традиции-
те, което е постигнато в края на 
19-тия и началото на 20-тия век. 
Административния надзор над об-
щините се засилва и се разширява 
ролята на централните управле-
ния от страна на правителството. 
Ограничаването на местното са-
моуправление и разрастването на 
централната администрация рязко 
влошава качеството в процеса на 
управление и координацията меж-
ду отделните служби и деконцен-
трирани звена.  Към всичко това 
трябва да добавим и проблема с  с 
администрирането на новите земи 
от 1941 година насетне.

Ако трябва да обобщим струк-
турния модел на българското мест-
но самоуправление за периода до 
1944 година, поне що се отнася до 
второто ниво, можем да кажем, че 
той е твърде неустойчив. И вари-
ра от  21 окръжия през 1880 до 7 
области, установени с реформата 
през 1934 година. Базирайки се на 
на наблюдения от Царство Бълга-
рия и последващия период, един 
автор – Димитър Попов, изготвил 
статистическа хроника на проме-
ните в броя и центровете на вто-
рото ниво след Освобождението, 
прави заключение, че 28-те окръ-
га са най-устойчивата структура 
през годините. Устойчива с оглед 
на продължителността на своето 
съществуване и на градовете, оп-
ределяни за центрове на области-
те или окръзите. От историческа 
гледна точка, най-вероятно.  Дру-
гото ще го покаже бъдещето.

След 1944, в условията на тота-
литарен режим година вече може 
да говорим за промени, чиято це-
лесъобразност е обусловена преди 
всичко от партийната идеология, 
от визията за колективизация и 
индустриализация.

ТКЗС и АПК като ориентир за 
реформите

Първата реформа е от 1949 го-
дина, когато е увеличен броят на 
областите от 7 на 15.  По-нататък 
колективизацията и поетият курс 
към индустриализация води до но-
вото административно деление от 
1959 г. Окръзите се увеличават 
на 30, а околиите отпадат като 
административно-териториални 
единици.  Целта е концентрация 
и пренасочване на селското насе-
ление към градовете, където тече 

индустриализацията.  Две години 
по-късно промяната е узаконена 
в Конституцията. През  1971 го-
дина с новата Конституция се ус-
тановява двустепенното деление 
– общини и окръзи с местно само-
управление. През  1979 г. с указ 
на Държавния съвет прекратяват  
съществуването си 1389 общини. 
На тяхно място се създават 291 
селищни системи, повечето около 
изградени около новосъздадените 
аграрно-промишлени комплекс.

Така по ирония на съдбата ори-
ентир за българската община вече 
не е църквата, както по времето 
на нейното възникване, а ТКЗС-то 
през  50-те и АПК през седемде-
сетте години.

През 1987 се извършва послед-
ната административно-територи-
ална реформа по времето на ко-
мунистическия режим. Създават 
се 9 области, формално с местно 
самоуправление и областни съве-
ти.  Броят на общините се свежда 
от 291 на 249.

През 1991 година, с новопри-
етата Конституция е установен 
двустепенeн модел с местно упра-
вление само в общините. Предви-
дена е и възможност със закон да 
се създават и други нива на само-
управление.

В съвременен план ще пропусна 
недоразумението с опита за създа-
ване на околии и ще отида напра-
во на 1999 г., когато бе първата 
голяма административна-терито-
риална реформа след 10-ти ноем-
ври 1989. Тя, както знаете, въз-
станови 28-те окръга като админи-
стративно-териториални единици 
с намерението по-късно в тях да 
бъде установено самоуправление. 
През 2007 година бе извършена-
та конституционната реформа, 
която предостави на общините да 
определят размерите на местните 
данъци „при условия, по ред и в 
границите, установени със закон.”   

В заключение, ето и 
няколко отправни точ-
ки за размишление.

Първо:  Случаен ли 
е фактът, че  през по-
голямата част от наша-
та нова история имаме 
тристепенен модел на 
административно-те-
риториално деление ?

Второ: Кой може да 
даде смислен отговор 
на въпроса: защо с 
приемането на новата 
Конституция отпадна 
второто ниво на мест-

но самоуправление, съществувало 
с малки прекъсвания до 1991 го-
дина? 

Трето:  Съзнаваме ли, че имаме 
богат минал опит – и добър и лош 
– който не можем да загърбим, за-
щото е наш, а не чужд? 

Четвърто:  Не виждаме ли, че 
установеният през 70-те години,  
с други цели и други визия , модел 
на общините в България на прак-
тика се е разпаднал? А в перифе-
рията на страната той прилича по-
вече на привременно управление, 
отколкото на самоуправляващи се 
общности?

Пето:  Наясно ли сме, че след 
две десетилетия бездействие,  в 
центъра текат процеси, които пре-
връщат инстинкта за самосъхра-
нение на администрацията в да-
леч по-важен фактор, отколкото е 
волята на политиците? И че този 
фактор утре може да се окаже не-
преодолимо препятствие и за най-
ентусиазираните реформатори?

Шесто:  Кога най-сетне тези, 
които работят всекидневно по 
проблемите, правят анализи и 
имат различни мнения за рефор-
мата, ще седнат на една маса, за 
ще се разберат кой е най-добри-
ят модел? Т.е. ще изберат едно от 
двете: или старите 28 окръга или 
пък по-малко най-развити българ-
ски градове, притегателен център 
за регионите. 

Седмо: Не е ли време, ако всяко 
правителство и всяко мнозинство 
в парламента се плаши от тази ре-
форма и от голямата отговорност, 
която трябва да поеме, да бъде 
свикан най-сетне представителен 
форум с участието на общините 
или техни делегати. И именно този 
форум да вземе  окончателното 
решение за границите на области-
те с местно самоуправление и тех-
ните административни центрове.

1987 - 1998
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България на регионите

Десетилетия наред, реформи-
райки административната си сис-
тема, държавите от ЕС поставят 
ударението върху развитието и ук-
репването на местното самоупра-
вление. В рамките на политиката 
на широкомащабна децентрали-
зация се установяват физически-
те и институционалните граници 
на местното развитие, а местните 
власти получават законово уста-
новени правомощия изцяло да из-
пълняват отговорностите, смятани 
за специфично техни.

Основен европейски инструмент 
за регионализация и децентрали-
зация е прилагането на принципа 
за субсидиарността. За пръв път 
принципът за субсидиарността е 
регламентиран в Европейската 
харта за местно самоуправление 
на Съвета на Европа през 1985г., 
а през 1992г. този принцип бе 
включен като основен в договора 
от Маастрихт. Договорът определя 
ЕС като структура, в която „реше-
нията се вземат колкото е възмож-
но по-близо до гражданите”. Този 
принцип отново се въвежда и в 
Конституцията на Европа. Полити-
ката на ЕС показва желание вто-
рото ниво да бъде изведено като 
фактор за растеж, наред и заедно 
с държавата. За целта са създаде-
ни различни фондове. Тенденция 
в осъществяване на децентрали-
зацията в Европа е да се измества 
вниманието от развитието на мест-
ното самоуправление на общинско 
ниво и да се постави акцент върху 
регионализацията.

В България все още не се води 
сериозен дебат по отношение вто-
рото ниво на местно самоуправле-
ние. Например: дали да се запазят 

досегашните области или да се 
мине към по-окрупнени единици, 
например, близки до мащабите 
на плановите региони. Чрез ин-
тегрирането на няколко сегашни 
административни района, биха се 
акумулирали повече ресурси и би 
се осъществило по-балансирано 
представителство на политически-
те сили. В българската Конститу-
ция принципът на регионалното 
самоуправление не е уреден. В 
чл. 135, ал. 2 от Конституцията е 
предвидена възможността със за-

кон да бъдат създавани 
и други административ-
но-териториални еди-
ници, ведно с органи 
на самоуправление в 
тях, различни от общи-
ните и областите. Това 
означава, че със закон 
могат да бъдат създа-
вани различни нива 
на самоуправление, но 
тези нива трябва да бъ-
дат на ниво, различно 
от областното.

В съседна Гърция 
през 1994г. се създадоха 13 го-
леми региона, а съществуващите 
дотогава 51 окръзи се запазиха 
като се превърнаха в нива на са-
моуправление. Дълбоките промени 
в гръцката система на местно са-
моуправление станаха факт след 
направени изменения в Конститу-
цията от 2001 г. В Чехия през 2000 
г. се въведе ново административ-
но-териториално деление, като 
съществуващите окръзи бяха ок-
рупнени в 14 големи региона, като 
окръзите продължиха да същест-
вуват. В Дания от 1 януари 2007 г. 
има също ново административно-
териториално деление като се съз-
дадоха 5 големи региона наместо 
дотогавашните 16 окръга.

България е държава с висока 
степен на централизация на власт-
та и слабо местно самоуправле-
ние. Съществува изцяло погрешен 
модел, драстично съкращаващ 
компетенциите на местното само-
управление и съответно на граж-
даните в решаването на местните 
проблеми и използването на мест-
ните ресурси. В резултат на това 
се създаде свръхцентрализирана 
държава, където общините все по-

трудно посрещат своите разходи, а 
гражданите не получават на място 
необходимия брой услуги и нямат 
възможност да оказват ефективен 
контрол. Проблемите, които спъ-
ват развитието на местното само-
управление са известни от години. 
Основно място заема проблемът с 
децентрализацията /най-вече фи-
нансова/, но също въпроси относ-
но регламентиране правомощията 
и отговорностите на общините. Не 
са за подценяване и проблемите 
от административно-оперативен 
характер. Това са основно нале-
жащи въпроси на инфраструкту-
рата, управлението на общинската 
собственост, обслужване на граж-
даните, липсата на достатъчно 
подготвен административен капа-
цитет за усвояване на финансови 
средства. Все проблеми, за които 
второто ниво на местното самоу-
правление би донесло по-удачни 
решения.

Други пречки пред развитието на 
местното самоуправление са свър-
зани с финансирането, непълноти 
в законодателството и недоста-
тъчно взаимодействие между раз-
личните избираеми институции на 
местната власт. Няколко фактора 
затрудняват работата на местното 
самоуправление: финансовият не-
достиг на общините, некомпетент-
ността на кадрите по места (или 
по-точно липсата на изграден по-
тенциал от специалисти), коруп-
цията на местната власт, недоста-
тъчното развитие на гражданското 
общество, липсата на прозрачност 
в работата на местните власти, 
както и липсата на взаимодейст-
вие между кмет и общински съвет. 
Доброто управление е дело на об-
ществото и то трябва да се търси в 
жизнената връзка със структурите 
на гражданското общество. Засега 
обаче те не са сериозни участници 
в тази власт.

Точно заради това сега приори-
тети трябва да бъдат реформата в 
местното самоуправление, децен-
трализацията чрез въвеждането 
на второ изборно ниво на самоу-
правление, както и начинът за из-
биране на органите на местната 
власт. Децентрализацията е про-
цес на прехвърляне на правомо-
щия и ресурси за тяхното упраж-

Реформата в местното самоуправление – 
най късият път към съживяване на малкия 
град и на българското село

   Пламен Даракчиев
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няване от държавните органи към 
общината за укрепване на местно-
то самоуправление. Централната 
власт прехвърля права на общи-
ните да предоставят специфични 
местни услуги, отговорността да 
определят тяхното количество и 
качество, както и всички останали 
въпроси, свързани с тяхното упра-
вление и финансиране. Децентра-
лизацията има няколко аспекта: 
необходимост от делегиране на 
повече правомощия на общините 
и постигане на повече финансо-
ва самостоятелност. Финансовата 
децентрализация е свързана без-
условно с разширяване на собст-
вената приходна база на общините 
и с разширяване правомощията на 
общинските съвети по съставяне 
и управление на общинските бю-
джети. В този смисъл са наложи-
телни и законови промени 
за утвърждаване самостоя-
телното право на общините 
да определят размера на 
сегашните местни данъци, 
на вида и размера на мест-
ните такси.

Второто ниво на упра-
вление има за цел решава-
не на проблеми от различно 
естество, които съществу-
ват над ниво община. Те 
предполагат обединяване 
на усилията за по-голяма 
териториална общност, но 
не на нивото на държава-
та. Второто ниво на само-
управление не е свързано 
само с избора на областните уп-
равители. Така както има общин-
ски съвети, може да се създадат и 
областни съвети със съответните 
правомощия. Последната визирана 
промяна е лесно да се регламенти-
ра, защото не изисква промяна в 
Конституцията и свикване на ВНС 
преди това.

Едва след приемането на тази 
промяна може да се говори за на-
маляване на общия брой на об-
щинските съветници например. 
Държавата би следвало да деле-
гира определени функции към 
това второ изборно ниво на само-
управление като например реги-
оналното планиране и територи-
алното устройство, регионалната 
инфраструктура и функции по от-
ношение на опазване на околна-
та среда. Ясно изразена насока е 
предоставянето на социални дей-
ности като решаването на въпроси 
от местно значение, образование, 
здравеопазване и вътрешен ред. 
Изходната позиция при търсенето 
на баланс в разпределението на 
правомощията е, че само силните 
икономически общности могат да 

решат проблеми на държавата, на 
общините под тях и на население-
то. Необходимо е да се обмислят 
и начини за финансовата обезпе-
ченост на това второ ниво – дали 
чрез преотстъпване на държавни 
данъци, дали чрез генериране на 
приходи за собственост или чрез 
събиране на нови регионални при-
ходи от гражданите и фирмите.

По показателите финансова са-
мостоятелност и капиталови раз-
ходи българските общини са на 
едно от последните места в Евро-
па. Вследствие на това е наличие-
то на огромно преразпределяне на 
средства през бюджета и съответ-
но централно приемани неефек-
тивни решения за развитието на 
общините. Още повече местните 
икономики са обект на регулация 
от центъра, които не са съобразе-

ни със спецификата на региона. 
Държавата остава монополен соб-
ственик на много местни и регио-
нални ресурси. Тук трябва да по-
сочим и една много важна полза от 
децентрализацията – тя следва да 
се разглежда не само като важна 
реформа, но и като основна антик-
ризисна мярка. Като начало след-
ва да бъдат предприети мерки за 
създаване на второ изборно ниво 
на местно самоуправление и да се 
предвиди част от данъка от дохо-
дите на физическите лица да ос-
тават в общините, а не да се чака 
централно преразпределение. 
Така общините не са мотивирани 
достатъчно. Трябва да се насърчи 
конкуренцията между общините и 
тази, която е по-добра да събира 
повече приходи от данък общ до-
ход, но да получава и повече от-
говорности. Самата децентрализа-
ция представлява прехвърляне на 
повече права, повече пари и съот-
ветно повече задължения на мест-
ните власти в страната.

Според теоретиците в областта 
на икономиката, колкото по-близо 
до потребителите се вземат реше-

нията за количеството и качест-
вото на разпределяните публични 
блага и услуги, толкова по-непо-
средствена е връзката между тях и 
доставчика на тези услуги – дър-
жавата. Финансовите постъпления 
в държавата би трябвало спра-
ведливо да се разпределят между 
общините, така че там където има 
повече деца в детските градини, 
повече пациенти в болниците, по-
вече автомобили по улиците съ-
ответно да има и повече средства 
за образование, здравеопазване и 
инфраструктура.

Целта на децентрализация-
та не е само нуждата средствата 
да бъдат насочвани справедливо 
и пропорционално към районите 
според приноса им към държав-
ния бюджет. Общините трябва да 
разполагат с достатъчна свобода 

да решават за съществува-
нето на определени данъ-
ци и да определят размера 
им. Имено по този начин 
ще се създадат условия за 
конкурентна среда между 
регионите и като цяло ще 
се подобрят условията за 
развитие на икономиката на 
страната. Всеки регион ще 
може да работи сам за съз-
даването на по-добра биз-
нес среда и да събира по-
големи приходи от данъци. 
Съществен аргумент срещу 
подобно разпределяне на 
сериозна част от данъчни-
те приходи към общините 

е наличието на големи различия в 
развитието на отделните региони в 
страната и нуждата за по-сериозно 
подпомагане на изостаналите мес-
та и малките общини. По отноше-
ние на приходите и бюджета няма 
единно решение. Преобладаващо 
е мнението второто ниво да няма 
самостоятелен бюджет или той да 
е функция не толкова от регио-
налното ниво, колкото от извърш-
ваните дейности. Но има и друг 
аргумент, не по-малко сериозен в 
обратната посока – децентрали-
зацията неминуемо ще стимулира 
по-малките и бедни общини чрез 
адекватна работа да имат въз-
можност за създаване на по-добри 
условия за развитие на местната 
икономиката и за привличане на 
повече инвестиции. Т.е. – те ще 
станат още по-заинтересовани сто-
пани. Това безспорно е много по-
адекватна стъпка от безвъзмездно-
то наливане на държавни средства 
във финансово зависими общини.

Достатъчно много причини вече 
да се работи по-активно в тази по-
сока и от нашите законодатели.
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За следващата година на дневен ред 
трябва да бъде децентрализацията и 
балансираното развитие на регионите

През следващата бюджетна 
година общините ще имат на 
разположение общи 4 124 млрд 
при изразходени 3 696 мллд 
лева за предходната 2012 годи-
на.  Според мен увеличението 
от 428 млн е значително.  100 
млн лева от него са предвидени 
за делегираните от държавата 
дейности в общините.

Да припомня само, че при 
преговорите между НСОРБ и 
Министерството на финанси-
те в протокола за разногласие 
бяха записани 84-85 милиони, 
за които сдружението настоява-
ше, но средствата за делегира-
ни дейности бяха надхвърлени 
с около 15 млн лева.

Общата изравнителна субси-
дия за общините също нараства 
и за тази година тя е в размер 
на 340 млн лева. През 2013 го-
дина общините ще получат от 
бюджета общо  2 287 млрд лева,  
т.е. със 127 млн лева повече, 

което е ръст от от 6 процента. 
Тук трябва да отбележа, че 

се увеличават с 5 млн трансфе-
рите за зимно поддържане на 
пътищата, нараства и целевата 
субсидия за капиталови разхо-
ди – с 69 690 млн спрямо ми-
налата година. За поддържане 
и рехабилитация на общински-
те пътища парите също за зна-
чително увеличени и достига 0 
млн лева при средно 42 млн лв 
за предходния период.  

Особено голямо е увеличе-
нието, с близо  90 млн лв, на 
средствата за текущите разходи 
на общините за изпълнение на 
делегираните дейност, като 69 
млн лв от тях се насочват към 
образованието.  

Важно бе да бъдат осигурени  
средства за новите политики  на 
МОМН – обучението в подготви-
телните групи на 5-годишните 
и въвеждане на целодневното 
обучение в началните класове. 

Заедно с това бяха увеличени  
всички стандарти за училищата 
с 5 % , а за детските градини с 
5,5 %. Увеличена бе добавката 
за подпомагане на хранене на 
децата от подготвителните гру-
пи от 65 на 70 лв, както и до-
бавката за подобряване на ма-
териалната база на училищата 
от 23 на 25 лв. 

За учителите тази година 
бяха отпуснати  20 млн лева, 
30 млн лв бяха насочени към 
детските градини. Другата по-
сока, в която има значително 
увеличение, бе перото „Социал-
но осигуряване, подпомагане и 
грижи” където е нарастването е 
с 16, 9 млн лева.  За почивно 
дело и култура увеличението е 
в размер на 6,7 млн лева или 10 

процента спрямо миналата го-
дина. В рамките на тази сума се 
предвижда също така увеличе-
ние на заплатите на музейните 
работинци. 

Акцентирах повече върху со-
циално-образователните дей-
ности, тъй като е известно, че 
в условия на криза най-труд-
но се осигурява увеличение на 
средствата именно в тази сфе-
ра. Аз съм оптимист, че бюджет 
2013 година ще бъде изпълнен 
и дори в края на годината ще 
имаме излишък. Имам увере-
нието на финансовия министър 
Симеон Дянков, че голяма част 
от този излишък ще бъде насо-
чен към общините и специално 
към тези, които най-ефективно 
са управлявали своите финан-
си.

Наред с оптимизма си, не мога 
да не отбележа, че бюджет 2013 
все още не може да гарантира 
балансирано развитие на реги-
оните у нас. За да се стигне до 
това е необходима децентрали-
зация и промени в администра-
тивно-териториалното деление 
на страната. Що се отнася до 
първото, аз съм привърженик 
на изграждането на второ ниво 
на местно самоуправление в 
малък брой области – прибли-
зително 9, какъвто модел е съ-
ществувал у нас и преди. Що се 
отнася до общините, очевидно 
измежду тях има такива, които 
нямат достатъчно капацитет и 
ресурси и не могат да отговорят 
на очакванията на населението 
си за качествени услуги.  В рам-
ките на реформата очевидно ще 
трябва да бъде решен и този въ-
прос.

Любен Татарски, председател на Комисията по регионална политика 
и местно самоуправление в 41-то Народно събрание пред „Градове и 
региони”

Тема на броя
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Бюджет 2013: нищо ново и като цяло, и що се 
отнася до общините
Петър Ганев, старши икономист, Институт за пазарна икономика

През последните години няма 
особени промени в подхода на 
правителството към общините що 
се отнася до тяхната бюджетна 
самостоятелност и техните въз-
можности да обезпечат с приходи 
все по-нарастващата си нужди. 
На думи всичко звучи много до-
бре. Но иначе прави впечатление, 
че за разлика от предишни годи-
ни, когато в Закона за държавния 
бюджет се разписваха мерки за 
фискална самостоятелност, сега 
те или отсъстват, или са разписа-
ни общи постановка за по-ефек-
тивно разходване на средствата 
на общините. След промените в 
Конституцията от 2007 и с  прех-
върлянето на туристическия и на 
патентния данък се разшириха 
забележимо възможностите на 
местната власт. Но нещата спря-
ха до там. До тези малки стъпки, 
които днес вече можем да кажем, 
че са крайно недостатъчни. Бю-
джет 2013-та показва ясно, че 
правителството и парламентът 
нямат намерения да предприемат 
сериозни действия, така че да ук-
репят финансовите възможности 
на общините и тяхната самостоя-
телност в този план. Подобна про-
мяна би могла да стане само чрез 
отстъпване на преки данъци, но 
видно от бюджета, засега прави-
телството има други планове.

Така че засега фокусът и основ-
ната цел е по-голяма ефективност 
при набирането и усвояването на 
общинските бюджети и стремеж. 
Тоест, целта е да се предоврати 
евентуалното им по-сериозно зад-

лъжняване в една или 
в друга посока. Дори 
финансовият министър 
Симеон Дянков изготви 
нормативи с цел стиму-
лиране на общините, 
които провеждат по-
ефективна бюджетна по-
литика.

Иначе като цяло в таз-
годишния бюджет няма 
кой знае какви проме-
ни. Подходът е познат, 
умерен и съобразен с 
изискуемите параметри, 
свързани със финансо-
вата стабилност. Зало-

жено е малко високо потребле-
ние, както и приемлив ръст на 
инфлацията, което автоматично 
води до повече приходи в бюдже-
та. Очакват се повече постъпле-
ния от подоходните данъци и от 
осигуровките. Ако не сме прека-
лени оптимисти по отношение на 
създаването на нови работни мес-
та, големият въпрос е дали можем 
да бъде сигурни, че потребление-
то ще нарасне съобразно предви-
деното в бюджета. С други думи 
дали на един етап няма да се ока-
же, че бюджетът е малко по-опти-
мистичен от разумното. 

Но това развитие, тези пара-
метри на бюджета, можеха да се 
предположат. Малко бяха рефор-
мите през годината, които биха 
могли да повляят положително 
в тази посока. Така например, 
пенсионната реформа бе плахи и 
концентрирана в малки детайли. 
Плюс това някои от промените са 
с дългосрочен ефект и не биха 
могли да се отразят веднага, още 
в този бюджет.Иначе, ако погле-
днем изобщо към осигуровките и 
социалните разходи, ще видим, че 
те вече над 60 процента на разхо-
дите. Така че тази негативна тен-
денция се запазва.

Като че ли малко по-отчетлива 
бе реформата в образованието. 
И, струва ми се, там се случиха 
най-много неща. Имам предвид 
делегираните бюджети, както 
и структурните промени, които 
предвижда законопроектът за 
предучилищното и училищното 

образование, които се обсъжда 
в парламента. Доколко ще бъдат 
задълбочени реформите ще зави-
си от някои решения, около които 
все още има колебания. Като на-
пример финансирането на частни-
те училища. Също така има про-
блеми и около финансирането на 
професионалните училища, които 
тепърва предстои да се изясняват.

Най-проблематично остава фи-
нансирането на здравеопазване-
то, където цари хаос – постоянна 
смяна на министри, увеличаване 
на парите, но от друга страна из-
черпан резерв в Здравната каса. 
Като цяло виждаме повече сред-
ства, но от друга страна липсват 
реформи, които да гарантират, 
че количеството налети пари ще 
гарантира качествени здравни ус-
луги.

Но когато говорим за секторни 
реформи, не можем да не отчетем 
и отсъствието на една по-глобал-
на реформа – децентрализацията. 
Ако тя бе налице, бюджетът щеше 
да изглежда по доста по-различ-
но. Начинът, по който сега се из-
държат общините е остарял и не 
им предоставя достатъчно въз-
можности. Има общини, които са 
в по-привилегирована ситуация, 
като например туристическите. 
Там цените на недвижимото иму-
щество са по-високо и съответно в 
техния бюджет постъпват повече 
приходи. Има, разбира се други, 
които нямат тези природни даде-
ности и възможности.

Промяната може да стане само 
ако правителството отстъпи опре-
делени данъци, така че общините 
да разполагат с възможности да 
планират и да посрещат своите 
нужди. Нещо повече, смятам, че 
трябва да бъде отворена възмож-
ност, така че общините да могат да 
установяват собствени данъци – 
например данък сигурност, с коя-
то примерно да издържат собст-
вена общинска полиция. Разбира 
се, трансферите от централния 
бюджет няма да изчезнат, но той 
ще бъде олекотен значително, а и 
част от парите, събирани на място 
ще намалят преразпределението 
и ще се харчат по-ефективно.
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През 2013 година разходите 
в консолидирания държавен 
бюджет се планира да достиг-
нат 31.6 милиарда лева, което 
е увеличение с 1.8 милиарда 
спрямо бюджета за 2012 го-
дина. Като към тази сума се 
добавят около милиард земе-
делски субсидии, разходвани 
през извънбюджетната сметка 
на фонд „Земеделие“ общи-
те разходи в бюджета дости-
гат около 32.5 милиарда лева 
(спрямо 25-26 милиарда преди 
кризата). 

Увеличението от 6% на раз-
ходите е най-значителното, 
което е залагано през послед-
ните години от началото на 
кризата като практически ця-
лото увеличение на приходи-
те се насочва към увеличение 
на разходите, а дефицитът за 
първи път от няколко години 
не се намалява. Това показва 
промяна в политиката и на-
сочване на повече ресурс към 
разходи, вероятно заради на-
ближаващите избори.

За това говори и насоче-
ността на увеличението на 
разходите – основно по-висо-
ки разходи се залагат в соци-
алната сфера, за увеличение 

на пенсиите, социал-
ните разходи, здраве-
опазването, и малко 
повече за образова-
ние. В България вече 
половината национа-
лен бюджет (без ев-
рофондовете) отива 
за социални разходи, 
което разбира се е за 
сметка на останалите 
бюджетни пера. На-
ближаващите избори 
и липсата на работни 
места и повишение на 
доходите явно са на-
клонили везните към 

още повече социални разхо-
ди, но е факт, че има лимит 
на възможностите на бюджета 
да замаскира чрез харчене на-
личието на реални структурни 
проблеми и отлагането на ре-
формите.

Отново, и през 2013 годи-
на, се залага рекордно усво-
яване на европейски средства 
– за 2013 година се залагат 
3.9 милиарда разходи (вкл. 
кофинансирането). През 2012 
година, поне за първите осем 
месеца, обаче, не се постигат 
заложените амбициозни цели 
и през изминалите две трети 
от годината са усвоени едва 
една четвърт от планираните 
средства. Дали толкова голямо 
изоставане може да се навакса 
в последните месеци на годи-
ната е под въпрос, съответно 
рисковете от загуба на сред-
ства се увеличават.

Като изключим увеличе-
нието на социалните разходи, 
почти няма някакви особе-
ни промени в бюджета, нито 
като разпределение, нито като 
структура. Това е един добре 
познат модел на бюджет, в кой-
то повечето разходи се запаз-
ват на предишните нива, голе-

мите и неефективни структури 
и ведомства продължават да 
получават най-голяма финан-
сиране (МВР остава най-голя-
мо министерство) – без да има 
каквато и да е заявка за по-
висока ефективност.

Макрорамката залага 1.9% 
икономически растеж през 
2013, най-високия от начало-
то на кризата, реализиране-
то на който, обаче, зависи от 
допускането, че кризата в Ев-
ропа постепенно ще си отива 
и икономиката на континен-
та ще започне макар и бавно 
възстановяване. При по-лош 
сценарий за ЕС вероятността 
за влошаване и на българска-
та икономика и бюджет остава 
висока. Именно тези притесне-
ния, колкото и да биват отри-
чани от правителството, водят 
до увеличение на облагането 
– под формата на по-високи 
минимални и максимални оси-
гурителни прагове и нови мер-
ки като данъка върху лихвите.

Бюджетиране и местна 
власт 

Местната власт определено 
не е приоритет в харченето 
на бюджет 2013 – средствата 
за общините не се увеличават 
значимо (като изключим де-
легираните дейности по обра-
зованието). Но, по-важно, не 
се променя и начинът на бю-
джетиране и правомощията на 
местната власт. 

България е сред страните с 
относително силна централи-
зация на бюджета, т.е. с малък 
дял на местните бюджети в об-
щия бюджет. Но дори и това 
не е достатъчно показателно 
за ограничената децентрали-
зация, защото голяма част от 
средствата на общините са по 

Добре познатият модел – и на централно, и 
на местно равнище
Георги Ангелов
Ст.икономист, институт „Отворено общество“
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трансфери за делегирани бю-
джети (например образова-
ние) или местни, но собствени 
(такса смет) и местната власт 
няма всъщност някакви осо-
бени възможности да борави с 
тези ресурси. Реално разпола-
гаемите местни ресурси, с кои-
то общините могат да правят 
местни политики, са съвсем 
минимални.

Те намаляха още повече в 
резултат на кризата, тъй като 
собствените приходи на об-
щините почти изцяло зависят 
от данъци върху недвижимите 
имоти, включително от сделки 
с недвижими имоти – а в си-
туация на криза те се свиват 
значително. С драстичното 
намаление на сделките с не-
движими имоти и охлаждането 
на цените на недвижимости, 
намаляват и приходите от об-
лагане на тези сделки, както и 
приходите, свързани със стро-
ителната дейност, която също 
рязко се сви в кризата. 

Това още веднъж поставя 
въпроса за промяна в струк-
турата на собствените прихо-
ди на местните власти, така че 
да имат по-стабилни приходо-
изочници, които не са свърза-

ни само с един сектор. Но в до-
пълнение, диверсификацията 
на източниците на финанси-
ране на общините би могла да 
подпомогне и местното разви-
тие. Ако общините получават 
дял от други данъци, генери-
рани на тяхна територия (по-
доходен данък, корпоративен 
данък) или дори имат право 
да влияят на ставките по тези 
данъци, те ще получат един 
по-силен инструмент за реги-
онално развитие и привличане 
на инвестиции. 

Говорейки за общините и 
регионалното развитие, оба-
че, не бива да пропускаме пе-
чалното състояние на пазара 
на труда в повечето райони 
на страната. Местните власти 
всъщност нямат никакво вли-
яние върху местния пазар на 
труда, неговото регулиране и 
развитие на съответната те-
ритория. Минималните осигу-
рителни прагове, например, 
които влияят върху осигури-
телните плащания и са голям 
фактор по отношение на съз-
даването на заетост, се опре-
делят централно на база на 
национални преговори между 
работодатели и синдикати по 

сектори – като в тези прего-
вори регионалните власти и 
регионалните различия по ни-
какъв начин не са включени, 
а много региони дори не са 
реално представени нито чрез 
работодателите, нито чрез 
синдикатите. Една и съща те-
жест на осигуровките и мини-
малните прагове се слага на 
всички региони, без значение 
дали всички могат да я поемат 
(фирмите в един  не толкова 
развит регион очевидно не мо-
гат да плащат към държавата 
толкова колкото в големите 
градове).

Централното определяне на 
средствата за капиталовите 
разходи (вместо да се осигу-
рят възможности на общините 
да имат собствени приходи, с 
които да ги финансират) също 
влияе негативно, защото те 
са лесна цел за орязване при 
криза – както и се случи в Бъл-
гария. Доказано е, че когато 
има повече децентрализация, 
местните власти инвестират 
повече в местната инфра-
структура отколкото при цен-
трализирано бюджетиране. Но 
в бюджет 2013 стъпки в тази 
посока няма.
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Икономически компас - Бюджет 2013

Държавният бюджет като генератор на устойчиво 
туристическо развитие на местно ниво

Успешното развитие на устой-
чив туризъм в рамките на една 
община е възможно тогава, ко-
гато е налице адекватно взаи-
модействие между различните 
заинтересовани страни – цен-
трална власт, местна власт, 
браншови организации, непра-
вителствен сектор, 
местно население. 
Взаимодейтвието 
се изразява в ко-
ординирани съв-
местни действия с 
цел съхраняване и 
оптимално оползо-
творяване на турис-
тическите ресурси в 
съответната община 
чрез насърчаване 
на дейности, които 
биха могли да при-
влекат ползвате-
ли на туристически 
продукти. Като вто-
ричен ефект от раз-
витието на туризма 
може да се очаква и 
развитие на съпът-
стващите сектори 
(транспорт, лека и 
хранително-вкусова 

промишленост, услуги).
Централната власт носи отго-
ворност за налагане и провеж-
дане на държавна политика 
във всички отрасли на иконо-
миката, включително и в ту-
ризма. Основен механизъм за 
налагане на тази политика е 
разработването (и последва-
щото изпълнение) на нацио-
нални стратегии и концепции 
за развитие на туризма в стра-
ната – като цяло, и по видове 
туризъм. Централната власт 
трябва също така и да подпо-
мага общините и регионите в 
създаването на локални стра-
тегии и концепции за развитие 
на туризма на местно ниво. 
Наред с това обаче друг важен 
инструмент за провеждане на 
политика в туризма е държав-
ният бюджет, който Министер-
ството на финансите изготвя 
всяка година.
Разходната част на държавния 
бюджет е разделена на някол-
ко основни пера, чрез които 
правителството финансира да-

дени дейности и по този начин 
определя своите управленски 
приоритети. За 2013 година 
тези основни пера са следни-
те (по низходящ ред според 
дела им от общия бюджет): 
социално осигуряване, подпо-
магане и грижи + резерв; ико-
номически дейности и услуги 
+ резерв; здравеопазване + 
резерв; отбрана и сигурност + 
резерв; образование; жилищ-
но строителство, благоустрой-
ство, комунално стопанство и 
опазване на околната среда + 
резерв; общи държавни служ-
би + резерв; почивно дело, 
култура, религиозни дейнос-
ти; други разходи.
На пръв поглед изглежда, че 
средствата, които държавата 
следва да пренасочи към об-
щините за развитие на тури-
зма, са по перо почивно дело, 
култура, религиозни дейнос-
ти. Макар и малко (525, 8 млн. 
лева или 1,8% от бюджетните 
разходи), това перо сякаш в 
най-голяма степен е насочено 

   Димитър Петров
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към туристическото развитие 
(почивното дело не се нуждае 
от коментар, а културните и 
религиозни обекти и дейности 
имат притегателна сила спря-
мо туристите). В действител-
ност обаче и други пера биха 
могли да генерират развитие 
на устойчив туризъм, а имен-
но:

•   образование – 
основен проблем на 
българската турис-
тическа индустрия 
е недостатъчно до-
брата квалификация 
на заетите в туризма 
(както и в съпътства-
щите отрасли). Це-
левото финансиране 
на програми за обра-
зование и квалифи-
кация на кадрите би 
имало изключител-
но позитивен ефект 
както върху отра-
съла, така и върху 
местните икономики. 
Отделно от това уче-
ническите екскурзии 
с опознавателна цел 
са един допълните-
лен ресурс, който 
през последните го-

дини е сравнително слабо из-
ползван;
•  икономически дейности и 
услуги – държавата разполага 
с лостове и механизми за сти-
мулиране на икономическото 
развитие и част от ресурсите 
могат да бъдат насочени към 
дейности, свързани с туризма;

•  опазване на околната 
среда – чистата приро-
да и съхраненото би-
оразнообразие са сред 
главните мотиви при 
избора на туристическа 
дестинация за посеще-
ние;
•  сигурност – в съвре-
менния свят опасността 
от терористични актове 
и високо ниво на кри-
минална престъпност 
влияят изключително 
много върху атрактив-
ността на туристиче-
ските дестинации;
•  здравеопазване – 
здравният, лечебен и 
СПА туризъм се радват 
на засилващ се интерeс 
в световен мащаб, а 
България определено 
има какво да предложи 
в това отношение.
•  в заключение може 

да се каже, че държавният бю-
джет разполага с разнообраз-
ни възможности за стимулира-
не на туристическото развитие 
на общините. От инициатив-
ността на местните власти оба-
че зависи дали  и доколко тези 
възможности ще бъдат опол-
зотворени. 
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Черноморско сътрудничество

Визия 2020 за Черноморския регион

Черноморският регион се оформя 
като самостоятелен и опасен съсед, 
преминал през безброй политиче-
ски трансформации през времето, 
сега се превръща в обект на интен-
зивен дебат. Географията, чуждите 
интереси и отношенията на региона 
с останалата част от света до голя-
ма степен обясняват активизиране-
то. Свързвайки Европа с Азия, Чер-
но море е мост между Север и Юг и 
Изток и Запад. Нефт, газ, транспорт 
и търговски пътища, всичко това е 
от изключително значение при изя-
сняване нарастващото значение на 
региона. 

Черноморските политики работят 
най- добре, ако подходът е региона-
лен. Държавите от региона трябва 
да бъдат окуражавани да търсят ре-
гионални решения за регионалните 
проблеми. Заинтересуваните страни 
трябва да осъзнаят необходимостта 
да се справят заедно със задачите 
и да позволят на бизнес сектора, 
НПО-тата и гражданското общество, 
да играят реална роля в изработва-
нето на решенията.

Мир и сигурност
Дебатът относно динамиките в си-
гурността на Черноморския регион 
има географско измерение, отчи-
тайки евразийското разположение, 
както и главните стратегически 
транспортни и търговски артерии. 
Той също така има и перспективи, 
свързани с природните ресурси, ви-
зирайки енергията, и включва изме-
нящия се характер на заплахите и 
актьорите, било то от конвенциона-
лен или необикновен вид. 
Големият номер на регионални и 
извънрегионали актьори предпола-
га противоречиви интереси, които 
изтеглят вариантите за политика на 
сигурност в Черноморския регион 
в различни посоки. Това е особено 

видно във власто-
вата игра между Ру-
сия и Евро- Атлан-
тическата общност. 
Колкото до ЕС, не-
говата политика 
се разви до  раз-
глеждане на Черно 
море като район за 
самостоятелна ко-
хезионна политика, 
концепция, дефи-
нирана за първи 
път в Черноморска-
та синергия от 2008 
г.
Много от държавите 
в региона, прикле-

щени между позициите на по- сил-
ните актьори, практикуват и прила-
гат различни политики, отговарящи 
на степента им на вярност към Ру-
сия, ЕС или Трансатлантическата 
общност. Турция обаче изглежда 
предлага подробна визия за реги-
она, вкл. наскоро еволюиралата й 
регионално- ориентирана и „нулеви 
проблеми със съседите” външна по-
литика. За сравнение, по- малките 
крайморски страни, особено Румъ-
ния, се противопоставят на това, на 
което те гледат като „Турско- Руско 
съвместно управление” и се опитват 
да привлекат „допълнителни реги-
онални сили”, особено САЩ, за да 
балансират влиянието на двамата 
основни регионали актьора.
Междувременно страните- членки 
на Ес Гърция, България и Румъния 
търсят начини да засилят влиянието 
на Съюза и неговата роля в общи-
те политики по сигурност, външни 
отношения и отбрана, поради лип-
сата на ясно дефинирана политика 
на НАТО в Черно море. Следовател-
но ЕС също се превръща в актуален 
играч в сферата на сигурността тук. 
Друг основен проблем е енергий-
ната сигурност. Важността на ди-
версификацията на енергийните 
доставки и рисковете, свързани със 
зависимостта от Русия и цената на 
газа и нефта от други източници за 
европейските пазари, превръщат 
Черно море в потенциален енергиен 
транзитен хъб и в същото време в 
зона на съперничество. 
Поради тези причини, различните 
очаквания, перспективи и интереси 
на заинтересуваните страни въз-
препятстват изграждането на режим 
на регионална сигурност. Досега 
изпитаните механизми за предо-
твратяване и разрешаване на кон-
фликти са се оказвали неуспешни 
в Черноморския регион и тук има 

ясна необходимост от нови и креа-
тивни идеи в тази насока.

Икономическо развитие и благо-
състояние
Кризата подложи финансовата сис-
тема на региона под огромен стрес. 
Растежът рязко се забави, резулти-
райки в снижаване на икономиче-
ската активност и, за някой страни, 
болезнен процес на загуба на лосто-
ве за влияние. Въпреки че намесата 
на правителствата успя в стабили-
зирането на банките и предотвратя-
ването на колапса на финансовата 
система, кризата подчерта икономи-
ческите слабости, които се нуждаят 
от спешно внимание. 
Предизвикателствата включват дъл-
госрочни демографски тенденции и 
заплахата, която те представляват 
за размера и качеството на работ-
ната сила, пенсионната система, 
бизнес средата и устойчивостта на 
програмите за социална сигурност, 
а ситуацията е допълнително ус-
ложнена от различните равнища на 
интеграция на страните в глобална-
та икономика и ЕС. 
Добрите отношения с ключови ак-
тьори, включително САЩ, ЕС, Китай 
и Средноазиатските и Централно-
азиатските страни, са важни за ико-
номическата перспектива. 
Насърчаването на регионалното съ-
трудничество е основно предизви-
кателство, тъй като във впремена 
на икономическа криза, тенденция-
та при държавите е да упражняват 
повече държавен контрол и да не 
влагат ресурси в инициативи, които 
включват поемането на риск, дове-
ряване на друг или разпределен су-
веренитет. 
Важността на регионалния диалог 
по ключови сектори се засили от 
финансовата криза. Това включва 
банкиране и финанси, транспорт, 
енергия, телекомуникации, олес-
няване на търговията и защита на 
околната среда. 
Много различните икономики в ре-
гиона превръщат възможностите за 
икономическа интеграция в трудни, 
но по- дълбокото и диверсифицира-
но сътрудничество е както възмож-
но, така и необходимо.

Демократични институции и до-
бро управление
Повечето от държавите в региона 
имат слаба и неустойчива партий-
на система с много фрагментирана 
опозиция. Често под въпрос е ка-
чеството на демократичните ин-
ституции,  злоупотребата с власт, 
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корупция и правителствен контрол 
върху медиите. 
Специфични черти, които могат 
да засегнат демократизацията са 
устойчивостта на проблемите на 
малцинствата в повечето страни, 
нарастващото неравенство между 
бедни и богати, възходът на нацио-
нализма и популизма в Европа и 
Черноморския регион. 
Други свързани измерения са роля-
та и влиянието на заинтересуваните 
страни като ЕС, САЩ и международ-
ни организации като ОССЕ и Съвета 
на Европа. Тяхното влияние до мо-
мента е слабо и частично.
В по- дългосрочен план, за да се 
минимизира разделението както 
вътре в страните, така и меж-
ду тях, е необходимо всичките 
държави от региона да прегър-
нат всички аспекти на доброто 
управление, като демокрация 
чрез участие, силата на закона, 
прозрачността, отчетността и 
ефективността.

Регионално сътрудничество
Основната идея на регионално-
то сътрудничество е, че според 
него всяка страна може да се 
сдобие с допълнителна печал-
ба, по- голяма от тази, която 
иначе би имала, ако действа 
сама. 
Фактът, че много от страните дават 
приоритет на процеса по изгражда-
не на собствените им институции, 
като изключват конструктивното и 
паралелно регионално развитие, в 
крайна сметка подкопава изгражда-
нето на последното и намалява дъл-
госрочните печалби от първото. 
Приоритизирането на регионалните 
политики е жизнено важно. Това оз-
начава фокусиране върху сектори, 
които имат истински регионален ха-
рактер, които се нуждаят от взаимо-
действие на високо равнище между 
държавите, регионалните, местни 
и недържавни актьори и които са с 
трансграничен ефект. Имайки пред-
вид нарастващото влияние и въвли-
чане на ЕС, важно предварително 
условие е подходящият политиче-
ски микс между подхода на местни-
те заинтересувани страни и ЕС.

Организацията за черноморско-
то икономическо сътрудничество, 
независимо от всичките и недос-
татъци, не е получила заслужения 
кредит, независимо от факта, че 
тя притежава всичките необходими 
инструменти и елементи, за да бъде 
свързващата регионална рамка за 
сътрудничество. 
Текущото състояние на Черномор-
ския регион и нарастващото му зна-
чение предполагат, че има много, 
което да се направи за осигуряване-

то  на мирно и конструктивно разви-
тие, за превръщането му в надежд-
на общност, която не представлява 
опасност  за себе си и своите съсе-
ди. Това от своя страна налага спе-
циално внимание върху проблемите 
на сигурността, устойчивото разви-
тие, регионалното сътрудничество 
и доброто управление. Това, което 
идва като изненада може би е, че 
необходимите инструменти, за по-
срещане на тези предизвикателства 
вече съществуват. Те включват ре-
гионални организации, финансови 
институции, нагодени към региона и 
много вече съществуващи политики 
и инициативи. 

Препоръки за политики
 ●  Визия 2020- Черноморско изме-
рение 
Създаване на нова свързваща кон-
цепция и политика, Черноморско 
измерение, от актьорите и страните 
в региона, фокусирани върху 2020 
г. Целта би трябвало да е насър-
чаване на регионалното сътрудни-
чество, при очакване на промени 
в съседство. Визия 2020 трябва да 
бъде изградена като ясна стратегия.

 ●  Засилване профила на Черно-
морския регионализъм 
ОЧИС има нужда от подмладява-
не. Срещата на високо равнище по 
сличай 20 годишнината й през 2012 
г. трябва да бъде възможност за 
подновяване на ангажиментите на 
нейните членки относно регионал-
ното сътрудничество и провеждане 
на основни реформи с цел органи-
зацията да стане по- практична и с 
повече власт.

 ●  Справяне с конфликтите 
Установяване на консултативна гру-
па на високо равнище за справяне с 
продължаващите конфликти и дру-
ги очевидни проблеми в региона. 
Трябва да бъдат установени редица 
мерки за укрепване на доверието, 
както и структуриран диалог по си-
гурността по релевантни въпроси. 
Крайната цел на високопоставената 

група трябва да бъде усъществи-
мостта на едно международно съ-
брание по въпросите на Черно море, 
препоръчително на високо равни-
ще, което да включва регионалите 
страни и заинтересуваните между-
народни играчи.
 ●  Фокус върху икономически про-
блеми, които посрещат общи пре-
дизвикателства и реални нужди
Политики за подобряване на бизнес 
средата и улесняване на по-голяма 
икономическа активност през гра-
ниците, както и установяването на 
редовни политически диалози меж-
ду съответните власти трябва да 
бъдат прилагани, основавайки се 
на принципите на устойчивото раз-

витие и борбата с климатичните 
промени и отговорната употре-
ба на ресурсите.   
 ●  Поощряване и координоране 
на схеми за регионално сътруд-
ничество на всички равнища 
Трябва да се осъществи коор-
динация на множеството съ-
ществуващи схеми за сътрудни-
чество, програми и инициативи 
за Черно море, за да може да 
се реализира пълният потен-
циал на региона. Приоритет е 
идентифицирането на пробле-
ми, които биха могли да бъдат 
решавани регионално, вместо 
на национално равнище.

 ●  Стимулиране на междукултурния 
диалог 
Сътрудничеството между универ-
ситетите трябва да бъде засилено, 
като също така трябва да се оку-
ражава по- голямото покритие на 
страните от журналисти от региона 
и за региона.
 ●  Насърчаване на целево обучение 
на професионални групи
Създаването на Черноморска ака-
демия за обучение би помогнало 
за целевото обучение на държавни 
служители, дипломати, млади лиде-
ри, парламентаристи и бизнес лиде-
ри в региона.
●  Насърчаване на доброто управле-
ние, гражданското общество и соци-
алния диалог 
Трябва да се окуражава включва-
нето на гражданското общество в 
изработването на политиките и тази 
обвързаност във връзка с доброто 
управление. Трябва също така да 
бъдат положени усилия за улесня-
ване сътрудничеството между орга-
низации на гражданското общество 
в черноморските страни, включи-
телно и в конфликтните региони. 
Бизнес организации, като търговски 
камари, работодателски организа-
ции и профсъюзи също трябва да 
бъдат окуражавани да разговарят 
помежду си, за намирането и пред-
лагането на регионални решения на 
общи проблеми.
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Черноморското икономическо 
сътрудничество и градовете в региона – 
новите предизвикателства

40-та Генерална асам-
блея на Парламентарната 
асамблея на Черноморско-
то икономическо сътрудни-
чество (ПАЧИС).

Предизвикателствата пред 
градовете като самостоятел-
ни структури в националните 
държави постоянно нарастват 
на фона на ускорената глоба-
лизация на икономическите и 
социални процеси. Глобална-
та криза не може да бъде ин-
терпретирана като движение 
в обратна посока. Напротив, 
трудностите пред градовете, 
свързани с тяхното икономи-
ческо и социално развитие ще 
се увеличават поради задъл-
бочаващите се препятствия 
пред националните държави и 
най-вече по отношение на бю-
джетна политика, политика на 
инвестниционно стимулиране, 
социална интеграция. Тези 
процеси се отнасят в пълна 
сила и за държавите членки на 
ПАЧИС. 

Първата група предизвика-
телства на градовете произ-
тичат от характера на задъл-
бочаващата се глобализация. 
Структурата на източниците 
на инвестиции в света се про-

меня и измества изток, което 
изисква реакция както на на-
ционално, така и на градско 
ниво. Глобалната конкуренция 
за инвестиции и пазари поста-
вя в изцяло нова среда град-
ското управление и предпола-
га създаването и развитието 
на самостоятелен капацитет 
за инвестиционно и иконо-
мическо развитие. Например, 
националните агенции за чуж-
дестранни инвестиции про-
дължават да бъдат полезни, 
но вече недостатъчни инстру-
менти за градско развитие. От 
тази гледна точка е необходи-
мо изграждането на самосто-
ятелен градски капацитет за 
икономическо развитие. Това 
може да бъде под формата на 
общинска структура, но и от-
делна институция, която има 
повече гъвкавост и е изграде-
на на принципа на публично-
частното партньорство. 

Следващо предизвикател-
ство произтича от нараства-
щото значение на чисто град-
ските аспекти и измерения 
на инвестиционните и иконо-
мическите решения. Глобал-
ните инвеститори не просто 
оценяват националната сре-
да и условия, но все повече 
вземат решения на базата на 
конкуренция и оценка между 
конкретните градове и реги-
они, в които ще бъдат разпо-
ложени техните процеси. Това 
дава множество възможности 
за съвместни инициативи меж-
ду общини и градове в съсед-
ни държави, което предоставя 
различни синергии за инвести-
торите. В този смисъл проце-
сът на инвестиционно привли-
чане не е просто състезание 
между държави и градове, а 
и възможност за регионални 
инициативи за създаване на 

добри условия за икономиче-
ско развитие. 

Втората група трудности 
произтича от нарастваща-
та мобилност на хора и по-
следствията за социалните и 
интеграционни политики на 
градовете. Във времена на 
финансови ограничения соци-
алните политики придобиват 
особена важност с оглед не-
обходимостта на поддържане 
на социални помощни мрежи, 
които да подкрепят тези, кои-
то имат нужда. Обикновено в 
подобни ситуации на криза и 
икономически размествания 
нараства и броят на имигран-
тите към обществата, които 
успяват да се справят с пре-
дизвикателствата. На подобни 
процеси сме свидетели и в ра-
йона на страните от черномор-
ския регион. Отделно от това 
„Арабската пролет“ и кризата 
в Сирия допълнително гене-
рират мобилност в резултат 
на демократизационните про-
цеси. В крайна сметка всички 
общества в държавите членки 
на ПАЧИС ще трябва да започ-
ват да мислят и осъществяват 
политики, които изхождат от 
превръщането им в страни-
дестинации на мигранти, а не 
просто транзитни точки. Това 
е по-дългосрочно предизвика-
телство за всички общества и 
политически системи и Парла-
ментарната асамблея е особе-
но подходящ форум за подоб-
на дискусия. 

Списъкът с предизвикател-
ства за градовете и регионите 
може да бъде продължен, но 
от особена важност са някои 
политически и чисто институ-
ционални аспекти. Местната 
власт и самоуправление е тра-
диционен елемент от изграж-
дането на нашите демокрации, 

Черноморско сътрудничество
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преподава се в политически и 
партийни академии, все пове-
че внимание му се обръща на 
европейско ниво. Незавидна 
реалност е обаче все така съ-
ществуващата пропаст между 
реторика и реална децентра-
лизация. Да, от гледна точка 
на демократичния императив 
процесът е необходим и анга-
жименти за неговото осъщест-
вяване постоянно присъстват 
в партийните програми и плат-
форми. Но реалността е, че 
правителствата почти винаги 
са склонни да отлагат подоб-
ни реформи, защото кратко-
срочно отслабват контрола на 
централните институции на 
изпълнителната власт. По тази 
причина нашите общества и 
политически системи имат ос-
тра нужда от нов дебат и ан-
гажимент за реална децентра-
лизация по посока на местната 
власт. 

Изграждането на това из-
мерение на демократичните 
управленски и политически 
системи е едно от условията 
за успешно участие в глоба-
лизацията и, още по-важно, 
завръщане на част от легитим-
ността на нашите демокрации. 
Съществена част от нараства-
щото недоверие към демо-
кратичните системи е именно 
запазването на голямата дис-
танция между управляващи и 
граждани и то във времена, 
в които децентрализацията 
може да донесе реални ползи 
за местните общности. Този 
политически дневен ред на 
децентрализация има нужда 
и от регионално, черноморско 
измерение. На ниво градове и 
региони може далеч по-лесно 
да бъдат реализирани инова-
тивни схеми на сътрудничест-
во, които не са повлияни от 
инерциите на междудържав-
ните отношения. Нашите об-
щества имат нужда точно от 
това. 

Децентрализацията и актив-
ното включване на градове-
те в глобализацията изискват 
обаче цяла серия от дълбоки 

институционални промени. 
Като цяло те продължават да 
бъдат структурирани като ин-
струменти за декоцентрация 
на активността на централните 
власти и имат чисто изпълни-
телни функции. Това създава 
определена култура и начин 
на функциониране, който по-
ставя акцент върху изпълни-
телните елементи на упра-
влението и не толкова върху 
управленското предприемаче-
ство и активност. С реалното 
прехвърляне на правомощия 
това следва да се промени, за 
да могат градовете и регионите 
да развият тип институциона-
лен капацитет, който подкрепя 
активността, иновативността, 
отварянето към местните общ-
ности, създаване на работещи 
партньорства и други. Евенту-
ално подобно развитие изис-
ква частична подмяна на упра-
вленския и административен 
състав на общините и въвеж-
дането в тях на повече хора 
с опит в предприемачеството, 
гражданския сектор, междуна-
родния опит. Отварянето към 
външни партньори е една от 
най-съществените промени, 
които следва да бъдат осъ-
ществени. Изграждането на 
публично-частни партньорства 
е неизбежно при нарастване 
на функциите на общините и 

при постоянното затягане на 
публичните бюджети в годи-
ни на системна криза в големи 
части от Европа. Всички тези 
предизвикателства следва да 
бъдат отчитани при бъдещото 
развитие на капацитета на об-
щините. 

От особена важност е съз-
даването на добър капацитет 
за регионално сътрудничест-
во в рамките на самите градо-
ве и региони. Традицията на 
„побратимяването“ между два 
града може да бъде доразви-
та особено, ако този процес 
се осъществява на базата на 
добре обмислени взаимнопо-
лезни инициативи и дълго-
срочни ползи. Търсенето на 
регионални синергии също 
следва да бъде една от линии-
те на развитие на общините по 
простата причина, че подобни 
процеси допълват привлека-
телността на участниците, а 
не отнемат от техните предим-
ства. Стимулирането на този 
процес следва да бъде една от 
големите политически цели на 
Парламентарната асамблея на 
страните от ЧИС.

 

Владимир Шопов 
Външен консултант на Асо-

циацията на българските гра-
дове и региони
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През 2012 г. се навършват 
20 години от създаването на 
Организацията за черномор-
ско икономическо сътрудни-
чество. Междувременно бяха 
изградени  редица работ-
ни органи – Парламентарна 
асамблея, Черноморска бан-
ка, Постоянни комисии в раз-
лични области на сътрудни-
чеството, Фонд за развитие. 
Европейският парламент и 
Европейската комисия също 
проявявяха явен интерес 
към този регион  чрез раз-
лични инициативи – Програ-
ма за развитие на черномор-
ския регион, редовни кръгли 
маси и семинари по актуални 
проблеми на образование-
то, престъпността, екологи-
чески  мониторинг на Черно 
море и др. Международната 
конференция „Визия 2020 за 
Черноморския регион в Евро-
пейските стратегии” състоя-
ла през м. септември 2012 г. 
предизвика сериозен интерес 
от страна на учени, експерти, 
политици и представители на 
неправителствени организа-
ции, но и отчете недостатъч-

но използване на зна-
чителния природен и 
човешки ресурс.

В областта на ико-
номиката България 
има сериозен интерес 
да развива отношени-
ята си със страните от 
ОЧИС.  Основание за 
това е факта, че 35% 
от износа на страната 
е обвързан със страни 
членки на ОЧИС. При 
това от 2000 до 2012 
година той е нараснал 

близо 6 пъти. Това предопре-
деля и политиката на Бълга-
рия да съдейства за насърча-
ване на сътрудничеството в 
рамките на ОЧИС.

Основните партньори в ре-
гиона са Гърция, Турция, Ру-
мъния с по 20-28% от целия 
износ на България за страни-
те от ЧИС. След тях се нареж-
дат Русия и Сърбия с около 
8%.  

Статистиката сочи,  че сал-
дата на цялостния внос-из-
нос за страните от ОЧИС  са 
отрицателни. Най-добре е 
балансирана търговията със 
страните членки на ЕС и кан-
дидатите Турция и Сърбия. 
От това следва, че България  
трябва да  работи за балан-
сиране на вноса и износа. 
Правилото важи с най-голяма 
сила за търговията на Бълга-
рия с Русия и Украйна. Парла-
ментарната асамблея би след-
вало да разгледа този въпрос  
и да потърси усъвършенства-
не на законодателството за 
преодоляване на дисбаланса 
между внос и износ.

Асоциацията на български-
те градове и региони провеж-
да активна дейност с Меж-
дународната асамблея на 
столиците и градовете от ОНД 
и има сключено споразуме-
ние за съвместни дейности в 
региона. Асоциацията е член 
на Европейското общество 
за икономическо развитие от 
2012 г.

Във връзка с поредното по-
емане на ръководството на 
ОЧИС предлагаме да се обсъ-
дят и приемат за реализация 
следните инициативи на ниво 
градове, които АБГР, заедно 
със своите партньори и екс-
перти, би могла да реализи-
ра:

• Създаване на база дан-
ни в специализиран Интер-
нет портал за “проблеми на 
отделни градове от региона 
с дефиниране на конкретни 
инвестиционни интереси“. С 
това ще се създаде възмож-
ност за постоянно действащ 
механизъм за активизиране 
на контактите между фирми 
и организации – кандидат-
инвеститори за по-голяма 
прозрачност и недопускане 
монополизиране на отделни 
дейности, отрасли и т.н.;

• База данни от ориги-
нални технологии, които да 
се реализират в региона с по-
мощта на Черноморската бан-
ка в областта на екологията и 
икономията на енергия, с цел 
гарантиране устойчиво раз-
витие на отделните страни и 
на региона като цяло;

• Разработка на конкрет-

Организацията за черноморско 
икономическо сътрудничество : в търсене 
на нови посоки и регионални синергии

АБГР със свои инициативи и участие

Новата круизна линия от Истанбул  през Бургас, Варна, 
Констанца, Одеса, Севастопол, Ялта, Керч, Новоросийск, 
Сочи, Батуми, Трабзон и Самсун до  Зонгулдак. Криузният 
маршрут ще преминава през шест страни и ще има 
продължителност от една седмица.

Черноморско сътрудничество
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ни програми за реализира-
не на съвместни проекти (по 
принципа на симетрията) за 
децентрализация на произ-
водството на енергия (елек-
тро и топлинна) с финансова-
та подкрепа на Европейската 
инвестиционна банка и Чер-
номорската банка за развитие 
с  цел оптимизация използва-
нето на енергийните ресурси 
на региона;

• Създаване на посто-
янно действаща програма 
за обмяна на деца и младе-
жи – летни школи („зелени” 
училища), пленери, като се 
предостави инициативата на 
неправителствени организа-
ции, с подкрепата на Черно-
морската банка за развитие 
и Фонда за развитие. С това 
ще се допринесе за мирен и 
устойчив преход между поко-
ленията в развитието на ре-
гиона;

• Важен фактор за раз-
витието на сътрудничеството 
в Черноморския район може 
да бъде по-тясното взаимо-
действие при подготовка на 
кадри за осъществяване на 
общоприемливи идеи. Един 
от начините е създаването 
на Колеж за черноморско 
икономическо сътрудни-
чество. Основната цел и обо-

сновка за създаване на такава 
образователна структура е да 
се дадат съвременни теоре-
тични и практични знания на 
обучаваните лица от региона 
, да се насърчи диалога  и съ-
трудничеството между всички 
държави на регионално рав-
нище.

Идеята за такъв вид обра-
зователна структура се об-
съжда и в ЕС. През 2011 г. 
Европейската комисия създа-
де екип от специалисти под 
ръководството на проф. Иван 
Самсон със задача да проучи 
възможностите за създава-
не на   Европейски колеж за 
черноморско икономическо 
сътрудничество.

В това учебно заведение 
може да се обучават студенти 
в бакалавърска и магистър-
ска образователно-квалифи-
кационна степени. Разработ-
ването на образователната 
политика на колежа може да 
стане пример и принос за ре-
гионалното сътрудничество 
в Черноморския район. (Ще  
бъде насочена към повиша-
нане на информираността  
относно въпроси свързани с 
региона на Черно море, чрез 
научни конференции, публи-
кации и други видове инфор-
мационна дейност.)     

Вниманието на Асамблея-
та би трябвало да се насочи 
и фокусира към изучаване 
на регионалните особености 
на урбанистичните функцио-
нални системи и на техните 
структурни закономерности. 
За целта трябва да се използ-
ва единна методология, като 
за това може да се използват 
теоретическите постановки 
на Теория на ареалния ур-
банизъм (ТАУ), както и да се 
сформират изследователски 
екипи в страните от ОЧИС. 

Данните за урбанизацията 
в страните-членки на ОЧИС 
показват, с изключение на 
Албания (40%), във всички 
останали страни има катего-
ричен превес на градското 
над селското население. Най-
голям е този показател за 
Руската федерация – 78%, с 
20 пункта повече от най-ни-
ските – на Молдова 56%, на 
Румъния 58%, на Азербай-
джан 58%, на Сърбия 60%, 
на Грузия 61%. Тенденция-
та към увеличаване делът на 
градското население в посо-
чените страни ще постави на 
изпитание урбанистичните 
функционални системи, както 
и всички аспекти на тяхната 
устойчивост. Безпокойство 
предизвиква ниският или 
дори отрицателен естествен 
прираст в повечето държави с 
изключение на Азербайджан, 
Турция и Албания, както и 
икономическата стагнация и 
състоянието на околната сре-
да. 

В контекста на казаното до 
тук и с оглед преодоляване 
на теоретико-практическия 
урбанистичен дефицит, както 
и за постигане на целите на 
Асамблеята, предлагаме кон-
цепция ПУЛСАР – пулсиращи 
урбанистично-ландшафтни 
структурни ареали на разви-
тие, растеж, реновация, коя-
то е генерирана през 2000 г. 
като разгръщане на поста-
новките на Теория на ареал-
ния урбанизъм(ТАУ)
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Когато става дума за ту-
ризъм в държавите от Чер-
номорската икономическа 
зона, първите асоциации са 
за бреговата ивица на Чер-
но море и териториите на 
150-200 километра от нея. В 
действителност туристиче-
ския потенциал обхваща една 
несравнимо по-голяма тери-
тория, включваща земите на 
всички държави-членки на 
Парламентарната асамблея 
за черноморско икономиче-
ско сътрудничество (ПАЧИС). 
Затова е редно да се направи 
кратък преглед на туристиче-
ските предимства на всяка от 
държавите, членуващи в ор-
ганизацията:

Албания – Адриатическото 
крайбрежие притежава по-
тенциал за развитие на мор-
ски рекреационен туризъм, 
като този потенциал десети-
летия наред не е бил използ-
ван поради политическата 
изолация на страната по вре-
ме на комунизма. Отделно от 
това, наличието на огромен 
брой бункери (близо 750 хи-
ляди на брой!), както и на би-
вши съветски подводни воен-
ни бази, дава възможност за 
привличане на туристи, които 
проявяват интерес към исто-
рията и по-специално към на-
следството на режима на Ен-
вер Ходжа;

Армения – ски-туризъм в 
Кавказ, поклоннически тури-
зъм в Ечмиадзин (Армения е 
първата държава, официал-
но приела християнството), 
златното тържище в столица-
та Ереван, Пътят на коприна-
та, заводите за коняк и изу-
мителната национална кухня 
са само част от това, което 
тази страна може да предло-
жи на туристите. Въпреки че 
към момента Армения не е 
популярна туристическа дес-
тинация, показателно е ско-
рошното провеждане на Меж-
дународна конференция по 
въпросите на туризма именно 
в Ереван, в която участваха 

делегации от над 20 държави;
Азербайджан - „перлата 

на Близкия изток“ предлага 
отлични условия за морски 
(Каспийско море), планински, 
културен и селски туризъм;

България – морският, пла-
нинският, културният и бал-
неолечебният туризъм за „за-
пазена марка“ на страната. 
Запазената природа предпо-
лага развитие на екотуризма, 
а неотдавнашното приемане 
на Бългфария в Европейския 
съюз увеличава потенциала 

за развитие на конгресния и 
бизнес туризъм;

Грузия – Черноморско-
то крайбрежие и планината 
Кавказ предоставят възмож-
ности съответно за морски и 
планински туризъм. Страна-
та разполага също и с мно-
жество манастири и култур-
но-исторически комплекси, а 
грузинските вина са популяр-
ни в цял свят;

Гърция – морските курор-
ти и културно-историческите 
забележителности на страна-
та нямат нужда от представя-

не. Дългогодишният опит на 
страната в туризма може да 
бъде успешно използван и от 
другите държави-членики на 
ОЧИС;

Молдова – слабо развитата 
икономика и ниският жизнен 
стандарт на страната са не-
достатъци, които обаче могат 
да се превърнат в предим-
ства. Ниските цени в търгов-
ските центрове и заведенията 
могат да бъдат основа на ус-
пешни шопинг и развлекате-
лен туризъм;

Румъния – морски туризъм 
на брега на Черно море, ски-
туризъм в Карпатите, кул-
турен туризъм (замъкът на 
Дракула е световноизвестна 
забележителност). Подобно 
на България, Румъния също 
може да използва скорошно-
то си приемане в ЕС за раз-
витие на конгресен и бизнес 
туризъм;

Русия – тази огромна стра-
на притежава и огромни ту-
ристически ресурси – Москва, 
Санкт Петербург, Поволжие-
то, Урал, Сибир... Разнообраз-

Логото на ПАЧИС

Черноморско сътрудничество
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на природа и изключително 
богато културно наследство. 
Много от туристическите ат-
ракции на Русия са придоби-
ли световна известност, но 
същевременно в страната все 
още има народи и култури, 
които са по-слабо познати. А 

това ги прави атрактивни от 
туристическа гледна точка;

Сърбия – древна история, 
планини, съхранена природа, 
кулинарни изкушения... От-
лични предпоставки за турис-
тическо развитие в няколко 
различни направления;

Турция – една от най-дина-
мично развиващите се турис-
тически дестинации в света. 
Няйният опит също може да 
бъде използван от останалите 
държави в ПАЧИС;

Украйна – Киев, Лвов, Оде-
са, Ялта и Крим са основни-
те туристически центрове в 
страната. Като цяло Украйна 
притежава разнообразни ту-
ристически ресурси, които 
може успешно да развива.

Страните от ОЧИС прите-
жават огромен туристически 
потенциал. Неговото успеш-
но развитие обаче преминава 
през ефективно взаимодейст-

вие между държавите-член-
ки. Под взаимодействие меж-
ду държавите обаче не трябва 
да се разбира само техните 
национални министерства/
агенции по туризма. В проце-
са трябва да се включат също 
местната власт в съответните 

градове и региони, браншо-
вите организации на фирми-
те, занимаващи се с туризъм, 
неправителствените органи-
зации, местното население... 
По този начин държавите от 
зоната могат да развият по 
Черноморското крайбрежие 
туризъм, който да съперни-
чи със Средиземноморието, 
планинските курорти да бъ-
дат конкурентни на Алпите, 
а всички столици на държа-
вите-членки да се превърнат 
в разпознаваеми градски ту-
ристически дестинации.

С предложените инициати-
ви АБГР счита, че може да се 
постигне:

• Създаването на добър 
капацитет за регионално съ-
трудничество в рамките на 
самите градове и региони.

•  Търсене на регионал-
ни синергии следва да бъде 
една от линиите на развитие 

на общините по простата при-
чина, че подобни процеси до-
пълват привлекателността на 
участниците, а не отнемат от 
техните предимства; 

• По-добра хоризонтал-
на комуникация между раз-
личните работни органи на 
организации от Черноморския 
регион;

• По-добро използва-
не на наличния финансов и 
интелектуален потенциал за 
решаване на конкретни про-
блеми за населението от този 
регион;

• По-добро планиране и 
реализация на дългосрочни 
инициативи между страните 
от региона, Европейския съюз 
и страните-наблюдатели към 
Парламентарната асамблея 
на черноморското икономи-
ческо сътрудничество с цел 
устойчиво икономическо раз-
витие и намаляване диспро-
порциите между отделните 
страни.

Стимулирането на тези про-
цеси следва да бъде една от 
големите политически цели 
на Парламентарната Асам-
блея на страните от ЧИС.

*Анализът, публикуван със 
съкращения,  е изготвен от 
следния екип:  

Ергин Емин, изп. директор 
на АБГР ; Владимир Шопов, 
консултант на АБГР

доц. арх. Веселин Дон-
чев, консултант АБГР ; 
проф.д.ик.н. Георги Михнев, 
член на ИМРР

Александър Трифонов, сер-
тифициран консултант и член 
на ИМРР

доц. Стоян Тагарев, член 
на ИМРР ;   Димитър Петров, 
член на ИМРР

Снимка от спътник на НАСА на Черморорската акватория.



30

Âúïðîñúò çà ñàìîóïðàâëåíèåòî 
íà èçáîðíèòå ó÷ðåæäåíèÿ ó 
íàñ ïðîäúëæàâà äà çàíèìàâà 
îáùåñòâåíîòî ìíåíèå è íàé-
âå÷å îáùèíñêèòå äåÿòåëè. Ñëåä 
ïðîêàðâàíåòî íà çàêîíà çà 
îêðúæíèòå ñúâåòè ïðåç èçòåêëàòà 
ñåñèÿ íà Íàðîäíîòî ñúáðàíèå, êîéòî 
ïîíàñòîÿùåì å â ñèëà, ñåãà å ðåäúò 
çà ïðîêàðâàíåòî íà çàêîíîïðîåêòà 
çà îáùèíèòå, êîéòî áèäå ïîäëîæåí 
íà îáùåñòâåíà êðèòèêà è ïî êîéòî 
„Îáùèíñêè ïðåãëåä“ êàçà ñâîÿòà 
äóìà â ïîñëåäíèòå ñè òðè êíèæêè. 
Ïðåäè íÿêîëêî äíè áå ñâèêàí 
íà çàñåäàíèå è èçïúëíèòåëíèÿò 
êîìèòåò íà Ñúþçà íà áúëãàðñêèòå 
ãðàäîâå, çà äà ñå çàíèìàå ïîâòîðíî 
ñ òîçè çàêîíîïðîåêò ïðåäè 
îêîí÷àòåëíîòî ìó ðåäàêòèðàíå. 
Ìíîãî ñúáðàíèÿ è êîíôåðåíöèè 
íà îáùèíñêè ñëóæèòåëè, ìíîãî 
îáùèíñêè äåÿòåëè êàçàõà ñâîÿòà 
äóìà ïî íåãî, ìíîãî ñòàòèè ñå 
ïèñàõà, âåðîÿòíî ùå èìà îùå 
ìíîãî äà ñå ïèøå è ãîâîðè, çàùîòî, 
íàèñòèíà, âúïðîñúò íå å îò åäèí 
îãðàíè÷åí îáùåñòâåí èíòåðåñ; òîé 
çàñÿãà âñè÷êè ãðàæäàíè îò ñåëà è 
ãðàäîâå, íåçàâèñèìî îò òÿõíîòî 
ïîëîæåíèå. Âñðåä äàäåíàòà 
øèðîêà âúçìîæíîñò è ñâîáîäà, 
çà äà ñå èçêàæàò ïî íåãî âñè÷êè 
çàèíòåðåñîâàíè, íèå ÷óõìå ìíåíèÿ, 
êîèòî çàñëóæàâàò äà áúäàò 

âúçïðèåòè, íî íå 
ëèïñâàò è òàêèâà, êîèòî 
íàâÿâàò åäíà òåæêà 
çàãðèæåíîñò çà ó÷àñòòà 
íà íàøèòå èçáîðíè 
ó÷ðåæäåíèÿ. Òðÿáâàøå 
äà áúäàò ïîäëîæåíè 
íà îáñúæäàíå 
ïîñòàíîâëåíèÿòà íà 
çàêîíîïðîåêòà, çà 
äà ñå âèäÿò è óçíàÿò 
êîëêî ìíîãî è êîëêî 
ðàçëè÷íè ìíåíèÿ è 
ñòàíîâèùà òîé èçíåñå 

ïðåä ïóáëè÷íîñòòà, äîêîëêî 
åäíè îò òÿõ ñà â ñúïúòñòâèå 
íà ñúâðåìåííîñòòà ñ íåéíèòå 
ñòðåìëåíèÿ çà îáíîâà è äî êîëêî 
äðóãè ñà äàëå÷ îò íåÿ.

Íà óâîäíî ìÿñòî â áðîÿ ñè îò 21 
äåêåìâðèé 1925 ã. â. „Ìèðú“ ïèøå 
ñëåäíîòî çà ñàìîóïðàâëåíèåòî íà 
íàøèòå îáùèíè: „Òî å ïðåäâèäåíî â 
êîíñòèòóöèÿòà (÷ë. 3) è ñå ïðèëàãà 
íåïðåêúñíàòî áëèçî ïîëîâèí âåê. 
Òîâà âðåìå å ïðåäîñòàòú÷íî, çà äà 
ìîæå äà ñå ñúäè çà ðåçóëòàòèòå 
îò îáùèíñêîòî ñàìîóïðàâëåíèå ó 
íàñ è, ñïîðåä òÿõ, äà ñå îòãîâîðè 
íà âúïðîñà: ïðèíåñëî ëè å òî 
ïîëçà çà îáùèíèòå ÷àñòíî è çà 
ñòðàíàòà èçîáùî. Íÿêîëêî äóìè 
ïî òîçè âúïðîñ íå ñà áåç ìÿñòî, 
ñåãà, êîãàòî ñìå â íàäâå÷åðèåòî íà 
âíàñÿíåòî â Íàðîäíîòî ñúáðàíèå 
íà çàêîíîïðîåêòà çà ãðàäñêèòå è 
ñåëñêèòå îáùèíè. Âúïðîñúò å îò 
ãîëÿìà âàæíîñò. Òîé å îáøèðåí è 
íå ìîæå îáñòîéíî äà ñå ðàçãëåäà 
â åäíà âåñòíèêàðñêà ñòàòèÿ.

Ñàìîóïðàâëåíèåòî, èçîáùî 
âçåòî, âèðåå è ïðèíàñÿ ïîëçà òàì 
äåòî èìà âèñîêî ãðàæäàíñêî 
ñúçíàíèå; äåòî îáùåñòâåíèÿò 
èíòåðåñ å ïî-íà ïúðâî ìÿñòî îò 
÷àñòíèÿ è äåòî îáùåñòâåíîòî 
ìíåíèå å òúé ñèëíî, ÷å íå 
ïîçâîëÿâà íèêîìó ïîä áóëîòî íà 

îáùåñòâåíàòà ïîëçà äà îõðàíâà 
ïàðòèÿ, ñåáå ñè, ðîäíèíè è ïðèÿòåëè. 
Â ñòðàíè, íàìèðàùè ñå íà íèñêî 
ñòúïàëî íà ðàçâèòèå, ñúñ ñëàáî 
èëè íèêàêâî ãðàæäàíñêî ñúçíàíèå, 
ñàìîóïðàâëåíèåòî íå âèðåå. Òî ñå 
èçðàæäà è, âìåñòî ïîëçà, ïðèíàñÿ 
âðåäà. Ñàìîóïðàâëåíèåòî â òàêèâà 
íàçàä îñòàíàëè ñòðàíè, ÷åñòî ñå 
ïðåâðúùà â ñàìîóíèùîæåíèå. 

Ìîåòî ìíåíèå, îáà÷å å, ÷å 
ðàçøèðåíèåòî íà îáùèíñêîòî 
ñàìîóïðàâëåíèå ó íàñ ùå 
å ïàãóáíî è ÷å ïîâåëèòåëíà 
íóæäà å ñúùåñòâóâàùîòî ñåãà 
ñàìîóïðàâëåíèå äà ñå ïîîãðàíè÷è. 
È, íàèñòèíà, êàêâî å ñúçäàëî 
ñàìîóïðàâëåíèåòî íà íàøèòå îá-

ùèíè, êàêâà ïîëçà å ïðèíåñëî 
íà æèòåëèòå íà îáùèíèòå? – 
Ìíîãî ìàëêî, à íÿêúäå íèùî. Â 
ñåëà è ãðàäîâå, ãëàâíî â ãðàäîâå, 
êîèòî ñà êðà÷íàëè íàïðåä â 
áëàãîóñòðîéñòâåíî, õèãèåíè÷íî, 
ïðîñâåòíî è ïð. îòíîøåíèÿ, 
íàïðàâåíîòî ñå äúëæè íà îòäåëíè 
ëè÷íîñòè - êìåòîâå, êîèòî, ìíîãî 
ïúòè ñïúâàíè îò ïðîòèâíèöè â 
îáùèíñêèÿ ñúâåò, íå ñà ìîãëè 
äà íàïðàâÿò âñè÷êî, êàêâîòî ñà 
æåëàëè. Íàé-ãîëÿìîòî îáùèíñêî 
äåëî - ñúáàðÿíåòî íà òóðñêàòà 
êàñàáà - Ñîôèÿ - è äàâàíåòî 
íà äíåøíèÿ âèä íà óëèöèòå è 
ïëîùàäèòå íà íàøàòà ñòîëèöà, íå 
ñå íàïðàâè îò ñàìîóïðàâëåíèåòî, à 
îò ëèöå ñúñ ñèëíà âîëÿ, åíåðãè÷íî, 
ïîäêðåïåíî îò ñèëåí ìèíèñòúð. Àêî 
îñòàíåøå âúïðîñúò çà ïëàíèðàíå 
- òî íà Ñîôèÿ è îòâàðÿíåòî íà 
íîâèòå é óëèöè è ïð. ãîëåìè ðàáîòè 
äà ñå èçâúðøâà ïî-ïîñëå, êîãàòî 
ñàìîóïðàâëåíèåòî, ðàçáèðàíî ïî 
íàøåíñêè, îáðúùàùå îáùèíñêèòå 
ñúâåòè â Ñîôèÿ íà çâåðèëíèöè, 
è äíåñ íèå ùÿõìå äà èìàìå çà 
ñòîëèöà òóðñêàòà Ñîôèÿ.

Ñàìîóïðàâëåíèåòî â Áúëãàðèÿ 

Самоуправлението на нашите общини
   Èâ. Éîðäàíîâ

    Български общински първенци посрешат руските
    войски през 1877 год.

Минало незабравимо
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ñå ðàçáèðà îò ïîâå÷åòî, êîèòî ñà 
óïðàâëÿâàëè è êîèòî ñå åì÷àò äà 
óïðàâëÿâàò îáùèíèòå òúé, èëè 
ãîðå-äîëå òúé: äà ñå èçïîëçóâàò 
îáùèíñêèòå ñðåäñòâà çà íàñòàíÿâà 
- íå íà ïàðòèçàíè íà îáùèíñêè 
ñëóæáè, äà ñå îáëàãîäåòåëñòâóâàò 
ïî âñè÷êè âúçìîæíè íà÷èíè, ïî 
ôîðìè, äîïóñòèìè îò çàêîí 
è îáè÷àè; äà ñå ïðàõîñâàò 
îáùèíñêèòå ñðåäñòâà çà ùÿëî 
è íåùÿëî; äà ñå âäèãà øóì, ÷å 
ñå ìèñëè äà ñå ïðàâè ìíîãî çà 
îáùèíàòà, à äà íå ñå ïðàâè íèùî 
èëè ìíîãî ìàëêî; îò ãðèæè çà 
ïàðòèÿ è ïàðòèçàíè äà ñå çàáðàâè 
áëàãîóñòðîéñòâî, âîäîñíàáäÿâàíå, 
÷èñòîòà, õèãèåíà, ãðîáèùà, 
ïðîñâåòà è ïð. è ïð. è äà ñå èñêàò, 
ïîñòîÿííî äà ñå èñêàò âñå ïîâå÷å 
äàíúöè è áåðèè îò îáùèíàðèòå.

Â ìíîãî îò íàøèòå ñåëà 
ñàìîóïðàâëåíèå çíà÷è ùîì êìåòà, 
ïîìîùíèöèòå è ñúâåòíèöèòå ïèïíàò 
îáùèíàòà, äà ñòàíàò íåîáóçäàíè 
âëàñòåëèíè â ñåëîòî, äà ìà÷êàò 
ïðîòèâíèöèòå ñè è äà ãè ãîòâÿò, êàòî 
äîéäàò òå íà âëàñò, äà ðàçïëà÷àò 
äåòå â ìàéêà íà ñâîèòå ïðîòèâíèöè.

Ñàìîóïðàâëåíèåòî îòíå 
áåçöåííî âðåìå çà ðàáîòà â íàøèòå 
îáùèíè â áîðáè è åæáè, êàâãè è 
êðàìîëè, èìàùè â îñíîâàòà ñè: 
„Ñòàíè òè, äà ñåäíà àç“. È çà òîâà 
íàøèòå ãðàäîâå è ñåëà, îñîáåííî 
ñåëàòà, òúíàò â êàë è ìðúñîòèÿ, 
çàäóøâàò ñå ëåòå îò ïðàõ, ïèÿò 
âìåñòî âîäà áîçà îò êàë è âîäà 
è æèòåëèòå èì, íåùàñòíèòå, áåç 
âðåìå ãèíàò îò îõòèêà è äðóãè 
óæàñíè áîëåñòè.

Êàêâî ìîãàò íàøèòå îáùèíè 
ïðè ñåãàøíàòà èçáîðíà ñèñòåìà, 
ïîçâîëÿâàùà íà âñè÷êè, äîðè íà 

ïðèøåëöèòå, äà 
èìàò åäíàêúâ 
ãëàñ ñ òèÿ, êîèòî 
ñà ñå ðîäèëè, 
ðàñëè è ïîðàñëè 
è ñà ñâúðçàíè ñ 
èìîò ñ îáùèíàòà, 
ñèñòåìà, êîÿòî 
â ïîâå÷åòî 
ñëó÷àè ïðàùà 
çà îáùèíñêè 
ñúâåòíèöè ëèöà 

áåç çàáèòà ïðú÷êà, àë÷íè è èçïå÷åíè 
ïàðòèçàíè, à çà êìåòîâå - ëèöà 
ñëó÷àéíè, áåç ëè÷íî äîñòîéíñòâî, 
íåñïîñîáíè, íåìàðëèâè, áåç 
÷óâñòâî íà îòãîâîðíîñò è ïîíÿêîãà 
ñúñ ñòðàííè ïîíÿòèÿ çà ìîðàë. Äà, 
êàêâî ìîãàò äà íàïðàâÿò îáùèíèòå 
íè è òî ïðè çàêîí, êîéòî èì âðúçâà 
ðúöåòå, âèäåõìå îò áþäæåòíàòà 
èì ïîëèòèêà. Êîé å çàáðàâèë 
òàêñèòå çà ïîãðåáåíèå, òàêñèòå 
çà ñìåò, çà âîäà è ïð. íàëàãàíè 
îò íÿêîè îáùèíè â ðàçìåðè íà 
íåïîíîñèì? Ñëàâà Áîãó, ÷å èìàõìå 
Âúðõîâåí àäìèíèñòðàòèâåí ñúä, 
èíàê, è ïðîèçâîäñòâà, è èìîòíîñò, 
è âñÿêàêâà ñòîïàíñêà äåéíîñò ùÿõà 
äà îòèäàò ïî äÿâîëèòå.

Èñêàìå ëè íàïðåäúê íà 
íàøèòå îáùèíè, òðÿáâà, áåç äà ñå 
ñòðÿñêàìå îò òîãîâà èëè îíîãîâà, äà 
îãðàíè÷èì èçáèðàòåëíîòî ïðàâî, 
÷ðåç ðàçóìåí èçáèðàòåëåí öåíç 
è ÷ðåç èìîòåí öåíç äà âúçëîæèì 

óïðàâëåíèåòî íà îáùèíèòå íà 
õîðà, êîèòî ïî-ìàëêî ãîâîðÿò, à 
ïîâå÷å ðàáîòÿò.

Ñïèðà÷êàòà çà ïðåäïàçâàíå îò 
óâëå÷åíèÿ â îáùèíñêàòà ïîëèòèêà 
äà ñå çàñèëè, íî òÿ äà íå ñå äàâà â 
ðúöåòå íà ïàðòèçàíñêî óïðàâëåíèå, 
êîåòî ìîæå ñúçíàòåëíî äà ïðå÷è íà 
îáùèíñêè ñúâåòè, íåìó íåóãîäíè.

Ïî íèêàêúâ íà÷èí äà íå ñå äàâà â 
ðúöåòå íà ïàðòèçàíñêî óïðàâëåíèå, 
êîåòî ìîæå ñúçíàòåëíî äà ïðå÷è íà 
îáùèíñêè ñúâåòè, íåìó íåóãîäíè.

Ïî íèêàêúâ íà÷èí äà íå ñå äàâà 
ñâîáîäà íà îáùèíñêèòå ñúâåòè 
äà íàëàãàò äàíúöè è áåðèè, â 
ðàçìåðè, êàêâèòî èñêàò òå.

Íàäçîðúò âúðõó ïàðè÷íèòå äåëà 
íà îáùèíèòå äà ñå çàñèëè, íî íå 
ñàìî ôîðìàëíî, à íà äåëî. Äà 
ñå îãðàíè÷è ïðàõîñíè÷åñòâîòî. Äà 
ñå äàâàò íà îáùèíàðèòå ïî-ãîëåìè 
ïðàâà äà êîíòðîëèðàò îáùèíñêèòå 
ðàáîòè è äà ìîãàò äà óçíàâàò òèÿ 
ðàáîòè: äà íÿìà íèùî ñêðèòî îò 
òÿõ“.

Öèòèðàõìå íàðî÷íî ïî-
ãîëÿìàòà ÷àñò îò òàçè ñòàòèÿ íà 
êàçàíèÿ ïàðòèåí âåñòíèê, äàäåíà íà 
óâîäíî ìÿñòî, çà äà ñå âèäè êàêâî 
ñòàíîâèùå çàåìà öÿëà åäíà ïàðòèÿ, 
ïðåòåíäèðàùà äà ïðåäñòàâëÿâà 
åäíî ïî-øèðîêî ó íàñ îáùåñòâåíî 
òå÷åíèå, ïî òúé ãîëåìèÿ è ñëîæíèÿ 
âúïðîñ çà óðåäáàòà, óïðàâëåíèåòî 
è íàïðåäúêà íà íàøèòå îáùèíè. Íà 
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òîâà ãëåäèùå íèòî ñå ó÷óäâàìå, 
íèòî ñå ñúðäèì. Âñÿêîé ñïîðåä óìà 
ñè, ñïîðåä óáåæäåíèÿòà ñè, ñïîðåä 
èíòåðåñèòå ñè. Çàòóé ñå ïîäëàãà 
íà îáùåñòâåíîòî âíèìàíèå åäèí 
çàêîíîïðîåêò, çà äà ñå ðàçêðèÿò 
ñòàíîâèùàòà ïî íåãî, êàêâèòî è äà 
ñà òå.

Êàêòî å ÿñíî, àâòîðúò íà 
öèòèðàíàòà ñòàòèÿ íàìèðà, ÷å 
íàøèòå ãðàäñêè è ñåëñêè îáùèíè 
ñà ñå îêàçàëè íåãîäíè è íåäîñòîéíè 
çà ñàìîóïðàâëåíèåòî, êîåòî èì 
ñå äàâà; ÷å òå ñà îùå íà íèñêî 
ñòúïàëî íà ðàçâèòèå, ñúñ ñëàáî 
èëè íèêàêâî ãðàæäàíñêî ñúçíàíèå; 
÷å çà ñåãàøíîòî èì êðàéíî 
ïå÷àëíî ñúñòîÿíèå å âèíîâíî 
ñàìîóïðàâëåíèåòî èì, êàêòî è 
ñåãàøíàòà èçáèðàòåëíà ñèñòåìà 
è ïîðàäè òîâà íå ñàìî òðÿáâà 
äà ñå „ïîîãðàíè÷è“ ïîñëåäíîòî, 
íî è äà ñå âúâåäå èìóùåñòâåí è 
îáðàçîâàòåëåí öåíç, à „ñïèðà÷êàòà 
çà ïðåäïàçâàíå îò óâëå÷åíèÿ 
â îáùèíñêàòà ïîëèòèêà äà ñå 
çàñèëè“. Ñ äðóãè äóìè, ñåãàøíèòå 
îáùèíñêè ñúâåòè, â êîèòî „âëèçàò 
ïðèøåëöè, ëèöà áåç çàáèòà ïðú÷êà, 
ñëó÷àéíè, áåç ëè÷íî äîñòîéíñòâî, 
íåñïîñîáíè, íåìàðëèâè, áåç 
÷óâñòâî íà îòãîâîðíîñò è ñúñ 
ñòðàííè ïîíÿòèÿ çà ìîðàë“, 
âìúêíàëè ñå â îáùèíèòå ïîðàäè 
ñåãàøíàòà èçáèðàòåëíà ñèñòåìà, 
äà ñå ðàçãîíÿò, äà ñå ïðîèçâåäàò 

íîâè èçáîðè ïî íîâà ñèñòåìà, 
êîÿòî, ñúñ âúâåæäàíåòî íà 
èçáèðàòåëíèÿ è èìóùåñòâåí öåíç, 
êàòî îòíåìå èçáèðàòåëíîòî ïðàâî 
íà òðèòå ÷åòâúðòè îò èçáèðàòåëèòå, 
äà äàäå îáùèíèòå â ðúöåòå íà 
îíîâà ìàëöèíñòâî, ÷ëåíîâåòå 
íà êîåòî ïðèòåæàâàò ïî íÿêîëêî 
êëàñà îáðàçîâàíèå è ïî íÿêîëêî 
äåñåòêè äåêàðà çåìÿ èëè äðóãè 
èìîòè. Íî çà äà ïðîöúôòåëè îùå 
ïî-äîáðå íàøèòå îáùèíè â ðúöåòå 
íà îáðàçîâàíèòå è èìîòíèöèòå, 
âúïðåêè ãàðàíöèÿòà, êîÿòî òå 
âäúõâàò, òðÿáâà äà ñå îãðàíè÷åëè 
è òåõíèòå ïðàâà è „ïî íèêàêúâ 
íà÷èí äà íå èì ñå äàâà ñâîáîäà äà 
íàëàãàò äàíúöè è áåðèè, êàêâèòî òå 
èñêàò“.

Òîâà å â íÿêîëêî äóìè 
öåëèòåëíàòà ðåôîðìà, êîÿòî 
ñå ïðåäëàãà íà íàøèòå îáùèíè 
è êîÿòî íå ñàìî ùå ãè îáíîâè, 
íî è ùå ãè èçáàâè îò ñåãàøíîòî 
èì ïëà÷åâíî ñúñòîÿíèå. Òîâà 
ãëåäèùå ñå ñïîäåëÿ, íàèñòèíà, îò 
åäíî ìàëöèíñòâî, êîåòî, îáà÷å, 
íå å áèëî, íèòî ñêîðî ùå îñòàíå 
áåç çíà÷åíèå â íàøèÿ îáùåñòâåí 
è ïîëèòè÷åñêè æèâîò, êàêòî è â 
óïðàâëåíèåòî íà íàøèòå èçáîðíè 
ó÷ðåæäåíèÿ. Íèå

âÿðâàìå, ÷å ïîä äóìàòà 
„ñàìîóïðàâëåíèå“, êîåòî å 
äîâåëî îáùèíèòå äî äíåøíîòî 
èì ñúñòîÿíèå, òîâà ìàëöèíñòâî 
ðàçáèðà àêî íå àáñîëþòíàòà èì 
ñâîáîäà, êàêâàòî òå íàèñòèíà 
íÿìàò è çà êàêâàòî ìú÷íî ìîæå 
ñåãà äà ñå ãîâîðè, òî ïîíå åäíà 
ñðàâíèòåëíî ïî-øèðîêà ñâîáîäà íà 
ðåøåíèÿ è íà äåéñòâèÿ. Ñúùåñòâóâà 
ëè â ñúùíîñò òàçè ñâîáîäà, ñèðå÷ 
òîâà ñàìîóïðàâëåíèå, ïðîòèâ 
êîåòî èìåííî ñå âúçñòàâà? Íå å 
ëè òîâà ñàìîóïðàâëåíèå åäíà 
ôèêöèÿ, åäíà äóìà, ëèøåíà îò 
îíîâà ñúäúðæàíèå, êîåòî ñà èñêàëè 
äà âëîæàò â íåÿ ñúñòàâèòåëèòå 
íà íàøàòà Êîíñòèòóöèÿ? È 
îíÿ, êîéòî ñå áîðè ïðîòèâ òîâà 
„ñàìîóïðàâëåíèå“, íå ñå ëè áîðè 
ïðîòèâ ìèðàæè? Áèõìå èçïàäíàëè 
â åäíà êðàéíîñò, àêî îòãîâîðèì 
ñ åäíî àáñîëþòíî îòðèöàíèå 
íà òèÿ âúïðîñè. Çàùîòî âñå èìà 

íåùî, â êîåòî íàøèÿò îáùèíñêè 
ñúâåò å ñóâåðåíåí: ïî÷èñòâàíåòî 
íà óëèöèòå íàïð., çàðàâÿíåòî íà 
óìðåëèòå æèâîòíè, ïðèåìàíå íà 
ïîäàðúöè, ïîñòàâÿíåòî íà ôåíåðè, 
ðàçõóáàâÿâàíåòî íà ãðîáèùàòà...

Íî âúâ âñÿêî äðóãî îòíîøåíèå 
òîé íå å ñàìîâëàñòåí, íå ìîæå 
ñàìîâëàñòíî äà ðåøàâà, íåãîâèòå 
ðåøåíèÿ ïîäëåæàò íà êîíòðîë 
îò àäìèíèñòðàòèâíàòà âëàñò è 
íà îòìåíåíèå, àêî òÿ ãè ñ÷åòå çà 
íåçàêîíîñúîáðàçíè. Íàé-âàæíèÿò 
àêò â æèâîòà è óïðàâëåíèåòî 
íà íàøèòå èçáîðíè ó÷ðåæäåíèÿ 
- áþäæåòúò, è òîé ïîäëåæè íà 
óòâúðæäåíèå è âèäîèçìåíåíèå 
îò îêðúæíèÿ óïðàâèòåë èëè îò 
ìèíèñòúðà íà âúòðåøíèòå ðàáîòè. 
Äàæå íàçíà÷åíèåòî íà èçâåñòíè 
îáùèíñêè ñëóæàùè áèäå

îòíåòî îò îáùèíñêèÿ ñúâåò è 
âúçëîæåíî íà äðóãèòå âëàñòè. 
Èçïúëíèòåëÿò íà ðåøåíèÿòà 
íà îáùèíñêèÿ ñúâåò - êìåòúò å 
â ïî÷òè ïúëíî ïîä÷èíåíèå íà 
îêîëèéñêèÿ íà÷àëíèê èëè îêðúæíèÿ 
óïðàâèòåë. Äðóãèÿò ðúêîâîäåí 
ïåðñîíàë ñúùî å ïîäëîæåí ïîä 
íàñòðîåíèåòî íà ïðåäñòàâèòåëèòå 
íà àäìèíèñòðàöèÿòà â îêîëèÿòà 
èëè îêðúãà, çà äà íå ìîæå äà 
ïðîÿâè íèêàêâà èíèöèàòèâà â ïîëçà 
íà îáùèíàòà, àêî òÿ íå íàìèðà 
îäîáðåíèåòî íà òèÿ ïðåäñòàâèòåëè. 
Äà íå ãîâîðèì çà òîâà, ÷å íàøèòå 
îáùèíñêè ñúâåòè ñà ëèøåíè îò 
ïðàâîòî äà íàëàãàò äàíúöè, ÷å â 
òîâà îòíîøåíèå òå ñà òâúðäå äàëå÷ 
îò åäíà ïî-ñúâúðøåíà ôîðìà 
íà ñàìîóïðàâëåíèå, êàêâàòî å 
íàïðèìåð Âèåíñêàòà îáùèíà, 
êîÿòî ñå óïðàâëÿâà îò îáùèíñêè 
ñúâåò ñóâåðåííî, èìàù ïðàâàòà 
íà íàøåòî Íàðîäíî ñúáðàíèå. 
Íèå îùå íå ìîæåì è äà ìèñëèì 
çà ïîäîáíî óïðàâëåíèå. Ïðè òîâà 
ïîëîæåíèå äà ñå ãîâîðè, ÷å ó íàñ 
ñúùåñòâóâà îáùèíñêà àâòîíîìèÿ 
è ïðè òîâà òâúðäå øèðîêà, êîÿòî 
òðÿáâà äà ñå îãðàíè÷è, å åäíî 
ñâèäåòåëñòâî èëè çà íåïîçíàâàíå 
óïðàâëåíèåòî íà íàøèòå îáùèíè, 
èëè ñâèäåòåëñòâî çà çëè íàìåðåíèÿ 
ñïðÿìî ïîñëåäíèòå. Íî äàæå è 
äà äîïóñíåì, ÷å íàøèòå îáùèíè 

Иван Евстатиев Гешов, един от  
първостроителите на българското 
местно самоуправление

Минало незабравимо
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ñå ðàäâàò íà øèðîêà àâòîíîìèÿ 
èëè, êàêòî ñå èçðàçÿâàìå, íà ïî-
øèðîêî ñàìîóïðàâëåíèå. Å ëè 
òîâà ïðè÷èíà òîâà ïîñëåäíîòî çà 
äíåøíîòî èì ñúñòîÿíèå? Áè áèëî 
äðóãà êðàéíîñò äà ñå îòãîâîðè 
óòâúðäèòåëíî. Ìîæå áè â íÿêîè 
îáùèíè àâòîíîìèÿòà äà å êðèâî 
ðàçáèðàíà è èçïîëçóâàíà, ìîæå áè 
ïîä íåéíàòà ñÿíêà äà ñà ñòàíàëè 
çëîóïîòðåáëåíèÿ, íî òîâà íå äàâà 
íèêîìó ïðàâî äà âèíè ñàìàòà 
àâòîíîìèÿ.

Ïðè÷èíàòà çà äíåøíîòî 
íåðàäîñòíî ñúñòîÿíèå íà îáùèíàòà 
è íåéíîòî óïðàâëåíèå ëåæè äðóãàäå. 
Òÿ å â òîâà, ÷å íàøàòà îáùèíà, 
ñúçíàòåëíî îò åäíè, íåñúçíàòåëíî 
îò äðóãè, ñå èçìåñòâà îò ñâîåòî 
îáùîïîëåçíî ïðåäíàçíà÷åíèå 
íà ñòîïàíñêè, èêîíîìè÷åñêè è 
êóëòóðåí ôàêòîð è ñå ïðåâðúùà â 
åäèí àäìèíèñòðàòèâíî-ïîëèöåéñêè 
îðãàí, ïîãëúùàù íåéíèòå ñðåäñòâà, 
áåç äà é äàâà âúçìîæíîñò äà 
ñå çàãðèæè çà ñåáå ñè. Êàòî 
ïðèáàâèì êúì òîâà äåìàãîãèÿòà 
è ïîëèòè÷åñêèÿ ðàçâðàò, êîéòî 
îò 30-40 ãîäèíè íàñàì çàëèâà 
è ãðàæäàíè è ñåëÿíè; êîéòî 
îòâðàùàâà ñêðîìíèòå, äîñòîéíèòå, 
ãîäíèòå çà îáùèíñêà ðàáîòà õîðà, 
íî êîéòî ïîîùðÿâà íàõàëíèòå è 
áåçñðàìíèòå äà ñå íàòðàïâàò íà 
êìåòñêè è ñúâåòíè÷åñêè ìåñòà ñúñ 
ñêðèòîòî íàìåðåíèå íå äà ñëóæàò 
íà îáùèÿ èíòåðåñ, êîéòî, âïðî÷åì 
íèêîãà íå ãè å ðúêîâîäèë â ðàç÷åòèòå 
èì çà äîáèðàíå äî âëàñòíè÷åñêèÿ 
ñòîë, à äà ñúçäàäàò è èçêîðèñòÿò 

çà ñåáå ñè âúçìîæíî 
ï î - è ç ã î ä í î ò î 
ïîëîæåíèå; êàòî 
èìàìå ïðåäâèä 
êîëêî ïðîñòè÷êà, 
äîâåð÷èâà, íàèâíà 
è äîáðîäóøíà å 
íàøàòà èçáèðàòåëíà 
ìàñà â ñâîÿòà 
ãðàìàäíà ÷àñò, 
è íàé-ñåòíå, êàòî 
íå çàáðàâÿìå, ÷å 
íàøàòà ñòðàíà 
âúîáùå å òâúðäå 
íàçàä îñòàíàëà âúâ 
âñÿêî îòíîøåíèå, 

íèå ùå èìàìå åäíî ïî-áëèçêî äî 
èñòèíàòà îáÿñíåíèå è îñâåòëåíèå 
íà ïðè÷èíèòå, ïîðàäè êîèòî íàøèòå 
îáùèíè ñà èçïàäíàëè â äíåøíîòî 
ñè ñúñòîÿíèå. Çíàåì ëè òèÿ ïðè÷èíè, 
îáùèíèòå ïî-ëåñíî ùå ìîãàò äà 
ñå èçáàâÿò îò íåãî. Êàçâàëè ñìå è 
äðóã ïúò, íåêà íè áúäå ïîçâîëåíî 
äà ïîâòîðèì è ñåãà: îáùèíàòà 
ùå òðÿáâà äà áúäå ïðåâúðíàòà 
â åäèí çäðàâ, æèçíåñïîñîáåí, ñ 
âÿðà è âîëÿ ñòîïàíèí, îáêðúæåí 
ñ íàé-áëàãîïðèÿòíè óñëîâèÿ çà 
ðàçâèòèå è íàïðåäúê, îñâîáîäåí 
îò ðîëÿòà íà àäìèíèñòðàòèâíî-
ïîëèöåéñêè è ïàðòèçàíñêè îðãàí. 
Èçáèðàòåëÿò ùå òðÿáâà äà áúäå 
ïîäãîòâåí, çà äà ìîæå äà ñè äàäå 
ñìåòêà êîìó è çàùî äà äîâåðè 
ñâîÿ ãëàñ. Òîâà å äëúæíîñò ïðåäè 
âñè÷êî íà íàøèòå îáùåñòâåíèöè è 
çàêîíîäàòåëè. È êîëêîòî ïî-ñêîðî 
òå ÿ ñúçíàÿò è èçïúëíÿò, òîëêîâà 
ïî-ðàíî èçãëåäèòå çà èçáàâëåíèåòî 
íà íàøèòå îáùèíè îò äíåøíîòî 
èì ñúñòîÿíèå ùå ñå óâåëè÷àâàò è 
ïðèáëèæàâàò.

……..
Äà ñå ïðèçíàâà ñòîðåíîòî äî 

ñåãà âúâ è çà îáùèíèòå êàòî äåëî 
ñàìî íà îòäåëíàòà ëè÷íîñò, ïà 
ìàêàð è ïîäêðåïåíà îò ñèëåí 
ìèíèñòúð, à äà ñå îòðè÷à âñè÷êî, 
êîåòî å èçâúðøåíî è êîåòî âèæäàìå 
â ãðàäîâå è ñåëà êàòî àêòèâ íà 
îáùèíñêèòå ñúâåòè, òîâà å åäíî 
íåäîáðîñúâåñòíî îñâåòëåíèå íà 
ôàêòèòå. Àêî çà äååñïîñîáíîñòòà 
è çà òâîð÷åñòâîòî íà êîëåêòèâíîòî 
óïðàâëåíèå âúîáùå ìîãàò äà 

ñå èçäàâàò òàêèâà îñúäèòåëíè 
ïðèñúäè, òî ëîãè÷åñêè ñëåäâà, 
÷å òå ùå òðÿáâà äà ñå îòíåñàò 
è äî îêðúæíè ñúâåòè, è äî 
Íàðîäíî ñúáðàíèå, äà ñå ïðèçíàå 
äèêòàòóðàòà íà ëè÷íîñòòà è äà 
ñå îòðå÷å åäèí îò ñúùåñòâåíèòå 
åëåìåíòè íà äåìîêðàòèçìà. Íå å 
è äíåøíàòà èçáèðàòåëíà ñèñòåìà, 
êîÿòî äàâàëà âúçìîæíîñò íà 
ðàçíè „ïðèøåëöè, íåñïîñîáíèöè, 
íåìàðëèâöè“ è äð. äà ñå 
ïðîìúêâàò â îáùèíñêèòå ñúâåòè. 
Òèÿ „ïðèøåëöè, íåñïîñîáíèöè“ è 
ò. í., îáèêíîâåíî ñà êàíäèäàòè íà 
ïàðòèÿ èëè íà êîàëèöèÿ îò ïàðòèè. 
Äàæå è ëèñòèòå íà ðàçëè÷íèòå 
„ñàìîñòîÿòåëíè“, „ñåëñêè“, 
„êîðåíÿøêè“ è ïð. è ïð. ãðóïè, 
êîèòî ñå ðàæäàò îáèêíîâåíî 
â ïðåäèçáîðíèÿ ïåðèîä, ñà â 
ïîâå÷åòî ñëó÷àè ïðèêðèòà ðîæáà 
íà åäíà èëè äðóãà ïàðòèÿ. Àêî 
ïàðòèèòå êàíäèäàòèðàò çà ñâîè 
ïðåäñòàâèòåëè ðàçíè íåãîäíèöè, 
îáùåñòâåíèêúò, îíÿ, êîéòî ðàòóâà 
çà äîáðîòî íà îáùèíèòå, èìà 
çà ïúðâà äëúæíîñò äà îáðèñóâà 
è ïàðòèÿòà, è êàíäèäàòà é ïðåä 
èçáèðàòåëÿ, à íå äà îáâèíÿâà è äà 
îòðè÷à èçáèðàòåëíàòà ñèñòåìà. 
Ìîæå äà ñå òâúðäè äðóãî: ÷å òÿ å 
îêàðèêàòóðåíà, ÷å å íåñúâúðøåííà, 
÷å îòíåìà ïðåäñòàâèòåëñòâîòî íà 
èçâåñòíè ãðóïè è äà èñêàìå íåéíîòî 
óñúâúðøåíñòâóâàíå. Âúçïðèåìåì 
ëè òàçè ñèñòåìà íà äåéñòâèå çà 
ïîäîáðåíèå íà íàøèòå îáùèíè, 
íåêà áúäåì óáåäåíè, ÷å â îáùîòî 
ñúðåâíîâàíèå íà ïîëîæèòåëíèòå 
êà÷åñòâà, êîèòî íàðîäúò íè âñå ïàê 
å çàïàçèë, òîé ùå íàìåðè èç ñâîÿòà 
ñðåäà è ùå íè ïîñî÷è çäðàâè è 
íàäåæäíè ñèëè, êîèòî ñ íåãîâî 
ñúäåéñòâèå è óïîðèò òðóä ùå 
èçâåäàò îò ñåãàøíîòî ïîêúðòèòåëíî 
ñúñòîÿíèå.

(Ñï. „Îáùèíñêè ïðåãëåä“, Êí. 
ÕV è ÕVI, 1-31 ÿíóàðèé 1926 ã.)

София през първата третина на миналия век – сградата   
на читалище „Славянска беседа”
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СТАРТИРА НАЦИОНАЛЕН
ПРОЕКТ „100 ПРИЧИНИ ДА СЕ ГОРДЕЯ“

Началото на 2013 години 
даде старт на  едно родолю-
биво начинание на фондация 
„Българска гордост“ . Фонда-
цията е създадена през 2005 
година в Стара Загора от родо-
любиви общественици. Благо-
дарение на тяхната активност 
вече  са  национално достоя-
ние  алманахът „1000 причини 
да се гордеем, че сме бълга-

ри“, ежегодните номинация за 
„Посланик на българщината“ и 
множество други национални 
иницативи. 

Проектът „100 причини да се 
гордея“, изкушава общините в 
България да потърсят корени-
те на своята  местна гордост.  
Няколко месечен  е процеса 
на издирване, преосмисляне 
и визуализиране на най- зна-
чимите дадености на региона 
и на най- интересните пости-
жения на хората. В проекта се 
включват безвъзмездно име-
ните наши историци, научни 
работници и членове на БАН.

Кампанията има амбицията 
да приобщи към процеса мак-
симален брой български общи-
ни. 

На бръх Никулден, старти-
ра процеса в първата община- 
партньор. Кметът на Сливен 
инж. Кольо Милев, е първият 
градоначалник , който видя 
ползите от присъединяването. 
След първата обща презен-
тация в зала „Май“ в рамки-
те на изминалите  2 седмици, 
сливенлии предложиха над 48 
имена и постижения на сайта 

на фондацията www.bggordost.
com. Няколко месеца ще про-
дължи процеса в който Сливен  
ще напише своята книга. 

„Нашата основна задача 
е да приобщим към проце-
са максимален брой активни 
граждани.- споделя ръково-
дителя на проекта г-жа Нико-
лина Горова.- Основната  част 
от процеса на издирване на 
историческите и научни факти 
ще свършат младите хора. Ра-
ботим с едно местната хумани-
тарна гимназия „Димчо Дебе-
лянов“. Нашите деца трябва да 
преоткрият в сърцата си Бъл-
гария. България- на високите 
постижения .“

Медийни партньори по про-
екта са в-к „Стандарт“, „Дарик 
радио“ и „Дарик нюз“. Всички 
значими събития при реализи-
ране на проектите на българ-
ските общини ще намират мяс-
то на страниците и в ефира на 
най- популярните български 
медии.

С това начева дългия път на 
България по пътя на преот-
криването на своите истински  
достижения.

АННА ГРАМАТИКОВА

1000 причини



Апартхотел „Серена Резидaнс“

Добре дошли в Апартаментен комплекс „Серена Резидaнс” - оазис на 
спокойствие и хармония 

„Серена Резидaнс” е отделен от суматохата на града.
В него насладата от почивката край морето се съчетава с мириса на зеленина 
и борова гора и звуците на щурци и птички. Сякаш сте на разходка сред 
природата, а всъщност, току що сте разтворили широко панорамните  
прозорци на своя апартамент или студио в Серена Резиденс.

Изживейте свежестта на лятото и топлото южно море  - 
станете наш гост или се присъединете към собствениците на апартаменти в 
комплекс „Серена Резидaнс“! 

„Серена Резидaнс“ се намира на хълм, ограден от прелестна гора, а 
през панорамните й прозорци се открива прекрасна гледка към морето. 
Ваканционният комплекс ви посреща със своите 91 напълно екипирани 
апартаменти и студиа, прекрасен ресторант, голям открит басейн и чудесна 
градина.  

Станете част от това уникално място, като се възползвате едновременно от 
отличните хотелски услуги и от уюта на индивидуалното жилище.  

Апартхотел „СЕРЕНА РЕЗИДAНС“
Адрес:гр. Созопол,местност Мапи, срещу къмпинг „Каваци“

За резервации / Рецепция: 
Тел:+359 56 911 874
 +359 56 911 875
Мобилен:+359 889 887 747
e-mail: reservation@serena-residence.bg 

ПРОДАЖБА НА
АПАРТАМЕНТИ

Тел: +359 2 981 49 29
Факс: +359 2 980 41 30

Мобилен: +359 888 142 257
+359 886 009 746

e-mail: sales@starbatbg.com
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Цонко Цонев / кмет на Каварна: 

Мечтата ми е успешно да приключим проект, чийто краен срок е краят на мандата, за окончателен ремонт 

на пречиствателната станция; изграждане на канализация и водопроводи в почти целия град и асфалтиране 

след това. На второ място – да успеем до година-две да приключим огромен проект, по който работим от 

девет години, за изграждане на депото за твърди битови отпадъци в с. Стожер, Добричко. По този начин ще се 

премахне сметището от Каварна.

Румен Панайотов / кмет на Нови пазар:

Мечтата ми за Нови пазар е той да бъде с нов административен статус, който да се основава върху солиден 

икономически фундамент. В този район има заспал и приспан такъв икономически потенциал, който може 

да се развие и да осигури действително самофинансиране и на тази база – европейско самоуправление на 

територията.

Асен Асенов, председател на Общинския съвет на Кула:

Промяната при нас трябва да започне от промяна в тенденциите на демографската криза, да се обърне особено 

внимание върху здравеопазването, което е изключително проблемен сектор в региона. Проблемът, с който се 

сблъскваме също така е извеждането от централната власт на много институции от Северозападна България 

и по-точно от Видин. От началото на мандата на сегашното правителство 27 институции са закрили своите 

представителства в областния ни град. 

Васил Василев, кмет на с. Ковачево, община Септември: 

Основната причина да се кандидатирам за кмет беше да се продължи и да се направи това, което е моя мечта, 

както и на цялото население – строителството на пречиствателната станция и канализацията на селището. 

То е най-голямото в общината, с около 3 000 жители и заслужава довършването на този проект. Затова съм 

насочил усилията си именно в тази посока. Това е много трудно поради липсата на средства, но ще направим 

необходимото, за да ги осигурим в името на хората, които са ни гласували своето доверие.

Павлина Владимирова, кмет на с. Беглеж, община Плевен:

Моята мечта е в парка в центъра на селото, където има паметник на загиналите във войните до края на 

мандата ми да издигнем бюст-паметник на родената тук велика оперна прима Гена Димитрова. Иска ми се в 

церемонията за откриването му да участва хор „Гена Димитрова” от Плевен, да дойдат и много други хора. А 

след години на това място да спре автобус с гости от Италия, които да попитат това ли е родното място на 

прочутата певица.

Рубрика на Димитър Кирилов

Имам мечта...






