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За добро или за лошо, един от найважните приоритети на България в
началото на годината е като че ли закъсахме в преговорите за европарите.
За лошо, тъй като екипите, които изработиха рамката за следващия програмен период 2014-2020, най-вероятно няма да се пренастройват и като състав и като подход. За добро, тъй като
повече от два месеца преговорите ще бъдат в ръцете на
политическо неутрално правителство. При това водени от
човек, врял и кипял в темата, пристигналата от Европейската банка за възстановяване Илияна Цанова, вицепремиер и министър по управлението на еврофондовете.
Ако предположим, че до към лятото преговорите ще са
приключили, то тогава остават две задачи. Една трудна
и една още по-трудна. Трудната е до средата на годината
да бъде договорен на сто процента финансовия ресурс по
всички оперативни програми, каквато задача си постави
предходното правителство и евентуално да бъде приет Закона за управлението на средствата от ЕС. А също така да
се случат и високите цели по разплатените средства – 6065 процента.
Още по-трудната, обаче, дори най-трудната задача е
свързана с административната реформа, която трябва да
гарантира по-добро усвояване на близо 17 млрд. лв. европейски средства през следващия програмен период –
2014- 2012. Трудностите в процеса на усвояване са дефинирани отдавна. Те са свързани с трудната за прилагане
нормативна база, осезаемата отдалеченост на много от бенефициентите (общини, бизнес и организации в периферните райони на страната) и недостиг на административен
капацитет, все още несработената и недостатъчно обучена администрация по управлението и провалът на някои
инициативи, като например междинното звено в МОМН по
приоритети 3 и 4 в Оперативната програма за развитие на
човешките ресурси.
Най-голямo влияние върху процеса, обаче, ще окаже спряната децентрализация и програмата за нейното осъществяване. Със сигурност от тук нататък няма да можем да
говорим за нейното продължение, а за истински ре-старт
на идеята, за обществен дебат и за подготовка. Дори тази
реформа да бъде стартирана преди 2020 г., отсега може
да се каже, че с оглед на нейната продължителност и неизбежните трудности, която я съпътстват, тя няма да окаже благотворно влияние върху в рамките на следващия
програмен период. И съответно тежестта ще падне отново
върху централната администрация. Разбира се с опит за
изнасяне на част от дейностите и звената в планово-икономическите региони.
И все пак, на фона на кризата в България, не би трябвало
да сме максималисти. Всичко, което ни е необходимо в
момента е честни избори, нов парламент и по възможност
своевременно поемаме на управлението от нов кабинет.
Със сигурност от гледна точка на случилото се през тази
зима, политическата стабилност е най-важното условие за
добър старт в новия програмен период.
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Финансиране на местната власт
В края на миналата година
в Свищов се проведе семинаркръгла маса на тема: „Финансиране на местната власт. Новият планов период 2014-2020
и предизвикателствата за дунавските общини”. Форумът
беше организиран от Асоци-

ация на българските градове
и региони и Асоциацията на
дунавските общини „Дунав”, с
подкрепата на фондация „Конрад Аденауер”. Участие взеха
кметове, председатели на общински съвети от дунавските
общини и членове на управителния съвет на АБГР. Един от
лекторите на семинара – Александър Михайлов-консултант
на Съвета на Европа по местно
самоуправление и децентрализация, засегна в презентацията си основните аспекти
във финансирането на местната власт и наблегна на това, че
то е на такова ниво, защото е в
пряка зависимост от децентрализационните процеси в страната.
Реформата в България, по
отношение на процеса на децентрализация изостава, а от

това следва, че продължава
лошото финансово състояние
на общините.
Господин Михайлов разясни
и целите на стратегията за децентрализация и програмата
за нейното изпълнение, като
се спря на ключовите момен-

данско участие – като основа
на местното самоуправление.
Представени бяха и принципите на европейската политика
на сближаване. Целта и е да
се намалят значителните икономически, социални и териториални различия, които все
още съществуват между европейските региони.
По време на дискусията
беше представена и визията
на „България 2020” – към 2020
година България е държава с
конкурентноспособна икономика, осигуряваща условия за
пълноценна социална, творческа и професионална реализация на личността чрез интелигентен, устойчив, приобщаващ
и териториално балансиран
икономически растеж.
През вторият ден темата бе
насочена изцяло върху реги-

ти за уточняване в процеса на
децентрализация.
Архитект Белин Моллов,
международен консултант по
местно самоуправление и регионално развитие, дългогодишен заместник-министър в
МРРБ, представи
планирането
на
новия планов период 2014-2020,
като и той акцентира
върху
процеса на децентрализация и
активното граж-

оналните планове на северозападен и северен-централен
район в контекста на Дунавската стратегия. Акцентът падна върху българските приоритетни области в нея, т.е.
Подобряване на достъпността по и към Дунав;
Подобряване на качеството
на водите;
Повишаване на конкурентноспособността чрез иновации;
Укрепване на капацитета за
управление, координация и
партньорство на всички нива.
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60 дни

Секретарите на общините в България
искат промени в проектозакон

В Созопол 150 членове на Асоциацията със становище за местното самоуправление

Националната
асоциация
на
секретарите в България застава срещу текстове от новия проектозакон за местното самоуправление.
През ноември в Созопол Асоциацията отбелязва
своята 15-годишнина от учредяването с тържествено
общо събрание. 150 секретари на общини от цялата
страна участваха в юбилейното Общо събрание на
Националната Асоциация на секретарите в Републи-

ка България. По време на тържественото събрание
бяха връчени звания и отличия на изявени членове
на НАСО и тържествено бяха приети 11 нови членове. Официални гости на тържественото събрание
бяха Красимира Германова, председател на общинския съвет в Созопол и председател на Националната
асоциация на председателите на общини, Катя Стоянова-зам.кмет в община Созопол и Георги Димитров,
кмет на община Карнобат и Цветан Ненов,почетен
член на Асоциацията и неин пръв председател.
Според членовете на Националното сдружение в проектозакона е редуциран броя на общинските съветници, което ще доведе до намаляване представителността на гражданите в
местното самоуправление особено в малките общини.
Участниците във форума в Созопол ще проведат и
дискусия за възможността по-малките общини да
бъдат окрупнени. „Притесненията на членовете на
асоциацията са, че немалка част от предложенията
в проектозакона засягат малките общини, което ще
доведе до отлив на специалисти с административен
капацитет“, заяви председателят на НАСО София
Янчева, секретар на община Благоевград.

Международен форум „Социални аспекти за
планиране на териториално развитие на
градовете и регионите“, Москва
На 19-20 декември 2012 година в
Москва се проведе ІV Международен
форум – „Мегаполисът: ХХІ век.
Градът и децата” с основна тема
„Социални аспекти за планиране
на
териториално
развитие
на
градовете
и
регионите“.
Организатори
на
значимото
събитие
бяха
Международната
асоциация на големите градове
и столиците на страните от ОНД
(МАГ) и правителството на Москва.
Асоциацията
на
българските
градове и региони беше поканена
да вземе участие и от нейна страна
присъстваха
–
адв.
Валентин
Атанасов – юридически съветник
и пълномощник на изпълнителния
директор на АБГР г-н Ергин Емин,
както и г-н Евтим Евтимов –
координатор на АБГР за София.
По време на форума адв. Атанасов
изнесе доклад за перспективите за
развитие на градовете и регионите
в Европейския Съюз и някои от
актуалните
проблеми,
касаещи
региона на Черно море. Валентин
Атанасов направи приветствие от
името на членовете на Асоциация
на българските градове и региони
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към организаторите. Изказванията
по
темата
на
събитието
на
българските представители бяха
приети радушно от делегатите на
форума и те бяха лично поздравени
от изпълнителния директор на МАГ
г-н Владимир Селиванов. След
края на форума се проведе среща
между българската делегация и г-н

Селиванов, на която бяха обсъдени
допълнителни
възможности
за
взаимодействие между МАГ и АБГР
на международно ниво, както и
развитие на вече изградените между
двете асоциации отношения на
успешно сътрудничество и доверие.
Уточнена беше следваща среща, на
която домакин ще е АБГР и която
ще се състои през месец март 2013
година в гр. София.
Екип АБГР
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Кметът Герго Гергов и посланикът Кметове избират
на годината”
на Казахстан у нас обсъдиха във „Кмет
Във всяка категория
Видин възможностите за бъдещо ще бъдат номинирани
сътрудничество по трима претенденти

Негово Превъзходителство Темиртай Избастин, посланик на
Република Казахстан у нас, бе
на посещение във Видин по
покана на кмета Герго Гергов.
Той бе придружен от бизнесмена Димитър Солаков. Визитата започна със среща при
видинския градоначалник. На
нея присъства и председателят на Общинския съвет Пламен Трифонов.
В хода на разговорите бяха
коментирани възможностите
за сътрудничество в областта

на икономиката, културата и
туризма. Беше поставена основата за бъдещи ползотворни
контакти и се обсъдиха идеи,
които биха могли да се реализират с общи усилия. Гергов
заяви, че Община Видин е с
протегнати ръце към перспективата за сътрудничество и
Република Казахстан е много
близка до България страна.
След срещата ръководителят
на дипломатическата мисия
Темиртай Избастин и видинският кмет откриха фотоизложба под наслов „Съвременен Казахстан”, подредена в
художествената галерия „Никола Петров”. В нея има повече
от 70 снимки, които показват
живота на днешен Казахстан
през погледа на различни фотографи.
По-късно домакини и гости се
разходиха в Крайдунавския
парк, разгледаха културноисторическите забележителности в града и посетиха крепостта „Баба Вида”.

Думата „кмет“ произлиза от праславянската дума „къметь”, за която пък
се предполага, че е късна заемка от
латинското cometes – спътник, човек
от свита на владетел, чиновник. Да,
кметовете са всичко това – спътници,
сподвижници на властта и чиновници. В същото време, за да си добър
кмет, трябва да си икономист, психолог, а защо не и малко артист. Трябва да познаваш добре региона и хората си, да се вслушваш в тях, но и
да отстояваш позиции. Кметовете са
президентите на своите малки републики, независимо дали границите им
опасват голям град или за село с няколко къщи. Кой кмет е най-успешен,
могат да решат само хората, за които
той се грижи. Порталът на българските общини – КМЕТА.BG обаче планира
да отличи и да покаже най-успешните
местни управници. „Кмет на годината” е инициативата, която стартираме
сега, а заключителният етап ще е през
май. Тъй като някои от кметовете имат
само две години зад гърба си, а други карат трети мандат, ние ще предложим гласуването за най-успешните
градоначалници да става в няколко
категории. „Дебютант” е за най-младите и начинаещи управници. „Меценатът” подкрепя културата в общността. „Парламентьорът” пък успява да
постигне съгласие с общински съвет,
съставен от различни политически
сили. „Екологът” е радетел за чиста
природа в региона, „пазач” на гори
и дюни. Категорията „Археолог” е за
кметът, който е успял да превърне исторически паметник на своята територия в туристическа атракция. Разбира
се, очакваме и други предложения за
категориите от самите градоначалници. Конкурсът предвижда и специална награда за „Кмет на гражданите”.
Призът ще се присъди на този градоначалник, който получи най-много
кликвания в онлайн гласуването на
сайта на Kmeta.bg. Във всяка категория ще бъдат номинирани по трима претенденти. Номинациите ще се
изпратят на всичките 264 управници
на общини. Всеки от тях пък ще гласува за един победител в категория,
пропускайки, естествено само себе си.
Идеята на инициативата „Кмет на годината” е да спомогне за опознаването и по-тясното сътрудничество между общините в България. Журито са
всъщност всички кметове, които сами
ще отличат най-добрите помежду си.
Целта ни е да създадем място в медийното пространство, което да е специално посветено на местната власт. А
ако успеем да покажем и да отличим и
добрият пример, Kmeta.bg ще приеме
това за комплимент. „Кмет на годината” ще привлече за парньори водещи
печатни и електорнни медии като БНТ,
Дарик радио и Дарик уеб, както и Националното сдружение на общините и
други неправителствени организации.
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Заседание на Регионалния съвет за
развитие на Северозападен район

Проект за „Национална концепция за пространствено развитие“
разгледаха участниците в заседанието на Регионалния съвет
за развитие на Северозападния
район. Заседанието се проведе в
Монтана и бе председателствано
от областния управител Ивайло
Петров.
Участваха областните управители и на Видин, Враца, Плевен,
и Ловеч, кметове на общини от

петте области, представители
на министерства, на национално
представените
работодателски
организации и синдикати, на Националния център за териториално развитие, на Обединение
„Регионални планове - ниво 2“
и представители на Обединение
„Регионални анализи 2014+“.
Представителите на специализираните комисии на Регионалния
съвет към СЗР докладваха из-

готвените становища в областта
на публичната инфраструктура,
конкурентноспособността, развитие на човешките ресурси и
околната среда и доклад за проблемите в Северозападен район.
Подхода, метода и конкретните
стъпки по видове дейности при
разработването на Регионалния
план за развитие на Северозападен район за периода 2014-2020
г. представи участник от Обединение „Регионални планове ниво 2“.
Областният управител на Ловеч
Ваня Събчева, член на работната
група за разработване на Договора за партньорство на Република
България за програмния период
2014-2020 г., изнесе данни за
напредъка на работната група.
На форума бе представена информация от заседанията на
тематичните работни групи за
разработване
на
Оперативна
програма за регионално развитие за периода 2014-2020 г. и
Оперативна програма за развитие на човешките ресурси за периода 2014-2020 г.

Представители на наградените общини в Конкурса
“Българска Екообщина” посетиха завода за биогаз
Европа и там годишно се третират % метан, висококалорично газовъв Виена
над 17,000 тона биогенни отпадъ- образно гориво. То се използва за
Конкурсът “Българска екообщина” има за цел да популяризира
най-добрите зелени практики, реализирани от българските местни власти. Тази година община
Добрич грабна престижния приз
в категория “Енергийна ефективност”, а община Ловеч - в категория “Управление на отпадъци”.
Двама представители на тези
общини имаха възможността да
посетят Vienna Biogas Plant в Австрия – награда, осигурена от Виа
Експо, организатор на Конкурса и
на Екофорума за Югоизточна Европа за управление на отпадъци
и зелена енергия. Партньори на
“Българска eкообщина” са Националното сдружение на общините в
Република България, Фондация за
реформа в местното самоуправление и Асоциация на еколозите от
общините в България.
Заводът е един от най-модерните
общински инсталации за биогаз в
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ци - храни и органичната фракция
на твърди битови отпадъци. Произведеният биогаз се състои от 60

отопление на централата и от над
500 домакинства на територията
на Виена.

брой 6, януари - февруари 2013

Представиха стратегия
за Дунавския регион
Информационен ден във връзка
със Стратегията на ЕС за Дунавския регион в България и следващия програмен период 2014
– 2020 г. се проведе в Областна
администрация Враца.
Срещата се организира от Министерството на регионалното
развитие и благоустройството
съвместно с Областна администрация Враца и бе ръководена
от заместник областния управител инж.Валентин Литов. На
нея присъстваха представители
на общините, НПО, ТПП, РИОСВ, РИО, читалище „Развитие“
Враца,медии и други.
Г-жа Николина Николова – заместник-министър на регионалното развитие и благоустройство представи възможностите
за подготовка и финансиране
на проекти по Дунавската стратегия. Тя даде информация и за
другите финансови инструменти, които ще работят в програмен период 2014-2020, а те са:
- Horizon 2020 – инвестиции в
научни изследвания и иновации за стимулиране на растежа
и заетостта. Съвместен център
за научни изследвания.
- LIVE – Безвъзмездната помощ
за финансиране на проекти.
Безвъзмездните средства за
оперативна дейност на НПО и
други организации се запазват,
но е възможно и използването
на иновативни финансови инструменти.
- COSME – подпомага МСП.
- Партньорство и иновации подпомагане на МСП за достъп до
кредити,създаване на мрежи от
иновативни предприятия и др.;
- Подкрепа на политиките за
ИКТ – здравеопазване, подкрепа за възрастни хора и социално включване, електронни библиотеки, публични услуги и др.
- Програма за интелигентна
енергия за Европа – енергийна
ефективност, възобновяеми източници на енергия и т.н.

- Инструмента за техническа
помощ – подкрепа на проектни
идеи на стойност до 25 хиляди
евро/проект;
- JASPERS, JEREMIE, JESSIKA
- RGTC. Също така връзката
между европейската и националните приоритети за новия
програмен период. Българските
приоритетни области за Дунавската стратегия са: подобряване на достъпността, по и към
Дунав и ефективното използване на енергийните ресурси,
подобряване на качеството на

водите, опазване на биоразнообразието, превенция и управление на риска, повишаване
на
конкурентоспособността,
чрез иновации, образование,
култура, туризъм, мултикултурен диалог и съхраняване
на националната идентичност
и богатото културно наследство, укрепване капацитета
за управление, координация и
партньорство на всички нива,
повишаване на сигурността и
интеграция на хора в неравностойно положение.
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Сдружение „Долината на Места” подготвя
стратегия за развитието на региона

Сдружение „Долината на Места” започна вчера същинската
си работа. Управителният съвет
проведе работно заседание под
председателството на депутата
Любен Татарски, който е и инициатор на идеята за създаването на сдружението. „Долината
на Места” бе регистрирано през
януари тази година, като в него
участват общините по поречието на реката, неправителствени
организации, представители на
бизнеса от региона, физически
лица. На първото си заседание
Управителният съвет прие проект на програма за работата
на Сдружението през 2013 г. и
проектобюджет. В него участваха кметът на Разлог Красимир
Герчев, зам. кметът на Банско
Сашка Въчкова, кметът на Гоце
Делчев Владимир Москов, представители на „Балканстрой”,
„Пирин текс”, Първа инвестиционна банка, Корпоративна
търговска банка и НПО.
„Членовете на УС се обединиха около идеята за разработване на стратегия за интегрирано
регионално развитие на общините по долината на река Места
за периода 2014-2020 година”,
уточни председателят Любен
Татарски. Взето е решение за
създаване на работна група, в
чийто състав ще влязат експерти от общините и представители
на неправителствения сектор,
които в тясно сътрудничество
с бизнеса започват работа по
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изработването на програмния
документ. На вчерашното заседание на УС бе насрочено и пър-

вото Общо събрание, което ще
се проведе през месец март.
Учредителното
събрание
на
сдружението с нестопанска цел
„Долината на Места” се проведе
през октомври миналата година. Основните цели на сдружението са динамично, качествено
и устойчиво развитие на гражданското общество и културата, техниката и технологиите,
утвърждаването на духовните
ценности и личностната реализация, както и защитата на
околната среда на региона,
обхващащ териториите на общините Банско, Белица, Гоце
Делчев, Гърмен, Разлог, Сатовча, Хаджидимово, Якоруда
чрез прилагане на нов модел на
партньорство между публичните
власти, бизнеса и гражданските
организации.

Замразяват данъците на
софиянци до 2017

Данъците и таксите за софиянци
няма да бъдат променяни в следващите 3 години. Това реши местният парламент, който прие прогнозния бюджет на столицата за период
2014 – 2016 година, предложен от
екипа на кмета Йорданка Фандъкова.
Такава прогноза се прави за първи
път и е по изискване на финансовото министерство. Това обаче не означава, че ако се наложи, няма да
има промяна в него, в това число и
при налозите.
Досега, въпреки кризата, данъците
в София не мръднаха нагоре три години, като мотивът на градоначалника беше, че не може да се натоварват хората допълнително, след
като и без това трудно се справят
финансово.
В тази тежка икономическа ситуация съм убедена, че трябва да запазим стабилността, финансова дис-

циплина и да привличаме повече
европейски средства, обясни Фандъкова на заседанието на Столичния общински съвет.
Тя обеща, че до края на тази година
общината ще е готова с проектите,
които може да защити пред Брюксел
за следващия програмен период.
В прогнозния бюджет е заложен лек
ръст на приходите от 2-3 процента
на годишна база, което е съобразено с евентуалния скок на брутния
вътрешен продукт.
В отговор на въпроси Йорданка
Фандъкова заяви, че в тази усложнена икономическа и финансова
обстановка в страната правилният
път е именно запазената финансова дисциплина и усвоени средства.
Относно притесненията за данъците столичният кмет напомни, че в
момента продължава работата по
определяне на нови зони в данъчната карта на София. „Не говорим
за механична промяна на данъците,
а за по-справедливо разпределение
на средствата”, обясни Фандъкова.
Тя увери, че Столична община се
старае да не допуска предишните
грешки, които се отразяват на гражданите.„София е абсолютен лидер
по усвояване на европейски средства и това трябва да продължи”,
отбеляза още Фандъкова. Тя посочи, че до края на настоящата година общината ще е изцяло готова с
проектите, които подготвя за следващия програмен период.
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Президентът и кметове обсъждат
плановете за градско развитие до 2020 г.

Държавният глава и кметовете на
София, Пловдив, Бургас, Варна,
Плевен и Русе обсъдиха основните
приоритети и предизвикателства
пред големите общини, свързани
с подготовката и изпълнението на
Интегрираните планове за градско
възстановяване и развитие и с усвояването на средствата от ЕС от общините след 2014 година.
Реализацията на мащабна програма
за енергийна ефективност е основен приоритет за кметовете на големите градове, като се обмисля въвеждането на различни механизми
да насърчат гражданите да участват
в проекти за саниране на панелни
жилища. В момента в България има
около 770 хиляди панелни жилища
в 19 хиляди сгради, а около 90 на
сто от тях са именно в големите градове. За санирането им са необходими поне 3.5 млрд. лева до 2020
година, като се обсъждат различни
източници на финансиране след
2014 година. Сред са биха могли да
бъдат оперативните програми след
2014 година, Националният доверителен екофонд, фонд „Козлодуй”,
приходи от продажба на емисии
парникови газове или други. Реализираната икономия от саниране
на сградите варира между 30 и 50
процента от разходите на домакинствата за топло- и електроенергия.
Това означава, че до 2020 година
ефектът в полза на гражданите от
реализацията на националната програма за енергийна ефективност би
могъл да надвиши два пъти инвестициите в цялата програма. „След
2020 г. трябва да строим единствено пасивни сгради”, подчерта държавният глава.
Сред предизвикателствата, свързани с финансовата рамка след 2014
г., кметовете на големите градове
очертаха необходимостта от ясно
разписване на механизма за координация между управляващите органи на различните оперативни програми и бенефициентите. Проблем

за общините остават възможностите
им за съфинансиране на големи инфраструктурни проекти, каквито са
проектите за пречиствателни станции, пътища и други.
Президентът Плевнелиев ще поддържа диалога с местните власти по
основните национални приоритети с

особено значение за развитието на
регионите. Сред тях са ефективното използване на механизмите на
Публично-частното
партньорство
във взаимодействие с държавните
институции, реформата във водния
сектор и създаването на предпоставки за икономическо развитие на
регионите. Особен акцент държавният глава постави върху необходимостта от мерки на местно равнище
за стимулиране на малките и средните предприятия, които осигуряват
около 90 на сто от заетостта в страната.
Националният пакт за управление
на средствата от Европейския съюз,
промените в Закона за туризма и
нов Закон за средното професионално образование също са сред
темите, по които държавният глава
ще търси консенсус. Според президента Закон за средното професионално образование трябва да бъде
разгледан от сегашния парламент.
Държавният глава отново припомни, че 2013-та е ключова година
за ускоряване на изпълнението
на проектите в програмната рамка
2007 - 2013 година и същевременно
е решаваща за доброто планиране
след 2014 година.

Общините са против
незабавното разплащане на
натрупаните задължения
Общините се обявиха против искането
на финансовия министър Калин Христов за незабавно разплащане на натрупаните задължения. В писмото на
министър Калин Христов се цитират
факти, които са му станали известни вчера. Проблемите на общините
са много по-дълбоки и това е един
непремерен ход на министъра, каза
в сутрешния блок на телевизия и радио България он ер Емил Савов, зам.председател на Националното сдружение на общините.
Данните на сдружението показват, че през миналата година за първи път се обръща тенденцията в ръст на просрочените задължения на общините. През 2011
г. генерираните задължения на 175 общини са 200 млн., а в края на 2012 г.
броят и на общините, и на задълженията намалява. Задълженията вече са с 30
млн. лв. по-малко, а общините са 153. България е единствената страна заедно с
Румъния, където правителството не направи нищо за подпомагане на общините
в условията на кризата и въпреки това общините започват да намаляват задълженията си, което е трайна тенденция и намалението при задлъжнялостта ще
продължи, коментира Савов, като допълни, че сега общините работят с 1 млрд.
лв. по-малко в сравнение с периода преди кризата. Мнението му е, че сегашния
програмен период, с който се работи е много деликатен и труден, защото ще се
сменят три правителства и в сегашната ситуация на планиране на следващия
период, стабилността на институциите е много важна за успешното планиране
на следващите седем години.
Едно от предизвикателствата пред общините е да разпределят 6.7 млрд. лв. по
европроекти до приключването на този период. Савов обясни, че общините ще
имат трудности да го осъществят, защото трябва да участват със съфинансиране
във всеки един проект. В момента държавата допринася с 15% към европроектите. Тези проблеми отново ще бъдат поставени пред финансовия министър,
когато се обсъжда бюджета на общините. Другото основно нещо, което ще бъде
поискано от сдружението е децентрализацията на общините.
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Северозападен район за планиране
Северозападния район се формира от областите Видин, Монтана,
Враца, Плевен и Ловеч. Неговата площ е в размер 19 070 кв.
км, а населението му наброява
приблизително 836 000 души.
По трите основни коефициенти
– на икономическа активност, на
заетост и на безработица, районът изостава значително от останалите региони от ниво NUTS 2.
БВП по текущи цени, произведен
през 2010 г. е в размер 5 057 млн
лв и се равнява на 7,2 процента от БВП за страната. Средната
стойност на БВП на глава от населението е 5 652 лв, при среден
показател за страната – 9 359 лв.
Районът
изостава
значително в редица други показатели, като например преки-

те
чуждестранни
инвестиции.
Ключов фактор за развитието на
региона е река Дунав - паневропейски коридор № 7. Най-голямото речно пристанище е Лом.
В ход е строителството на моста
Видин – Калафат, който е част
от паневропейския коридор №
4 . Като цяло районът разчита
основно на своята железопътна
мрежа. Нейната гъстота е около
средната стойност за страната.
Водеща роля в индустрията има
област Враца. В нейните граници е и най-голямото енергийно
предприятие в страната – АЕЦ
„Козлодуй”. Област Плевен е с
най-добри показатели в сферата
на услугите и на селското стопанство. Като цяло има високо участие в съвкупната добавена стойност в страната – 2,52 процента.
Районът има сравнително добра
образователна структура – 366
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училища и 1 университет, като
по този показател се нарежда на
четвърто място сред останалите региони. Болничните заведения са концентрирани най-вече
в областите Враца и Плевен .
В Северозападен район се намират редица културни и туристиче-

ски обекти с национална известност – крепостта „Баба Вида” във
Видин, Белоградчишките скали,
възрожденски архитектурни комплекси в Ловеч, Тетевен и Троян,
манастирите – Черепишки, Троянски, Гложенски, Клисурски, Новоселски и Лопушански.

брой 6, януари - февруари 2013

Вторият мост над Дунава, големите проекти и
още по-големите трудности с малките общини
Парадоксално е, но Северозападния регион, макар и по права линия да е най-близо до средноевропейските страни, е най-изостанал.
Впрочем изостанал е меко казано,
като се има предвид, че по-отчетливата тенденция към намаляването на неговото население, високата
безработица, ниската икономическа активност на населението и ред
други неблагоприятни характеристики. Всичко това превръща този
регион в огромен проблем. И съответно поставя пред всяко българско правителство почти непосилни
задачи.
Ако трябва да определим предимствата на региона и неговия потенциал за развитие, то направленията са три – транспорт, енергетиката
и туризъм. Първият е способстван
от стратегическото наличие на европейската плавателна река Дунав, сравнително добре развитите
железопътни връзки и новият мост
„Видин-Калафат”. По отношение
на енергетиката, през миналата
година отпадна една от заплахите
за региона, формулирана в SWOTанализа на актуализирания план
за неговото развитие. Извеждането
на 3 и 4 реактор на АЕЦ „Козлодуй”
очевидно ще бъде компенсирано от
решението на правителството да
прехвърли там един от хилядниците след спирането на строежа на
атомната електроцентрала в Белене. Потенциала в областта на туризма в този район е огромен – и
заради белоградчишките скали, и
заради подбалканските градчета
като Троян и Тетевен и заради прочутите български манастири като
Троянския, Черепишкия и Гложенския, концентрирани в този регион.
Разбира се, районът има и своите
сериозни развитие в областта на
селското стопанство, като се има

предвид, че в неговите граници попада и част от Дунавската равнина.
Заради всичко това, разбира се,
е трудно да се приемат основните
стратегически цели и приоритетите, залегнали в Актуализирания регионален план за развитие. Както и
друг път съм отбелязвал при представянето на другите райони, едно
са местните реалности, друго са
конструкциите в главата на чиновниците по министерствата. За да се
убеди в това, човек е достатъчно
да отвори SWOT-анализа, да вземе
първата точка от графата „Слаби
страни” – относително малък брой
на структуроопределящите предприятие и да потърси продължението в приоритетите. Няма такова. Тъкмо обратното, в приоритет 1
към иначе стандартната за всички
райони стратегическа цел за устойчиво икономическо развитие и подобряване на конкурентноспособността на местната икономика, ще
види съвсем друго. В него се залага на технологичното обновление
и иновациите, които ще дойдат от
малките и средните предприятие.
Разбира се, тъкмо това е правилния
акцент, а не социалистическата
мечта за крупни структуроопределящи предприятия. С други думи,
подобни начинания не можем да
очакваме в нито един от посоките

на развитие на региона – туризъм,
селско стопанство и транспорт. В
енергетиката, като изключим новия реактор в Козлодуй – също.
Онова, което се ще случва в тази
област, поради някои благоприятни климатични особености в тази
част на България, това се малките
ВЕИ и също така малките предприятия за добив на електроенергия от
слънце и вятър.
Една от стратегическите цели в
плана за региона е подпомагането на регионалното развитие и на
инициативи за местно развитие.
Очевидно ключова роля в приоритети, изредени под нея се пада на
общините в района – общо 50 брой.
Едва ли повече от 10 от тях, чиито центрове са областните центрове плюс по-развити градове като
Троян, биха могли да влязат в тази
битка за интегриране и преодоляване на различията вътре в региона. Не за друго, а защото тъкмо
Северозападна България, макар и
в относителна близост до столицата е най-добрата илюстрация за
провалът на домодерния, патриархален модел и развитие на регионите под диктовката на централната администрация.
Тъкмо по тази причина, в навечерието на избори, партиите издигат
причудливи идеи. Например за съживяването на тази част от страната, например определянето на
специален министерски пост в правителството, свързани с развитието на този район.
Не е трудно отсега да се предскаже
бъдещето на региона през призмата на идеята за България през 2020
година. Със сигурност водещи ще
са големите инфраструктурни и
икономически проекти, като например скоростния път Видин-София и новия реактор в Козлодуй.
Останалото е в ръцете на общините и в способността на общините
да интегрират своите усилия. А по
този път, вече знаем е от труден потруден. И той в никакъв случай не
може да замести естествената нужда от институционално групиране
на енергията, която би освободило
регионалното самоуправление
и
усилието на гражданите в стремеж
сами да определят и сбъднат своите приоритети.
Пламен Даракчиев
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„Развитие без много работа по
хоризонталата е невъзможно”
Интервю с областния управител на област
Видин инж. Цветан Асенов

инж. Цветан Асенов е завършил
ВНВСУ „Генерал Благой Иванов“
- София през 1991. През следващите две години е ръководител
обекти при строителството на
жилищни сгради към ГУСВ. Между 1999 и 2003 ръководи строителството на административни и
жилищни сгради в Мюнхен, Германия. От 2003 до 2010 е управител на „Мултифункционално
строително предприятие“ ЕООД
– Видин. От 2010 - 03.11.2011г.,
е заместник-кмет „Устройство на
територията и развитие на инфраструктурата“ на община Видин.
Г-н Асенов, в сайта на областната администрация е записано: “Област Видин – динамично развиваща се област,
постигаща висок икономически растеж и заетост, устойчиво развитие, подобрено качество на живот и съхранено,
и популяризирано природно и
културно наследство”. В същото време областта е сред „първенците” - най-слабо развити
региони в Европа. Как може да
се преодолее разминаването
между цели и резултати и кога
жителите на областта могат да
почувстват това?
С усилена работа и сътрудничество между държавната, местната
власт, гражданите, неправителствените организации и бизнеса.
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Всички искаме да живеем в проспериращ район. Всички искаме да
имаме хубави пътища, да получаваме високи заплати и да имаме стабилна социална политика.
Всички искаме да дадем най-доброто на децата си. Според мен,
за това трябва всички да работим.
Не може да се разчита на развитие, когато се работи само по вертикалата. Необходима е и много
работа по хоризонталата.
В област Видин, за постигане на
по-висок икономически и социален растеж, има необходимост
от разкриване на нови производствени предприятия и висше
учебно заведение. Имаме нужда
и от по-позитивно мислене. Заедно, ръка за ръка, ще постигнем
необходимия растеж и желаното
качество на живот. Това е и пътят за решаване на демографския
проблем в областта.
Как гледате на лансираната
идея за министър без портфейл, който да отговаря за региона?
В неформален разговор при провеждането на едно от заседанията на Регионалния съвет за развитие на Северозападния район,
миналата година, обсъждахме
идеята за разработване на оперативна програма за развитие на
Северозападния район. За да се
стигне окончателно до този вариант, следва да се предприемат
значителен брой предварителни
действия. Идеята не е лоша, но
реализирането й би могло да се
осъществи на по-късен етап.
Какво се случва с най-важния
инфраструктурен проект не
само за областта – изграждането на дългоочаквания Дунав
мост 2?
Съгласно информация от 15 март
2013 година на Информационния
център „Дунав мост – Видин – Калафат“, завършен е монтажът на
защитните елементи на моста при
Видин. Около всяка от четирите
колони на моста в навигационния
канал на Дунав се поставят защитни елементи, с тегло около 60
тона всеки, против удари на кораби и тежки предмети. Те са излети в Производствената база на
FCC Construccion, разположена на
територията на Свободната Без-

митна зона – Видин. Монтажът на
защитните елементи се извършва
със специални кранови инсталации, разположени противоположно на съответния стълб.
В ход са довършителните дейности по изграждането на Дунав
мост Видин-Калафат. Продължава
полагането на първия и втория
пласт хидроизолация и битумния
слой на връхната конструкция на
моста и жп трасето. В процес на
завършване са монтажът на парапетите на моста и монтажът на
осветителните тела. Продължава
монтирането на мантинелите. В
ход са и работите по изграждане
на релсовия път на жп естакадата към моста, като в момента се
полагат траверси. Изцяло монтирани са стълбовете за контактната мрежа по жп трасето към и на
моста.
Къде е мястото на област Видин в рамките на регионалното сътрудничество? Посочете
примери за добри практики в
тази сфера.
Много добре работим с колегите
от другите области в Северозападния район, както при реализиране на проекти по оперативните програми така и във връзка с
други местни инициативи. Активно участваме и като партньори в
международни проекти. В края на
2012, в контекста на Дунавската стратегия, стартира Проектът
TRANSDANUBE - „Устойчива мобилност и Туризъм в Дунавския
регион”. Областната администрация Видин е партньор в този мащабен проект, чийто дейности
са насочени към развитието на
устойчивата мобилност по поречието на река Дунав, включително чрез използването на ж.п.,
шосеен, вело и морски транспорт,
с цел подобряване на достъпа
и улесняване развитието на туризма в целия дунавски регион.
Проектът се изпълнява по Програмата за Европейско териториално
сътрудничество Югоизточна Европа, Приоритет „Подобряване на
достъпността”. В проекта участват
общо 14 партньори от България,
Сърбия, Румъния, Словакия, Австрия, Германия и Унгария.
На регионално ниво областната
администрация Видин участва и

брой 6, януари - февруари 2013
подкрепи изпълнението на проекти по Оперативна програма „Административен капацитет” на съседните областни администрации.
Проектът „По-добро обслужване
чрез електронно управление в Северозападен, Северен централен
и Североизточен райони за планиране” е с водещ партньор областната администрация Плевен.
Целта на проекта е подобряване
качеството на административното
обслужване на гражданите и бизнеса в региона чрез развитие на
електронно управление в Северозападен, Северен централен и Североизточен район за планиране.
По друг проект, „Партньорство за
развитие” – водеща организация
бе областната администрация Ловеч. Целта на проекта е подобряване на ефективността на управлението в областни и общински
администрации чрез създаване на
условия за активно прилагане на
публично-частното партньорство.
Активно се включихме и в проект
„Постигане на по-добро управление чрез повишаване на публичността и прозрачността в работата на областните администрации
в Северозападен район” с водещ
партньор областна администрация Враца. Целта на проекта е добро управление чрез повишаване
на публичността и прозрачността,
по-добра отчетност и достъпност
на областните администрации на
територията на Северозападния
район за планиране.
Много добре работим с нашите
партньори в Германия и Италия.
През последната година нараства
инвестиционния
интерес
към областта. Факт е обаче, че
все още няма реално стартирали
нови производства в региона. Но
не всичко се случва с „магическа
пръчка“. През 2012 година организирахме две бизнес посещения
в Германия и Италия. Имахме възможност да представим местните
производства и регионални продукти на международния пазар.
Българското участие на изложението Горен Рейн 2012 г. се посрещна с голям интерес от страна на домакините, участниците и
гостите на панаира.
Посещението на българска делегация в Италия бе по покана на
Конфедерацията на индустриалците в Леко, част от които посетиха област Видин в края на юни
2012 г. По време на посещението
си в провинция Леко участвахме
в конференция, на която се дискутираха възможностите за инвестиции на италиански фирми в
областта.

Работата с италианските партньори продължи и през декември
2012 година сключихме съвместно споразумение за сътрудничество
между
Националното
сдружение на общините в Италия
/ANCI/ и област Видин в сферата на реализиране на съвместни
проекти, подкрепящи културноисторическия и интелектуалния
обмен между Италия и България,
в частност област Видин. На база
на добрите партньорски взаимоотношения, през април предстои
посещение в областта на представители на малки и средни предприятия от Италия, регион Венето
/град Ровиго/.
През май очакваме визита от област на Областният управител на
област Ортенау, Германия, Франк
Шерер, съвместно с кметове от
немския регион в област Видин.
Също през май, областната администрация Видин съвместно с посолството на Израел в България
организират бизнес посещение в
областта на израелски предприемачи.
В началото на юни имаме предвидено ново посещение от италианските ни партньори, от регион
Леко.
Какво още може да се направи за засилване ефективността на регионалното сътрудничество вътре в региона?
Може би е удачно да се помисли
за създаване на по-силен модел в
сферата на общинското сътрудничество. Обединяването на усилията на общините за постигане на
определен резултат или за реализиране на даден проект с надобщинско значение, е съществен
фактор за успеха на подобно начинание. Конструктивният диалог
с общините и другите областни
администрации винаги е необходим.
Освен редовните заседания на регионалния съвет за развитие, добре е да се провеждат регулярни
срещи между областните управители на петте области и кметовете
на общини за да се идентифицират общи ключови проблеми за
региона. Да се дискутират секторните политики и възможностите
за съвместно кандидатстване по
Оперативните програми. Полезно би било да се кандидатства с
общи проекти, които ще финансират дейности на територията на
две, три или повече области. Ние
сме трансграничен регион, затова внимание следва да се обръща
и на проектите с международно
участие, насочени към устойчивото развитие на трансграничните

области. Не трябва да се работи
„на парче“. Общинските планове,
областните стратегии, регионалните планове е необходимо да бъдат в ефективен синхрон.
Доколко незаобиколим фактор остава централизираното
планиране?
Дотолкова доколкото всичко което се прави в една област или регион, следва да се съобразява с
цялостната визия за развитие на
страната, за да има краен положителен резултат. Пример - не
можем ние в област Видин да планираме изграждане на магистрала, без това нещо също да бъде
заложено като цел и планирано от
област Монтана. Нещата са свързани. Още повече, ние като пограничен регион следва да имаме
поглед, доколкото е възможно, и
върху визията за регионално развитие на страните, които ни заобикалят. Това би ни помогнало в
разработването и изпълнението
на проекти с международно участие.
Смятате ли, че засилването на
правомощията по отношение
на регионалното развитие и в
усвояването на еврофондовете от страна на регионалните
съвети за развитие би могло
да послужи като мост към бъдещата децентрализация?
Засилване на правомощията на
регионалните или областните съвети би могло да бъде мост към
децентрализацията. Идеята за
регионалното развитие и усвояването на еврофондовете на регионално ниво би могло да намали
междуобластните и междурегионалните различия.
Да се постигне така нареченото
сближаване или кохезия на регионите. Евросредствата са предназначени за хората и те трябва да
стигнат до тях. Чрез подобряване
на инфраструктурата, на социалната среда, чрез благоустрояване
на населените места и пр. Местните власти са най-близо до хората. Те знаят най-добре от какво
се нуждае даден регион, област,
община.
Удачно е да бъде обмислен вариант за засилване реалните
правомощия на регионалните и
областните съвети за развитие.
Това следва да бъде обвързано
и с механизми за реализиране на
тези правомощия. Всяка промяна,
свързана с процеса на децентрализация и не само, следва обаче
да бъде широко обсъдена, защото
се отнася до много и различни целеви групи.
Димитър Сотиров
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Кметът на Монтана Златко Живков:

Клишетата за Северозападния регион
вече малко дразнят
Интервю на
Димитър Кирилов
В недалечното минало Монтана бе
известен като твърде неудобен за
обитаване град поради водния режим и редица други ограничения.
Какво според Вас го прави днес
привлекателно място за гражданите?
През 90-те години наистина имаше
подобни проблеми. Монтана днес е с
осъвременена инфраструктура. Мисля, че голяма част от предразсъдъците по отношение на града са останали в миналото. Със свършеното през
последното десетилетие успяваме да
защитим реномето на Монтана като
най-бързо развиващият се град в Северозапада.

Интегрираният план е важен за Монтана, защото синхронизира териториалното устройство на града с европейските изисквания. С него се определят
зоните на въздействие за програмния
период от 2014 до 2020 година. Всеки проект трябва да бъде съобразен и
включен в интегрирания план, за да
получи финансиране. Преди крайната
фаза минаха доста обществени обсъждания при голям интерес от страна на
гражданите. Сигурен съм, че изработването на плана е крачка в бъдещето
за решаването на важни проблеми на
града
Изпълнява ли предназначението си осъществяваният от 2011 г.
проект за изграждане на областен
информационен център?
Това един от 20-те проекта на общи-

Водоснабдяването на града е зависимо от капацитета на язовир „Среченска бара”. От него се подава вода на
28 селища в региона, включително и
в двата най-големи града тук - Монтана и Враца. Знаете, че проблем за
почти всички български градове са
загубите от остарелите водопроводи.
Тази година започва разширение и
рехабилитация на водоснабдителната
и канализационната мрежа на Монтана. Проектът е за 54 милиона лева,
по оперативната програма «Околна
среда» на Европейския съюз. 15 километра водопроводи ще бъдат подменени с полиетиленови, което ще
намали значително загубите на вода.
С проекта ще се обнови 100 процента
канализационната мрежа. Имаме нова
пречиствателна станция за отпадните
води и депо за твърди битови отпадъци със сепарираща инсталация към
него.
До каква степен проектът за изработване на интегриран план за
градско възстановяване и развитие на Монтана допринася за
преодоляване на съществуващите
проблеми в града?

ната, който според мен бе изпълнен
добре и отговаря на условията за
устойчивост. За свършената работа
центърът получи и една от високите
оценки в страната. Вече доста хора
от цялата област Монтана търсят услугите му. При старта му бях по-голям
скептик, но сега смятам, че беше запълнена една ниша, а именно липса
на информация за европейските програми, възможностите които дават и
най-вече как точно да бъдат използвани.
Какво е необходимо да се направи
за засилване ефективността на регионалното сътрудничество вътре
в един толкова специфичен регион като вашия?
Клишето, с което всички започват да
говорят за Северозападния регион за
планиране, дори вече малко дразни,
затова нека направя следното уточнение. В последното изследване на Евростат пет от шестте най-бедни района на Европейския съюз, включително
и след присъединяването на Хърватска, са български, т. е. вътрешната ситуация налага използването на много
мерки и програми в чисто кохезионен
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план за изравняване на различията
между регионите. Това е нещо, по което страната ни ще работи в следващия
програмен период. Ние сме последни
по доходи в Европейския съюз и би
трябвало връзките и взаимодействието между регионите да бъде на по-добро равнище. Има обективни пречки и
трудности, дори в чисто инфраструктурен план. Голяма част от нашите комуникации все още са на ниво от десетилетия назад. Четох, че българите
сме само по отношение на моторните
превозни средства в 2012 година, а
инфраструктурата и пътищата ни са в
1980 година. Това е прекалено голяма
ножица. За да направи някой нещо,
да изгражда някъде, то той трябва да
стигне до определено място по нормален път. Бившият министър на еврофондовете се шегуваше, че преминаването на Стара планина е още като
от времето на Княжество България и
Източна Румелия от ХІХ век и че комуникациите били на това ниво, което в
21-ви век звучи нелогично.
Как осъществявате проекти, които не са по силите на общината,
но са важни за нейното развитие,
например изграждането и поддържането на общинските пътища?
Около 70 на сто от пътищата у нас са
общински. Със Закона за държавния
бюджет което и да е наше правителство всяка година показва отношението си към местната власт, в зависимост
от заделените средства за общинските
пътища. Нивото е много ниско. Това,
което се планира, е изключително
недостатъчно и ние ще работим десетилетия наред само по обновяването
на комуникациите, за да може наистина мрежата да бъде в по-добро
състояние. Липсват много средства, за
да бъде изградена модерна инфраструктура и да се реши проблемът с
общинските пътища. Това е една от
най-тежките теми. Всяка година, когато общините преговарят с централната власт, се коментират необходимите
пари за реконструкцията на пътищата. От общинските бюджети също се
отделят суми за селските пътища, но
българските 264 общини нямат ресурс
самостоятелно да се справят с тази задача.
Какви промени в законодателството в областта на образованието са
най-неотложни с оглед на очакванията на общините?
Една дългогодишна тема, свързана
с образованието, е ситуацията като
днешната, когато общините са само
пощенски кутии между училищата и
централната власт. При делегираните
бюджети общината може да влияе на
много малко неща. Учебните заведения са самостоятелни. По отношение
на кадровото обезпечение на определено общинско заведение не звучи
много логично неговият директор да
бъде назначаван от регионалния инспекторат или от министъра. Нормално е финансиращият орган, ако това
общината, както е при детските градини и ясли, работодателят да е кметът.
Димитър Сотиров

брой 6, януари - февруари 2013

Прозрачност, предвидимост
и устойчивост на
образователната ни система

Механизмите за усвояване на еврофондовете дават ли нужната
свобода за действие или създават твърде много ограничения?

БЛИЦ
Кметът на Ловеч
Минчо Казанджиев:
Големите проекти на Община Ловеч
са финансирани по най-успешната
оперативна програма, а именно ОП
„Регионално развитие“. С годините и
натрупания опит правилата за кандидатстване бяха опростени и модернизирани. Факт е, че по няколко проекта кандидатствахме по електронен
път, без да се налага създаването на
много копия на документи. Времето, за което получаваме одобрение
за извършени разходи се скъси през
годините, като по този начин се подобри оперативният процес на планиране на паричните потоци.
За съжаление не се получи съкращаване на срока за одобрение на
инвестиционните проекти. Съществуващите процедури по одобрение

забавят значително изпълнението
на самия проект с повече от година.
Имаме забележки относно работата
на оценителните комисии по отношение на неодобряване на допустими дейности по съответните схеми,
което води до затруднението ни да
реализираме проектите в пълният им
обхват, а оттам и постигане на планираните резултати/индикатори.
Какво е необходимо да се промени
в системата за управление и функциониране на общинските училища,
така че те в най-пълна степен да отговарят на очакванията на хората за
качествено образование?
Общинските училища са част от
образователната система на територията на Община Ловеч, която
на свой ред е част от системата на
народната просвета по Закона за
народната просвета. В този смисъл
управлението и функционирането на
общинските училища се подчинява
на общите правила за управление и
функциониране на образователната
система в България. Управлението
и функционирането им в значителна
степен е децентрализирано, в това
число и финансирането, като голяма
част от правата и отговорностите са
възложени на директорите им като
орган за управление на училището.
В момента един от основните принципи в управлението и функционирането на образователната система

е пазарният принцип – управление
изключително чрез пазарни лостове
и механизми свързани с броя ученици, което повече отразява моментното състояние на обществените интереси, но не дава вярна представа
за бъдещите нужди. Съобразяването
само с този принцип води до значително оптимизиране на училищната
мрежа, много често изразяващо се
в закриване на училища. А образованието е инвестиция в бъдещето с
много дълъг период на възвращаемост и удовлетворяването на моментните интереси на обществото не
винаги води до добър резултат.
Поради това при промените в управлението и функционирането на образователната система е необходимо
балансирано съчетаване на добрите
традиции и модернизацията на образованието. Важно е постигането на
прозрачност в управлението, предвидимост на развитието и устойчивост във времето на образователната
система.
Визията ни за бъдещето е общинска
образователна система с модерна,
обновена и добре поддържана материална база, която създава конкурентна среда, осигуряваща на всяко
дете материални условия за качествено и достъпно образование, възможност да се учи и да израства като
личност, мотивирана според своите
желания, възможности и приоритети.
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ДЕЦЕНТРАЛИЗАЦИЯТА В
БЪЛГАРИЯ

или как да поставим нещата
на правилните места?

кръга от граждани участващи в упралението, осигуряване на прозрачност
и граждански контрол, установяване
на партньарства с бизнеса и гражданските сдружения.

Александър Михайлов
Децентрализацията е една от най-дискутираните теми на съвремието. Теорията и практиката непрекъснато се
обновяват на основата на различни
модели, подходи и стратегии. Всички
те споделят разбирането за децентрализацията като процес на прехвърляне на правомощия и средства за тяхното осъществяване от централно на
по-ниско ниво на управление, в случая с България към общините. Добре
работещите държави се характеризират с децентрализация, основана на
принципа на субсидиарността, т.е. решенията се вземат на възможно найблизко до хората ниво. По този начин,
децентрализацията е процес на предоставяне на общините отговорността за осъществяването на услуги, при
което те имат необходимите ресурси и
възможност за самостоятелно вземане
на решение.
Има две основни насоки, по които се
развива процесът на децентрализация
в България. Първата се характеризира с постоянно усъвършенстване на
институционалната и правна рамка
на местното самоуправление - това е
една всекидневна борба за подобряване работата на институциите в полза на местното самоуправление и все
повече средства да отиват за общините.
На второ място е децентрализацията като кауза. Целта е темата да се
включи като приоритет в процеса на
формиране на политики и да бъде част
от програмите и стратегиите на политическите партии и държавните институции. Тук основното мото е „колкото
повече, толкова повече” или „колкото
повече правомощия се дават на местно ниво, толкова по-добре ще работят
общините”.
И при двете насоки действията се фокусират предимно върху технологията на самата децентрализация, и при
двете се разчита на автоматизъм на
процеса. Важен момент от децентрализационния процес е изграждането
на по-висок капацитет на местните
власти, защото повишаването на капацитета е условие за прехвърлянето
на все повече правомощия от централно на местно ниво. Идеята е, че без
децентрализация на управлението са
неизползваеми най-важните инструменти на демокрацията: разширяване
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Прехвърлянето на правомощия от
централната власт към общините и
изграждането на правната и институционална рамка на местното самоуправление е важна задача, но тази рамка
трябва да бъде изпълнена със съдържание. От голямо знаечние е местните институции да бъдат работещи и
устойчиви и да разполагат с необходимите средства, но по-важно е да не
се забравя каква е целта на тази самостоятелност – гражданите да живеят
по-добре. Децентрализацията е важен
елемент за обществената организация,
но на практика децентрализацията не
работи ако не е обвързана с процеса
на демократизация. Нещо повече, развитието на децентрализацията зависи
от нивото на обща демократизация на
страната. Това е основната причина да
няма успешна децентрализация в страните с т.нар. „суверенна демокрация”
(напр. бившите съветски републики).
Демократизацията се изразява в ясно
разделение на правомощията на властите, спазване върховенството на закона и зачитане на народния суверенитет. Също така е необходимо да се
прилагат механизмите на общо пряко,
равно и тайно избирателно право, политическия плурализъм при вземането
на решения, както и да се гарантират
основните права и свободи на гражданите и тяхното право за самоуправление.
Всяка отделна страна има своя история на децентрализацията. Процесът
на децентрализация в България започна с началото на прехода през 1989 г.
Този процес може да бъде систематизиран в следните четири периода:
1991-1995. Първата фаза на процеса се характеризира с изграждане на
институционалната рамка на местното
самоуправление в България. Завършена бе административно-териториалната реформа и бяха определени
компетенциите на местните власти.
Важна част от процеса бе свързана с
утвърждаване на процедурите на работа на общинските съвети и взаимодействието им с кмета и общинската
администрация.
1996-2001. През този период (1996)
бе регламентирана общинската собственост и започна борбата за повече
финансови средства. Усъвършенствувана бе и рамката на местното самоуправление, развита бе системата за
контрола по законосъобразност върху
общинските дейности. Изградена бе
основата на системата за обучение на
избраните и назначените общински
служители.
2002-2007. Въведена бе системата
на разходни стандарти в делегираните дейности, което постави началото
на нова философия във финансовите отношения между централните и
местните власти. Това от своя страна
даде тласък на положителни промени
в данъчната система на местно ниво и
общинското кредитиране. През 2007

бе променена и конституцията в частта й за правото на общините (макар и
ограничено) да определят размера на
местните данъци и такси.
2008-2012. Общините започват да
предоставят нови социални услуги за
местните общности. Засилва се фокусът върху развитие на процеса на
децентрализация вътре в общината за по-голяма самостоятелност на
кметствата и общинските институции,
оказващи услуги на населението. Все
повече са и общинските правомощия
в оказване на основните местни услуги – управление на отпадъците, водоснабдяване и канализация, както
и във функционирането на общинска
полиция.
В крайна сметка, през последните 20
години е свършена огромна работа
във всички възможни направления на
живота на местните общности. Прегледани са всички законови възможности и навсякъде, където е възможно
са постигнати успехи в отвоюването
правата на общините. Спечелени са
множество битки за промени във всеки параграф от законите, които регулират отговорностите на централната
власт и общините. България е на челно място в приемането и популяризирането на Стратегията за иновации и
добро управление на местно ниво на
Съвета на Европа. Какво обаче не достига?
Процесът на децентрализация е важен,
защото той дава възможност за подобряване на услугите за гражданите и
бизнеса. Но развитието на децентрализацията в България към настоящия
момент показва, че процесът не е еднозначен. Историята на децентрализацията в нашата страна показва, че
е налице успех, когато става въпрос
местните лидери да извлекат правомощия и ресурси от централната власт.
Нещата не изглеждат толкова позитивни, когато става въпрос за успеха
при формирането и провеждането на
местни политики. Това е така, защото
децентрализацията води до определени икономически ползи но в крайна
сметка липсата на механизми за демократична отчетност и контрол от страна на гражданите неминуемо пречи на
устойчивостта на процеса, а оттам на
развитието на местната общност. Типичен пример за тези твърдения е безумното застрояване на черноморието
и планинските курорти, където недемократичните решения на централната
власт (напр. т.нар. „заменки”) не минаха през процедури на публично обсъждане в местната общност.
Ето защо връзката между децентрализацията и демократизацията е изключително важна. Демократическата децентрализация е управление,
което отчита оптималното отношение
от една страна между централната и
местна власт, а от друга страна между местните власти и гражданите. И
двете съставки – демократизация и
децентрализация са еднакво необходими и се допълват.
Недостатъчното ниво на демократизация в държавата води до разрастване
на корупцията, което е спирачка за

брой 6, януари - февруари 2013
развитието. Проблемът с корупцията в
България е, че се генерира предимно
на централно ниво, както с реализацията на големите проекти, управлявани от непрозрачните за гражданите
централни институции - правителство,
министерства и агенции, така и с възприетия в страната модел на партийност при разпределение на бюджетни
и проектни средства (примерите тук са
може би ограничени като брой, но са
със значителен обем средства като например АЕЦ Белене и Цанков камък).
За съжаление, проблемът с корупцията
определено притежава териториални
измерения и се реализира на местно ниво. В този смисъл е важно да се
обърне внимание на случаи, при които
самостоятелността на местните власти може да се превърне в състояние
на феодално самозатваряне. Такова
развитие е логично и се поражда от
натиск, идващ от определени финансово-икономически фактори, които се
развиват по-добре в условия на корупционна среда, изградена на основата на политическо експлоатиране на
местните ресурси. Най-разпространени
са корупционните схеми, свързани с
управлението и разпореждането с общински имоти, фирмите, които „редовно печелят” общински поръчки, както и
с управлението на общинските фирми.
Клиентелизмът на местно ниво може
да се измери и чрез коефициент показващ колко пъти е по-вероятно общината да получи пари, ако кметът и общинският съвет имат същата партийна
принадлежност като управляващите
на централно ниво, отколкото ако са
в опозиция. Определено, в последните
няколко години този коефициент е помалък за средствата, получавани по
европейски програми и е без промяна
за средствата, получавани чрез редовния бюджет на общината. Основна
пречка за развитие на клиентелизма в
последните години бе икономическата
криза, и като резултат е възможно да
е налице намаление на корупцията в
сравнение с периода на бърз растеж
преди кризата. Един от възможните
подходи за преодоляване на клиентелизма е в развитие на процеса на
регионализация. Това води до намаляване на политическата корупция на
местно ниво, тъй като вземането на
решения се прехвърля на регионално
ниво, което е по-неутрално политически спрямо централната власт.
Последните 20 години се характеризират с бурно развитие на информационните технологии. Как те влияят
на технологията и процесите на държавно управление? Съществува неоспорима връзка между нивото на централизация и нивото на развитие на
информационните технологии. Практиката показва, че колкото са по-развити информационните технологии,
толкова по-голямо е изкушението да
се избегне децентрализацията. Това
е така, защото тези технологии създават предпоставки, които позволяват
на централната власт да управлява
обществените процеси и своевременно да получава обратна връзка. В тези
случаи обаче, централизираният подход на управление влиза в противоречие с демократичните практики, които
изискват широко гражданско участие
в процеса на вземане на решения.
Само децентрализацията позволява
решения, които отговарят на интересите на общността, защото са взети на
основата на по-голяма информираност
на гражданите и отчитат разнообра-

зието на тези интереси. Освен това
децентрализацията дава възможност
за ясно персонифициране на политическата отговорност. Ясната политическа отговорност и гарантираното
участие на всички заинтересовани
страни дават възможност институциите на местното самоуправление да
формират и осъществяват политики в
интерес на местните общности и същевременно да създават условия за
граждански контрол.
Къде е тогава пресечната точка между
процеса на децентрализацията и развитието на информационните технологии? Оптималният вариант се състои
в приемането от централната власт
да използва информационните технологии за координация и съгласуване
вместо за пряко управление. По този
начин централната власт ръководи
процеса на развитие без да пречи на
самостоятелността на местните власти.
Приемането на България в Европейския съюз засили необходимостта от
провеждане на координирани политики не само на национално, но и на
европейско ниво. В този смисъл, информационните технологии могат да
допринесат за още по-големи възможности за координация, като осигурят
по-голямо поле на свободни решения
на местно ниво. Идеалният вариант е
прилагане на местни политики, които
отговарят изцяло на местните потребности като разбира се тези политики
са съгласувани с регионалните, националните и европейските приоритети. Засега процесът на координация
и съгласуване е едно от най-слабите
места на централната власт. Това се
проявява в особено голяма степен
в процеса на работа по Европейски
програми и проекти. Съществува консенсус, че липсва координация при
определяне на целите и приоритетите,
излишна сложност и бюрократичност
на процедурите, нарушаване на сроковете, нереалистични критерии за
оценка и признаване на разходи и т.н.
Всичко това води до разнобой между
целите на различните управленски
нива, разминаване в сроковете, проблеми с плащанията и в крайна сметка
води до загуба на обществена енергия
и доверие в институциите.
Какво може да се направи за децентрализацията през следващия етап?
Преди малко повече от 8 години синтезирах липсващите елементи от развитието на процеса на децентрализацията в необходимостта от:
1. Засилване на политиката в обществен интерес. Необходима е такава
реформа в местното самоуправление,
която е насочена към гражданите и
която поставя като върховен приоритет максималната защита на обществения интерес, т.е. онези дейности,
които най-добре обслужват мнозинството от населението.
2. Постоянно оптимизиране на институционалния политически модел, вкл.
модернизиране на изборната система,
преструктуриране на отношенията
между различните управленски и/или
териториални нива, отношенията “политика-бизнес” и т.н.
3. Формиране и изпълнение на нови
социални политики, насочени предимно към маргиналните групи от граждани. Социалната кохерентност не
трябва да е само добро пожелание, а
споделена ценност и цел на политиката.
4. Разширяване прилагането на демо-

кратични механизми за управление на
централно и местно ниво, при които
приоритет се дава на включването на
гражданите в управлението. Основните принципи при този подход са,
че политиката не е толкова резултат,
колкото процес и политиката не е област, присъща само на експерти.
5. Насърчаване на публичното участие във формирането на политики,
превръщането на властта в споделена
функция между властимащите и гражданите.
Целта на работата по тези направления е да се премести центърът на тежестта в процеса на децентрализация
от реализиране интересите на общинските ръководства към формулиране
и изпълнение на политики, свързани
с развитие и защита на права на гражданите. Да, важно е общинските съвети и кметовете да имат повече права
спрямо правата на централната власт.
Но дали това е желана децентрализация ако в крайна сметка не води до
по-добър живот за гражданите? Дали
прехвърлянето на правомощия и ресурси към общините автоматично води
до повече права и възможности за
развитие на гражданите? Историята
на децентрализацията у нас показа,
че тя е модерна рамка за общественото развитие, но само демократизацията може да я изпълни със съдържание
и със смисъл. В този смисъл само съвместното прилагане на децентрализация и демократизация води до превръщане на правните и институционални
промени на местно ниво в нов социален капитал, което в крайна сметка е
целта на общественото развитие.
Както бе казано по-горе, в България, процесът на децентрализация се
възприема като прехвърляне на правомощията за вземане на решения и
управлението на местни ресурси от
централната власт към местните власти. Така представен процесът на
трансфер от центъра към периферията създава впечатление за отнемане
на функции и правомощия от централната власт. На централно ниво обаче
се търси подобряване управлението
на процесите на основата на развити
информационни технологии вместо
тези процеси да се децентрализират
. Типичен пример е провалът на дългогодишните опити за създаване на
централизирано управление на административни услуги на „едно гише”.
Може би е дошло време процесът на
децентрализация да се представи като
поставяне на различните обществени
функции и ресурсите за тяхното осъществяване на правилните нива на
управление при използване на съвременните информационни технологии
за тяхната координация. Освен всичко
друго, този подход дефинира процеса
повече или по-малко като въпрос на
съвместно решение за това кое е найдоброто за цялата държава, отколкото като на загуба на правомощия от
централната власт и печалба на права
и ресурси от местните власти. Ако в
процеса на съвместно решаване освен
представители на централната и местните власти се включат и гражданите
– като мнение и гарантирано участие
в последващи контролни механизми,
тогава можем да очакваме, че добавянето на демократичният елемент ще
доведе до децентрализация, създаваща условия за повишаване на жизнения стандарт и по-добро обществено
развитие като цяло.
Александър Михайлов
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Образованието ще спаси света

Маргарита Илчева
Едва ли има тема от живота в България, за която да се пише лесно. Но
образованието /както и здравеопазването/ е особена рана на обществото
ни. Голяма част от хората се свързват
с нея от 2-3-годишната си възраст и
приключват около 50, като преминават през две състояния- ученици
и студенти, както и родителите им.
Някои имаме нещастието и предизвикателството да преживяваме едновременно и в още един modus vivendi
-преподаватели. Системата на средното образование вече две десетилетия
се разкъсва от противоречия, които са
и огледало на обществените конфликти, и на ценностната криза, и накрая
– дори на липсата на последователност в политическите приоритети на
различните български правителства.
Именно затова, първо ще насоча вниманието си към
Образованието
и държавата
На пръв поглед това е най-важният
въпрос. Още повече, че в Конституцията се гарантира безплатно образование в държавните и общински училища за българите до навършването
на 16 години. От друга страна, досега 40-тото и 41-вото НС внасят проектозакони за средното образование,
които не успяват да фокусират така
вниманието на законодателя, че да
преминат Рубикона обсъждането, така
че да сложат основите на отдавна жадувата реформа. Освен това, управляващата партия от 2009-та година показа интелектуално и професионално
усилие да постави на научни основи
принципите на образованието, но за
съжаление заложи отново на силното
централизиране в системата, както и
на превеса на чиновничеството, вместо на свободата като основен принцип
на преподаването.
Нека припомним, че образованието е
било цялостно движение през Възраждането, което пък е започнало именно
с цел възстановяването на Българият.е. държавата не е съществувала.
Ето един от интересните парадокси!
Най-много обществена енергия за
създаване и управление на българското училище е имало именно, когато българска държава няма. Но пък
има осъзнаване на цената на знанието
като просветителска идеология, както
и на бъдещето участие на грамотния
българин във въсчки процеси по българските земи. Тогава училищните настоятелства са работели ефективно и
без МОН. А може би точно затова пло-
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дотворно! “Даскалът” е бил третият
уважаван в обществото. Не чиновници
са определяли заплатата му, а местната общност. Не е съществувал учебен
план и учебни програми, направени с
европейски средства, но напълно непрозрачно и без обсъждане с колегите
от страната. Родителят е “делегирал”
всички възпитателни права на учителя, защото не просто му е имал доверие. А образованието е било ценност.
Уви-глаголното ми време, читателю,
не е сегашно. Образованието като остаряла ценност най-напред прави от
индивида личност, а не електорална
частица. После то дава потенциал на
личността да избере онази област на
реализация, където ще се чувства и
лично, и финансово, а защо не и лидерски удовлетворена. Движението за
просвета и култура е било доброволно, по призвание, а значи- ценностно мотивирано. И учител, и ученик
са били такива отвъд собствената си
мечта за бъдеще. Никой не е чакал
митичният “някой” да му вменява задължения и права.
Образованието
и отговорността
Затова, ако родителят знае защо детето му не само трябва да е грамотно,
а и мислещо, той вече е поел особената си социална отговорност. И ще
възпита такова дете, което знае, че
училището и университетът не са заведения за обществено хранене и социални контакти. Че достойнството му
до голяма степен зависи от познанията му за живота и хората. Че тези познания биха му носили не само пари,
а самочувствието да бъдеш човек. Че,
за да се се ползваш от правата си,
трябва да си информиран за тях, но и
да се справяш със задълженията.
Отговорността е морална категория,
която трябва да съществува и в човека, и в демократичните институции.
Хората с право искат управлението в
образованието да е на висота – министерството да е малко, но ефективно.
Регионалните инспекторати на образованието, които са 28 и в които работят голям брой държавни служители,
наистина да осъществяват методична
помощ, а не бюрократичен тормоз над
учителите и ръководствата на училищата. Свободата на преподаване в
нашата творческа професия трябва да
бъде основен и най-важен принцип.
Защото в началото на 21-ви век психически „изпепелен”учител, който често
по-малко познава цифровите технологии от учениците си не може да твори
в часовете си. Ако преди 10-ти ноември 1989-та идеологическата стигма и
цензура ограничаваха българите, то
сега, когато сме в ЕС, трябва да осъзнаем, че свободата и отговорността не
се „спускат” от Партията- майка. Личността и нейният пълноценен живот
зависят най-напред от семейството, а
после от училището и цялостната социална среда, в която живее.
Образованието
и гражданина
Кой казва, че е лесно да се живее свободно и отговорно! Но дори мисленето

за тези въпроси е вече част от схващането на всеки за това какво е свобода
и щастие. Тогава едва ли по автобуси
и кафенета, по партийни клубове и медии ще се чува песимистичното “Всеки
народ си заслужава държавата”! Защото българинът ще се чувства част от
държавността. Защото тогава той ще
знае, че държава и власт не са едно и
също. Че законодател и министър трябва заедно да „служат” на гражданина.
Именно това е етимологията на думата „министър”. Че съдебната система е
трябва да е независима, за да защити
правата на всеки гражданин в демократична България. Зрелостникът в
това бъдеще и, надяваме се недалечно
време, ще има самочувствието на българин, но и на европейски гражданин.
Най-важното – ще има ясни амбиции
за живота си и знанието за правилата,
според които да ги осъществи. Може би
в такова време това ще звучи гордо и
неиронично. Може би в такова време
няма да съществува дилемата
Образование
и/или диплома
Сега едното е абстрактно, другото
– конкретно. Първото звучи отвлечено, а второто- математически точно.
Ученето е трудно, “тапията”-евтина.
Истинските неща, обаче, не се купуват. Гражданинът със самочувствие
на европеец ще е взискателен найнапред към себе си като ученик. Към
приятелите и близките си, когато стане баротещ човек, към децата си като
родител.
Образованието е онази духовна ценност, която прави човека не просто
знаещ, а можещ и искащ от себе си, от
институциите, от медиите. То е основата, която издига качеството на живот
на всеки поотделно и на обществото
като цяло. Образованието, в което свободата и отговорността са определящи
принципи на трите участици в процеса
– ученик, родител, учител, е цивилизационен принцип. Затова образователните политики, подчинени на равнопоставеност и демократичност, на
споделени отговорности и екипност,
трябва да приоритет в България.
Образованието
като политика
Без претенции за политически идеи
в тази област, ще отбележа някои важни проблеми, които бързо трябва да
намерят разрешение. Просто защото
тази консервативна система изисква
поне 6-10 години, за да се оцени въздействието и в едно поколение.
1. Да се оптимизира административната структура на МОМН и РИО, за да управляват без бюрократични задръствания и политически цензори
2. Да се създаде независима, т.е. неподчинена на МОМН структура за
външно оценяване при завършване на
образователен етап
3. Да се създаде устойчива и неформална система за квалификация на
учителите с определена периодичност
4. Да се работи в екипно единство със
семейството и местната общност.
Маргарита Илчева
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Образование, туризъм, региони

Димитър Петров
Образованието е не само една от найважните сфери на обществения живот, но и елемент от националната сигурност. От образователното ниво на
населението пряко зависи качеството
на работа в институциите, производствения сектор, услугите, неправителствените организации и т.н. Колкото по-ниска е образоваността на една
нация, толкова по-трудно е тя да осигури ръководен, експертен и трудов
потенциал за всеки един от секторите
на икономиката и администрацията.
Ето защо образованието би следвало
да се превърне в национален приоритет за България – особено като се има
пред вид катастрофалния срив в тази
сфера през последните 15-20 години.
Конкретно в областта на туризма,
необходимостта от инвестиции в образование и квалификация са повече
от наложителни. Бурното развитие на
този отрасъл в България от началото
на XXI век насам доведе до разкриването на нови работни места. Паралелно с това обаче се завишават и

изискванията към наетите в сектора –
езикова подготовка, специфични умения за съответната работна позиция,
умения за обслужване на клиенти и
т.н. Всичко това води до необходимостта повече хора да бъдат обучени по съответния начин, за да бъдат
адекватни на изискванията на работната среда в туристическата сфера.
Голяма част от тези знания и умения
обаче не са застъпени в стандартния
учебен план за средните училища в
страната.
Като цяло днешното българско образование страда от липса на връзка
с изискванията на бъдещите работодатели. Обучението в българските
училища (и донякъде в българските
университети) е със силна теоретична
насоченост и в много по-малка степен
прагматично. Този проблем съществува от десетки години, но напоследък
се изявява особено остро. По времето
на социализма в страната функционираше мрежа от техникуми и СПТУ-та,
които осигуряваха кадри за българската индустрия. Премунаването към
постиндустриално общество обаче
доведе до безпътица. Липсва национален консенсус (а оттам и стратегическа визия) кои ще бъдат основните
двигатели на икономиката (земеделие, услуги, туризъм, реиндустриализация?). По този начин се възпира и
преориентирането на образователната система съобразно новите икономически условия.
Все пак, вън от всякакво съмнение е , че туризмът ще бъде един от

основните (а в определени региони
на страната и водещ) икономически
отрасъл. Това трябва да доведе до
създаване на специфични учебни заведения, в които „туристическото“ образование да бъде по-силно застъпено. Подобни „техникуми по туризъм“
би следвало да се обособят най-вече
в тези общини, в които туризмът е
развит или има сериозен потенциал
за развитие - столицата, морските и
планинските курорти, други общини,
където има предпоставки за развитие на различни видове туризъм (лечебен, екотуризъм, ловен туризъм,
културно-познавателен туризъм и
др.). програмата в тези учебни заведения трябва да бъде съобразена не
само с изискванията на туристите, а
и със сезонноста в съответната община (силен и слаб туристически сезон).
Подобна диференциация може да се
направи и за други отрасли като земеделието, например.
Ето и някои от насоките, в които
трябва да се развие съответната
учебна програма:
- езиково обучение (английски плюс
някой от езиците на основните туристически потоци в общината/региона);
- познания относно културните и национални специфики на страните, от
които идват основните туристопотоци;
грижа за клиента;
- познания за туристическите атракции, предлагани с дадената община/
регион.
Димитър Петров

ула ще се бори за включване
Крепостта в Кула - обект на ЮНЕСКО
на крепостта Кастра Мартис в
К
списъка на обектите на световното
културно и природно наследство под
егидата на Организацията на обединените нации за образование, наука
и култура (ЮНЕСКО).
Крепостта е включена в индикативния списък, който държавата подготви с нови обекти, които да бъдат
предложени за включване. Община
Кула е сключила меморандум за сътрудничество с неправителствена организация, която е в партньорство с
ЮНЕСКО за разработване на проекти
за опазването на природното и културното наследство.
Крепостта има древна история и е
символ на града от неговото създаване. Построена е през III век от римляните през владичеството на император Диоклециан, като стратегическо
военно-отбранително съоръжение на
Дунавската граница. Кастра Мартис е
играла важна роля в отбраната на тези
територии и съответно е претърпяла
разрушение при готските нашествия в
края на IV в., много е пострадала и
от хунските набези през първата половина на V в., както и по-късно, по
време на Второто българско царство.
През 70-те години на 19 век Феликс
Каниц идентифицира намиращите се
в центъра на град Кула внушителни
останки от укрепление като Кастра
Мартис. Късно-античната крепост е
разположена на стръмния южен склон
над дефилето на река Войнишка, в

центъра на сегашния град Кула.
Крепостта е обявена за архитектурно-строителен паметник прз1965
г. Сега крепостта се нуждае от спешна консервация, тъй като се руши.
Правена е основна консервация през
60-те години на XX век, след това
частична, главно на външните стени.

През 2009 г. по проект е направено
художествено нощно осветление, а
миналата година бе включена в трансграничен туристически маршрут, заедно с крепостта Баба Вида във Видин и Феликс Ромулиана в Зайчар,
Сърбия.
Татяна Цонева
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Евробюджет

Развитие на българските региони.
Европейски бюджет 2014-2020 г.

За бюджетния период 2014-2020
г. ЕС е предвидил за политика на
сближаване 325,149 млрд.евро.
В бюджета за настоящия програмен период 2007-2013 г. сумата е
354,815 млрд. евро. Намалението
е с почти 30 млрд. евро или с 8%,
като при това парите вече ще се
разпределят между 28 държави,
след присъединяването на Хърватия към съюза.
Целта на политиката на сближаване (Кохезионна политика) е да
помага на по-бедните държави и
региони в съюза да догонват стандарта на живот в по-богатите и да
се включат в Общия пазар.
За да обвърже по-тясно политиката по сближаване със стратегия
Европа 2020, Брюксел я концентрира върху по-малко приоритети
и предвижда по-стриктен контрол
на изпълнението. Целта е финансираните по тази линия проекти да
допринесат максимално за икономическото, териториално и социално сближаване и да подпомогнат в
най-голяма степен икономическия
растеж и създаването на нови работни места.
Какво се променя в политиката
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на сближаване в европейския бюджет 2014-2020 г.
Изразходването на петте структурни и на Кохезионния фонд ще
бъде обвързано с цeлите на стратегия Европа 2020 чрез Договори
за партньорство между Еврокомисията и страните членки. В тях
националните правителства ще се
ангажират предварително в каква степен финансираните от тези
фондове проекти ще допринесат
за икономическия и социалния
просперитет на държавата и на
съюза като цяло, ще се договорят
приоритетите за финансиране и
условията за достъп до фондовете. Изпълнението на ангажиментите ще се проверява ежегодно, а
неизпълнението ще се наказва с
блокиране или отнемане на фондове. (Виж по-нататък за съдържанието на договора на България)
Планира се въвеждането на предварителни условия за достъп до
средствата по политиката за сближаване. Те ще са индивидуални
за всяка държава, но основно ще
са в две групи:
Условия, свързани с прилагане-

то на политиките. Например, ако
страната е посочила управлението на водите като приоритет, тя се
ангажира да приложи в националното си законодателство всички
европейски екологични директиви.
Макроикономически
условия.
Правителствата се ангажират със
спазване на показатели, наблюдавани чрез Европейския семестър, като макроикономически баланси, ниво на заетост и др.
Пет на сто от сумите за политика
на сближаване, разпределени за
всяка страна членка, ще бъдат задържани в резерв и след преглед
на усвояването, ще се предоставят на държавите, които се справят най-добре с изпълнението на
Договорите за партньорство.
Създава се междинна категория
„Региони в преход“ към досегашните две –по-слабо развити региони (с БВП под 75% от средния
за ЕС) и по-развити (с БВП над
90% от средния за ЕС). В новата категория влизат регионите,
в които БВП е между 75% и 90%
от средния за ЕС. Това означава,
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че парите вече ще се разпределят
между повече участници. Все пак
и в следващия бюджет най-бедните части на съюза, където влизат
шестте български региона, ще бъдат финансирани приоритетно. За
тях се заделят две трети от сумите
по политиката на сближаване.
Според новата класификация в
периода 2014-2020 г. в слабо развитите региони ще живее 24% от
населението на съюза (включително цялата територия на България, Литва, Латвия и Естония). В
новия бюджет за тях са заделени
162 млрд. евро. В т.нар. „региони
в преход“ попадат 14,8 на сто от
европейците. Такива са например
румънският и полският столични
региони, а също и някои части на
Франция, Белгия и Великобритания, които досега не са имали
право на финансиране по кохезионната политика. Те ще получат общо 39 млрд. евро по линия
на политиката на сближаване.
По-развитите региони обхващат
61,2% от населението на съюза и
предвиденото за тях финансиране
е 53,1 млрд. евро.
Намаляват се приоритетите, които
ще бъдат финансирани чрез политиката на сближаване, за да бъдат
постигнати по-значими резултати
с по-малките налични средства.
Например от Европейския фонд за
регионално развитие поне 50 на
сто от средствата в слаборазвитите региони и до 75% от тези за
междинните и по-развитите региони, са запазени за подобряване
на енергийната ефективност, за
възобновяема енергия и подобряване на конкурентоспособността
на малките и средни предприятия.
Пет на сто от парите ще могат да
се използват само за развитие на
градските региони.
Опростяване на условията за достъп до средствата по политиката
на сближаване:
Уеднаквяване на условията за
кандидатстване за всичките пет
структурни и за Кохезионния
фонд
Възможност за електронно подаване на документи
По-широко използване на фиксирани ставки за изчисляване на
разходи по дейности, включени в
проекти
Националните власти могат да
комбинират различните фондове
и органите, които ги управляват,

за да постигнат по-добър ефект с
наличните средства
Само проекти над 50 млн. евро ще
се одобряват предварително от
Европейската комисия
По-ясно дефиниране на правилата за финансови инструменти
като „Джереми” и „Джесика” за
по-ефективното им използване.
Максимални нива на съфинансиране от ЕС по политиката за сближаване
За какво служи политиката на
сближаване
Има доказана връзка между политиката на сближаване и икономическия растеж в ЕС. Според
изследвания, благодарение на
инвестициите по линия на политиката на сближаване между 2000 и
2006 г., в 25-те членки на съюза
(преди присъединяването на България и Румъния) общият БВП през
2009 г. е с 0,7% по-висок. До 2020
г. се очаква това увеличение да е
4 на сто. Политиката на сближаване помага и за увеличаване на
броя на заетите. Изчисленията са,
че през 2009 г. броят на заетите е
бил с 5,6 млн. по-висок в резултат
на инвестициите по линия на кохезионната политика между 2000
и 2006 г. или годишно средно по
560 000 повече, отколкото без тях.
С други думи регионалните инвестиции водят до положителен
ефект за съюза като цяло. Икономическото развитие на един победен регион води до купуването
на стоки и услуги, произведени в
друг – по-богат регион. Така се
насърчава развитието на общия
пазар, който представлява между 60 и 80 процента от износа на
страните членки – значително повече, отколкото към трети страни
като Китай, Индия или САЩ.
Какво очаква да види Европейската комисия в Договора за партньорство с България
В становището на Комисията по
документа са обобщени приоритетите, които би желала да съфинансира в България за следващия
програмен период 2014-2020 година:
Увеличаване на участието на пазара на труда чрез подобрена заетост, социално приобщаване и
образователни политики
Благоприятна за иновации бизнес
среда
Модерна инфраструктура за растеж и работни места
Екологосъобразна и ефективно

използваща ресурсите икономика
Укрепване на капацитета на държавната администрация, управлението и съдебната власт
Какво означават парите от ЕС за
България
Почти 50% от дългосрочните инвестиции в страната са от европейски средства. На инвестициите до края на 2011 г. по линия
на структурните и Кохезионния
фонд в България се дължат 65%
от растежа на БВП за 2011 г. Друг
ефект е нарастването на обема на
частните инвестиции – към 2015
г. те ще бъдат с 40,7% повече, отколкото биха били без средствата от структурните и кохезионния
фондове. В България европейските фондове също имат значителен
принос в увеличаването на заетостта. Към края на 2011 г. броят
на заетите се е увеличил с 2,6%
спрямо нивото, което би било достигнато без парите от ЕС. Очаква
се евросредствата да се отразят и
на средната работна заплата, която по изчисления на администрацията, през 2015 г. ще е с 34,6
на сто по-висока в сравнение със
сценария без инвестиции от ЕС.
В настоящия бюджет на ЕС (20072013 г.) страната ни разполага с
общо 2,296 млрд. евро по Кохезионния фонд и 4,414 млрд. по
структурните фондове. През миналата година от тях са усвоени
844 млн.евро (316 млн. от Кохезионния фонд, 135 млн. от Европейския социален фонд и 390 млн. от
Европейския фонд за регионално
развитие).
В следващата финансова рамка
(2014-2020 г.) за страната ни са
отделени около 7 милиарда евро
по структурните фондове и по
фондовете за сближаване, което
е съвсем малко повече от сегашните средства.
Лидерите на държавите членки постигнаха споразумение по размера
и разпределението на следващия
7-годишен бюджет на съюза на
8 февруари. За да влезе в сила
финансовата рамка, тя трябва да
бъде одобрена и от Европейския
парламент. Предстои да бъде определен график на преговорите
между парламента и ирландското
председателство на Съвета. Докладчици на Европейския парламент по приемането на дългосрочния бюджет на ЕС за 2014-2020 г.
са Ивайло Калфин и Раймер Бьоге.
Офис на Ивайло Калфин, член
на Европейския парламент
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ПАКЕТ ОТ ПЛАНОВИ ДОКУМЕНТИ
ЗА НОВИЯ ПРОГРАМЕН ПЕРИОД
2014 – 2020, ВЪЗМОЖНОСТИ И
ПРЕДИЗВИКАТЕЛСТВА
•

Белин Моллов
Новият подход към политиката
на сближаване на ЕС за периода
2014-2020 г. има за цел да се
модернизира
функционирането
на структурните фондове и да се
постигне по-тясно съгласуване
при насочването на регионални
ресурси за създаване на работни
места и осигуряване на „интелигентен, устойчив и приобщаващ растеж“ – приоритетите на
стратегията „Европа 2020“. Това
отразява желанието на Европейската Комисия да утвърди Политиката на сближаване като
основен инвестиционен инструмент за постигане на целите на стратегията „Европа 2020“,
като политика за всички региони
и граждани, която генерира растеж и заетост за всички“. Общо е
становището, че за да се постигне
това, ресурсите трябва да се концентрират и да се насочват подобре там, където ще се получат
най-видими резултати. Това ще се
случи, като се формулират ясни,
измерими цели и конкретни
инициативи, които ще окажат
по-голямо въздействие и ще доведат до по-висока възвръщаемост
на вложените средства. Чрез извършването на разумни разходи
инструментите на политиката на
сближаване могат да постигнат
повече резултати, без увеличаване на използваните средства и
ресурси.
Ключовите промени заложени в
новата политика на сближаване
са по отношение на начина на
планиране и изпълнение, а именно:
• концентрация върху целите
на „Европа 2020“;
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възнаграждаване на изпълнението;
• подпомагане на интегрираното програмиране, чрез комбиниране на инвестициите;
• поставяне на акцент върху
резултатите и по-внимателно
проследяване на напредъка;
• засилване на териториалното
сближаване; и
• опростяване на изпълнението.
Политиката на сближаване ще помогне за изпълнение на целите
на „Европа 2020“, чрез тематична концентрация като ще насочва
инвестициите към:
• Научни изследвания, иновации, информационни и комуникационни технологии;
• Конкурентоспособност на малките и средните предприятия;
• Опазване на околната среда,
ефективност на ресурсите,
предотвратяване и управление на рисковете;
• Устойчив транспорт и модернизиране на ключовите инфраструктури;
• Заетост и мобилност на работната сила, социално приобщаване и борба с бедността;
• Обучение, умения и учене
през целия живот;
• Изграждане на институционален капацитет и ефективни
държавни администрации
Важна особеност на новите предложения е определянето на набор
от опростени оперативни правила. Целта на всичко това е да се
повиши ефективността на регионалните инвестиции. Общо приложимите правила се въвеждат за
петте фонда със структурни цели,
като по този начин се засилва тяхната съгласуваност и се увеличава тяхното въздействие. Предлагат се също така и три специални
регламента, уреждащи функционирането на Европейския фонд
за регионално развитие, Европейския социален фонд и Кохезионния фонд. Те са свързани с основната цел и задачите на политиката на сближаване, финансовата
рамка, специалните механизми за
програмиране и отчитане, големите проекти и съвместните планове

за действие. Регламентите предвиждат изисквания за управление
и контрол и специални механизми
за финансово управление.
Друг важен аспект на Новата кохезионна политика е акцента върху Европейското териториално
сътрудничество. Целта е стимулиране на националните, регионалните и местните участници
от различните държави-членки
да извършват обмен на опит и да
провеждат съвместни действия за
намиране на съвместни решения
на общи проблеми. За да увеличи
още повече капацитета на политиката на сближаване за изпълнение на приоритетите на ЕС, Комисията предлага въвеждането на
обща стратегическа рамка, договори за партньорство и списък от
тематични цели, които трансформират целите на „Европа 2020“ в
конкретни действия. Комисията
предлага по-интегриран подход
към регионалните инвестиции,
включително
общоприложими
правила относно допустимостта, и
въвеждане като вариант на многофондови програми.
Общата стратегическа рамка превръщаща в действия основните
приоритети на ЕС – ще се прилага
по отношение на всички фондове,
включително фонда за развитие
на селските райони и политиката в областта на морското дело и
рибарството, и ще гарантира подобро координиране на инвестициите. Тя установява: ключовите
области на подпомагане; териториалните предизвикателства, очакващи решение; приоритетните
области за дейности в сътрудничество и механизмите за координация, както и тези за осигуряване
на съгласуваност и съвместимост с
икономическите политики. Договорите за партньорство, договорени
в самото начало между Комисията
и държавите членки, ще определят
цялостния принос на национално
равнище към тематичните цели
и ангажиментите за конкретни
действия за постигане на целите
на „Европа 2020“. В рамката на из-

брой 6, януари - февруари 2013
пълнението ще бъдат формулирани ясни и измерими цели.
В предложенията се поставя поголям акцент върху устойчивото
градско развитие. Като се има
предвид потенциалната роля на
градовете за създаването на работни места и растеж, около 5 %
от средствата по линия на ЕФРР
ще бъдат отделени за устойчиво
градско развитие. Предвижда се и
облекчаване на възможностите за
създаване на мрежи между градовете и за обмен на опит в градската политика чрез създаването
на нова Платформа за градско
развитие. В предложенията е залегнал и интегриран подход към
воденото от общностите местно
развитие. Той улеснява изпълнението на стратегиите за местно
развитие от групи на общността,
включително местни органи, НПО
и икономически и социални партньори, въз основа на използвания
за развитие на селските райони
подход LEADER. Специално внимание ще се обърне на областите
със специфични природни или демографски особености, например
ниска гъстота на населението,
като на най-отдалечените региони ще се отпуснат допълнителни
средства.

ския съюз в интелигентна, устойчива и приобщаваща икономика с
високи равнища на заетост, производителност и социално сближаване. Тази стратегия има три
приоритета за развитие, насочени към изграждане на социалната пазарна икономика на Европа
за 21-ви век: интелигентен растеж; устойчив растеж; приобщаващ растеж. В обхвата на тези
три приоритета са очертани пет
водещи цели: Заетост за 75 % от
хората на възраст 20 - 64 г.; Инвестиции в научноизследователска и развойна дейност - 3 % от
БВП на ЕС; Постигане на целите
„20/20/20“ по отношение на климата и енергията; Дял на преждевременно напусналите училище
под 10 %; дял на младото поколение с висше образование от
най-малко 40 %; Намаление на
застрашените от бедност с 20 млн.
Инвестициите през следващия
планов период следва стриктно да
са съгласувани с целите на стратегията „Европа 2020“. Въвеждат
се много по-строги условия, както и стимули, за да се гарантира,
че заделените за политиката на
сближаване средства се използват по-ефективно и се поставя
по-силен акцент върху постигането на резултати.

ПРОЦЕС НА ПЛАНИРАНЕ –
ВРЪЗКИ И ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ

Новата стратегия на ЕС за растеж
и заетост „Европа 2020” определя

СТРАТЕГИЯ „ЕВРОПА 2020“ И НОВАТА КОХЕЗИОННА ПОЛИТИКА НА
ЕС 2014 – 2020
Визията на Стратегията „Европа
2020“ е да превърнем Европей-

в голяма степен рамката на бъдещото икономическо развитие на
България. С нея се уточняват приоритетите и целите на европейската икономика до 2020 г. Бъл-

гарското правителство определи
националните цели за изпълнението й. Те са:
· Повишаване до 76% заетостта
на жените и мъжете на възраст от 20-64 години;
· Увеличаване равнището на
комбинираните (публични и
частни) инвестиции в областта
на научноизследователската
и развойна дейност в рамките
от 1.4% до 2% от БВП;
· Намаляване емисиите на парникови газове с 20%, в сравнение с нивата от 1990 г. и
увеличаване до 16% дела на
енергията от възобновяеми
източници в брутното крайно
потребление на енергия; подобряването на енергийната
ефективност приблизително с
25% и намаляването с 50% на
енергийната интензивност на
БВП до 2020 година;
· Снижаване под 11% на дела
на преждевременно напусналите училище и увеличаване
до 36% на дела на лицата на
възраст от 30 до 34 години със
завършено висше образование.
НАЦИОНАЛНАТА ПРОГРАМА ЗА
РАЗВИТИЕ „БЪЛГАРИЯ 2020“
Националната програма за развитие „България 2020“ е рамков
дългосрочен документ, който обхваща всички сектори и източници на финансиране. Тази стратегия кореспондира с европейската
стратегия „Европа 2020“ и е найшироката рамка за развитието
на страната. Програмата отчита
националната специфика и възможности за подкрепа и участие
в постигането на общоевропейските цели и е основа за разработването на стратегическите документи за следващия програмен
период. Стратегическата част на
Националната програма за развитие „България 2020“ представя
общата рамка на политиките за
развитие на Република България
до края на 2020 г. В тази документ е формулирана националната визия – „Към 2020 г. България
e държава с конкурентоспособна
икономика, осигуряваща условия
за пълноценна социална, творческа и професионална реализация
на личността чрез интелигентен,
устойчив, приобщаващ и териториално балансиран икономически
растеж.“ Стратегическите цели за
повишаване на жизнения стандарт, конкурентоспособността на
икономиката и за изграждане на
на стр. 24
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инфраструктурни мрежи са отправни точки към целите на НСРР
и чрез нея достигат до регионалните планове, където намират
своите реални измерения.
НАЦИОНАЛНА СТРАТЕГИЯ ЗА РЕГИОНАЛНО РАЗВИТИЕ 2012-2022
Националната стратегия за регионално развитие за периода 20122022 е основният документ, който
определя стратегическата рамка
на държавната политика за постигане на балансирано и устойчиво
развитие на районите на страната и за преодоляване на вътрешнорегионалните и междурегионалните различия в контекста на
общоевропейската политика за
сближаване. Тази стратегия очертава националните измерения за
постигане на европейските приоритети за интелигентен, устойчив
и приобщаващ растеж. Тя определя дългосрочните цели и приоритети на политиката за регионално
развитие, която от своя страна
осигурява териториалното измерение на секторните политики и
съдейства за тяхното синхронизиране. НСРР очертава рамката
и дава насоки за разработването
на ОПРР 2014-2020 г., както и за
документите за регионално развитие на регионално, областно и
общинско ниво.
НАЦИОНАЛНАТА КОНЦЕПЦИЯ ЗА
ПРОСТРАНСТВЕНО РАЗВИТИЕ
Националната концепция за пространствено развитие за периода
2013 - 2025 г. дава насоките за
устройство, управление и опазване на националната територия и
акватория и създава предпостав-

ки за пространствено ориентиране и координиране на секторните
политики. Заедно с НСРР 2012 –
2022 г. тя е основен документ в
най-новото ни законодателство и
дългоочакван инструмент за интегрирано планиране и устойчиво пространствено, развитие. При
разработването на регионалните
планове за развитие концепцията
е използвана като основа и регулатор за постигане на комплексно, интегрирано планиране на
регионалното ниво в контекста на
националното и общоевропейското пространствено развитие. Моделът за развитие на регионалните планове доразвива и конкретизира заложените в националната
концепция постановки.
РЕГИОНАЛЕН ПЛАН ЗА РАЗВИТИЕ
– НИВО 2
Регионалният план за развитие е
стратегически планов документ,
който се разработва на териториално равнище от ниво 2 (NUTS
2). На това ниво се срещат двата
подхода в изследването и прогнозирането на развитието: - „отгоре-надолу”, т.е. от европейското и
националното равнище към регионалното ниво и „отдолу-нагоре”
– инициативите идващи от общините и областите. Регионалното
ниво най-добре характеризира
състоянието на европейските териториални общности по отношение прилагането на Кохезионната политика на ЕС. Ето защо доброто интегрирано планиране на
това ниво е от важно значение
за преодоляване на различията
в социално-икономическата сфера. Регионалният план за развитие се разработва в съответствие
с постановките на Националната
стратегия за регионално развитие
2012-2022 г. и тези, заложени в
Националната програма за развитие „България 2020”. В по-широк контекст, регионалният план
отчита приоритетите и целите на
Стратегията „Европа 2020” и се
съобразява с еволюцията на кохезионната политика на Европейския съюз.
ОБЛАСТНА СТРАТЕГИЯ ЗА РАЗВИТИЕ – НИВО 3
Областната стратегия за развитие се разработва в контекста на
актуалното
социално-икономическо състояние на областта и в
съответствие със стратегическата
ориентация на регионалната политика в Европейския съюз и на-
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ционалните цели и приоритети.
Съгласно чл. 12. (1) на ЗРР, ОСР
определя средносрочните цели и
приоритети за развитие на областта, както и стратегическите насоки за разработване на общинските планове за развитие. Съгласно нормативните изисквания
областната стратегия за развитие
се разработва за 7-годишен период, който съвпада с периода на
действие на регионалния план за
развитие. Разработването на ОСР
се организира от областният управител и се извършва в съответствие с методическите указания,
дадени от министъра на регионалното развитие и благоустройството. Областният управител осигурява информация и публичност на
областната стратегия за развитие,
както и на документите, свързани
с действията на съответните органи по нейното изработване, съгласуване, актуализиране, осигуряване на необходимите ресурси
и изпълнение.
ОБЩИНСКИ ПЛАН ЗА РАЗВИТИЕ
Общинският план за развитие обвързва сравнителните предимства
и потенциал за развитие на местно ниво с ясно дефинирана визия,
цели и приоритети за постигане
на стратегически цели, свързани
общо от стремежа към по-висок
жизнен стандарт на хората в общината и устойчиво развитие. Съответствието на общинския план
за развитие с изискванията, залегнали в стратегическите насоки
и законодателството на ЕС в областта на регионалната политика,
се отнася до това, в каква степен
плановият документ, разработен
и прилаган на местно ниво, отразява общия европейски контекст
на политиката за балансирано и
устойчиво развитие на регионите
и местните общности в ЕС. Найобщо стратегическите цели на
тази политика са насочени към
намаляване на икономическите, социалните и териториалните
неравновесия и подобряване на
жизнения стандарт. Освен по отношение хармонизацията на целите и приоритетите в контекста
на регионалната политика на ЕС,
съответствие е необходимо да се
търси и по отношение на методите за управление, наблюдение и
оценка в процеса на разработване
и изпълнение на общинския план
за развитие.
Арх. Белин Моллов

Икономически компас

УСТРОЙСТВЕНОТО ПЛАНИРАНЕ И
ОБЩИТЕ УСТРОЙСТВЕНИ ПЛАНОВЕ

доц. арх. Веселин Т. Дончев
Устройственото
планиране,
като
особен вид функционална дейност,
се проявява в първите големи речни цивилизации – Египет и Месопотамия – IV хил. пр.н.е., Индия и
Китай – II хил. пр.н.е., а по-късно
в Крит, Гърция, Рим и Америките,
когато контролът и планирането се
осъществява върху огромните речни
или крайбрежни ареали, простиращи
се на хиляди километри, например
– иригационните системи. Ето какво казва през XV в. пр.н.е. Сен Мут,
главен архитект на Египет, по време на управлението на фараонесата
Хатшепсут: „На мен беше заповядано да управлявам разливът на Нил”.
Това безспорно може да става само
при добре организирани централизирани държавни системи, които могат
да осъществяват теоретико-практически тотален контрол върху огромни пространства. От това време,
IV хил. пр.н.е. е и теорията и практиката на градското планиране, като
целенасочена рационална и символна урбанистична дейност. Така че,
когато се говори за регионално или
устройствено планиране днес, трябва
да се имат предвид неговите теоретико-практически начала.
Настоящата статия няма за
цел да прави исторически преглед и
анализ на устройственото/урбанистичното планиране (това ще направя
в друга статия). Тя има една по-прагматична цел, свързана с един от аспектите на устройственото планиране – общите устройствени планове
– да се открои тяхната специфика и
значимост.
С последното изменение на
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ЗУТ (закона за устройство на територията) общини, които нямат общи
устройствени планове, трябва да започнат незабавни действия по тяхното изработване: Държавен вестник
от 26.10.2012 г., бр. 82, с. 30, „Преходни и заключителни разпоредби
§ 123 (1) в 6-месечен срок от влизането в сила на този закон кметовете
на общини, в които няма действащ
общ устройствен план на общината,
внасят предложение в съответния общински съвет по чл. 124, ал. 1 за изработване на общ устройствен план
на общината”.
Очевидно е, че този акт е наложен от необходимостта устройствената дейност, да престане да бъде
заложник на случайни, спорадични,
хаотични и некоординирани действия, които не само често са израз на
частни или корпоративни интереси,
но са и в нарушение на действащите закони свързани с устройствената дейност, която освен това трябва
да се хармонизира с европейските
принципи за устройствено планиране. С това ще се постигне система от
устройствени планове за цялата територия на държавата, което ще осигури устойчивост на устройствената
дейност.
Подобен акт, макар и с палиативен характер, имаше преди 35 години, когато се въведоха т.н. „селищни системи” (на 9/10.03.1977 г. на
Пленум на ЦК на БКП – „Основни положения за по-нататъшното развитие
и усъвършенстване на териториалното и селищно устройство”), наброяващи 291 броя (повече от сегашните
общини, които са 264). За две години
1978/79 г. се направиха т. нар. ТУП
– териториални устройствени плано-

ве (в мащаб 1:25000), на всички 291
селищни системи и се одобриха. В
действителност тези планове не послужиха за оперативно управление
както на социалните процеси, така и
на устройственото планиране. Причините бяха различни – от нихилистичното отношение към тях на местните
управления, до неоснователността и
необоснована „теоретически” заложена претенциозност за „системност”
(на мода беше т. нар. „системност”,
произхождаща от „теория на системите”). По същество в системността
няма нищо неприемливо, въпросът е
как тя бива теоретически обоснована
и практически осъществима. В случая
нито едното, нито другото бяха налице. Независимо от тези недостатъци,
трябва да се признае, че това беше
един опит да се „покрие” цялата територия на държавата с устройствени
планове, което трябваше да стане в
координация с т. нар. ЕТУП – единен
териториално устройствен план. Несъмнено това беше акт на проявление на централизираното планиране,
известно още като „етатизъм” (от фр.
Etat ′държава′). Сегашният акт е подобен, но той е при много по-различни идеологически, социални и икономически условия – при реална децентрализация и възможност общините
да провеждат собствена устройствена
политика, съобразена със законите, а
държавата има повече координиращи
и регулиращи функции.
Възстановяването на Третата Българска държава през 1878 г.,
се свързва и с първите актове на устройствена дейност (ефект на „етатизъм”), насочена най-напред към
градовете. През 1878 г. се правят
първите градоустройствени планове
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на София, Силистра и Стара Загора; през 1879 г. – на Варна, Добрич,
Кюстендил и Пловдив; през 1880 г. –
на Русе, Свищов, В. Търново, Горна
Оряховица, Самоков, Провадия, Нова
Загора и Бургас; през 1881 г. – на
Видин, Враца, Севлиево, Търговище,
Омуртаг, Казанлък и Харманли; през
1882 г. – на Плевен, Габрово, Дупница, Разград, Балчик, Хасково, Карнобат и Айтос; през 1883 г. – на Ловеч
и Радомир; през 1884 г. – на Шумен,
Попово и Асеновград, или в Княжество България – на 25 града, а в Източна Румелия – на 10 града, като
дейността се организира и финансира изцяло от общините (по И. Аврамов, Съвременното градоустройство в
България, ДИ „Техника”, 1987).
През 1879 г. се създава Отделение за строителство на пътища,
към Министерството на вътрешните
работи, което по-късно става Главно управление на общите сгради. С
Указ № 463 от 1882 г. на Княз Александър I е създадено Министерство
на общите (обществените) сгради,
земеделието и търговията, с което
устройствената дейност се институционализира на най-високо държавно равнище. През 1881 г. под ръководството на инж. Николай Копиткин
се изработва първият нормативен документ в устройственото планиране –
Правила за строеж на частни здания
в градовете.
След
обединението
през
1885 г. се създава нова обстановка и
на 15.V.1893 г. Народното събрание
учредява и първото самостоятелно
министерство на устройствена дейност – Министерство на обществените сгради, пътищата и благоустройството, което име запазва до 1948 г.,
когато от 1.I.1948 г. е преименувано
на Министерство на комуналното стопанство и благоустройството (МКСБ).
След това то многократно сменя наименованието си: ДКСА (Държавен
комитет по строителство и архитектура), МАБ (Министерство на архитектурата и благоустройството), КАБ
(Комитет по архитектура и благоустройство), МСА (Министерство на
строителството и архитектурата),
МТРЖПС (Министерство на териториалното развитие, жилищната политика и строителството, 1991), МТРС
(Министерство на териториалното
развитие и строителството, 1993),
МРРБ (Министерство на регионалното
развитие и благоустройството, 1997).
През 1882 г. арх. Георги Ненов започва работа по съставянето на Закон за благоустройство на населените места в Княжество България,
който е одобрен от Народното събрание през пролетта на 1897 г. В процеса на неговото прилагане се правят много изменения и допълнения
(1898, 1901, 1906, 1907, 1908, 1911,
1912 и т.н.). Този закон задължава
всички градове и околийски центрове, в срок от четири години, да имат
уличнорегулационни и нивелационни
планове, а осем години след тяхното утвърждаване и дворищнорегулационни планове. През 1941 г. на 27.V
Народното събрание одобрява нов
Закон за благоустройството, който
задължава всички градове с насе-

ление над 20 хил. жители, в срок от
10 години да имат общи градоустройствени планове. През 1949 г. се приема нов Закон за планово изграждане
на населените места (ЗПИНМ), който
през 1973 г. става Закон за териториално и селищно устройство (ЗТСУ) и
с последното изменение от 2001 г. е
Закон за устройство на територията
(ЗУТ).
През 1949 г. към БАН се създава Институт по градоустройство и архитектура (ИГА), от който през 1962 г. се
формират две структури – Научноизследователски институт по градоустройство и архитектура (НИГА) към
ДКСА и Секция по теория и история
на градоустройството и архитектурата (СТИГА) към БАН. През 1973 г.
към МАБ се създава Център за научни
изследвания, проучване, проектиране и експериментиране по териториално устройство, градоустройство
и архитектура (ЦНИППЕТУГА), с два
основни института: Научноизследователски и проектантски институт
по градоустройство и архитектура
(НИПИГА) и Научноизследователски
и проектантски институт по териториално устройство (НИПИТУ). През
1976 г. се създават два нови института: Комплексен научноизследователски и проектантски институт по
териториално устройство, градоустройство и архитектура (КНИПИТУГА) и Комплексен научноизследователски и проектантски институт по
архитектура и типизация (КНИПИАТ
„Главпроект”). Вторият вече не съществува, а първият след многократни трансформации сега се нарича
Национален център за териториално
развитие (НЦТР, ЕАД към МРРБ). (Тук
отварям една скоба, относно понятието „национален”, твърде странно и
неподходящо наименование. Защо?
– лат. ′terra′ значи земя, почва, но
означава още и земята, целия свят.
Излиза че е Център за земеделско
развитие, какъвто не е, или пък Национален център за световно развитие, което пък е абсурдно! Понятието
„нация”, „национално”, „национален”,
„национална” се използва за щяло и
нещяло. Националното е преди всичко израз на духовна и културна принадлежност, докато държавното е израз на юридическа и функционална
принадлежност. Споделям мнението,
че „Нациите са продукт на държавите, като политико-териториални общности”, но повече това на Ъ. Гелнър,
че „Един човек принадлежи към една
нация само тогава, когато всички
други нейни членове го признават за
такъв” (Уикипедия). Така че докато
държавното е свързано с юрисдикция
върху територия с междудържавно
признати граници, то националното
не е непременно свързано с граници и ограничено в тях, напротив, то
много лесно ги преодолява, което е
чисто културологичен феномен. У нас
„национално” и „държавно” се използват безразборно. Това може да
се види лесно от наименованието на
институциите. Един от фрапиращите
случаи е БДЖ (Български държавни
железници, една от най-старите институции), в която има Национална
компания железопътна инфраструк-

тура (НКЖИ). Отделих внимание на
този проблем, защото той поражда
странни недоразумения).
С този кратък преглед се опитах да
насоча вниманието към системния
подход за овладяване на устройствените проблеми институционално, законово, научно и практически. Както
може и да се очаква, това не е никак лесно, защото социумите са неустойчиви, в смисъл че непрекъснато
се проявяват нови интерпретации на
жизнените практики. Още Платон отбелязва, че никой закон не е самодостатъчен, т.е. че той не може да
е израз на тоталност, неизменност,
освен ако не е научен. Проблемите
възникват тогава, когато псевдонаучността започва да доминира като
истинност. А това може да се определи като наличие на теоретически дефицит. Под теория имам предвид закономерности, а не просто изказване
на мнения (както казва Платон „ние
не обсъждаме мненията и няма да се
съобразяваме с тях”, имайки предвид, че по вкус и по цвят хората са
различни, а той търси в разнообразието общата закономерност, за което е квалифициран като идеалист).
Именно поради наличието на теоретически дефицит, у нас устройствените планове много бързо остаряват
(напр. ОУП на София, на Пловдив и
др.), но на този въпрос ще се спра
друг път.
През 2012 г. МРРБ разработи и одобри два важни документа:
·
Национална стратегия за регионално развитие за периода 20122022 г. и
·
Национална концепция за
пространствено развитие за периода 2013-2025 г. (пак „национална”,
вместо „държавна”), които трябва да
хармонизират регионалната политика с европейските изисквания.
Като пряко следствие от това е и
необходимостта от разработване на
общи устройствени планове на общините, с което ще може да се създаде цялостна система от устройствени
планове на държавно равнище. Една
справка на МРРБ от 2010 г. показва,
че само 36 общини имат общи устройствени планове, от които одобрени
по ЗУТ са 10 (т.е. след 2001 г.), а по
ЗТСУ са 26. Като се има предвид как
са правени плановете преди 2000 г.,
относно коректността на графичната част, то трябва да се смята, че те
вече не са актуални. Освен това от
тези 36 с изтекъл срок на валидност
са 17, а от останалите 19, девет са
одобрени по ЗТСУ, то фактически за
актуални могат да се приемат само 10
плана, т.е. 254 общини фактически
са без общи устройствени планове.
Съгласно чл. 104 (1) на ЗУТ „Общите устройствени планове са основа
за цялостното устройство на териториите на общините” .... „с които
се определят общата структура и
преобладаващото
предназначение
на териториите (заб. коректното е
„и конкретното (а не общото) предназначение на териториите), видът
и предназначението на техническата инфраструктура и опазването на
околната среда и културно-историческото наследство ...”. В чл. 106 и 107
на стр. 28
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Икономически компас
на ЗУТ се разяснява основното предназначение на общите устройствени
планове, а подробностите по тяхното
изработване се уточняват в Наредба
№ 8 за обема и съдържанието на устройствените планове и схеми. Това,
което трябва да се отбележи е, че те
се изработват, на базата на планово
задание, в две фази – предварителен
и окончателен проект.
От написаното до тук става ясно,
колко важен документ е общият устройствен план за провеждането на
адекватна социална и устройствена
политика на общините. Общините,
които имат такъв актуален план, а
както се разбра те са не повече от 10,
могат да оценят неговата значимост
за цялостния живот в общината. Това
е така, защото няма аспект от живота
на общината, който да не е обхванат
и практически разгледан и разработен в този план, когато той наистина
е направен коректно. Ето защо е много важна компетентността на тези, на
които ще бъде възложено неговото
изработване. Ако изпълнителят е некомпетентен, то не може да се очаква
качествен резултат. Важна е и ролята
на общинската администрация, но и
на общинския съвет, който ще одобрява общия план.
Има един аспект на тези планове,
който също е много важен, а той е,
че благодарение на електронните

социалната и устройствена политика
на общината.
Смятам за нецелесъобразно да се
правят общи планове на градовете до
50 хил. души, а не на цялата община
(каквито са случаите с Чирпан и Асеновград, като в първия случай предупредих общинския съвет за това),
защото ако градът с неговото землище, заема 5-10% от територията на
общината, какво става с останалите
95%. Това са напразно похарчени
пари, без да е постигнат необходимия резултат.
Казаното до тук имаше за цел да докаже значимостта на устройственото планиране като цивилизационен
акт, който има повече от шест хиляди години история, както и това, че
не трябва да има никакво съмнение
относно актуалната необходимост
от направата на общи устройствени
планове на общините, с които ще
се гарантира устойчивост и предвидимост на жизнените процеси. Като
пример може да се посочи „Общият
устройствен план на община Марица”, направен през 2009 г. и одобрен
и влязъл в сила през 2010 г. (виж
www.urbicom.info или сайта на общината).
За консултации и проектиране:
URBICOM, арх. Веселин Дончев, email: con_dono@abv.bg,
тел. 0897 685 938

технологии, цялата информация касаеща социалната и устройствена
дейност, може да се систематизира,
координира и интегрира, както и да
бъде лесно актуализирана, в резултат от неизбежно настъпващи изменения при неговото практическо
прилагане, в смисъл, че всички новопостроени обекти могат незабавно да бъдат отразявани, независимо
дали са наземни или подземни. Има
се предвид най-вече графичната цялост на общия план, който се изработва в мащаб 1:25000. Цифровизацията прави този документ гъвкав, но
и абсолютно графично коректен, което издига устройственото планиране
на ново качествено равнище. Освен
това, изработен с новите технологии,
той става отворен за гражданите на
общината, както и за всички останали. Регламентирайки цялостно функционално-пространственото устройство на общината, той отстранява
възможностите за нецелесъобразни
действия и осигурява устойчивост на

Мнение
на арх. Огнян Георгиев, главен архитект на община Марица, от 2000 г. до
2012 г., през който период се разработи общия устройствен план на общината (2009-2010 г.).
Община Марица е една от
типичните средни общини, с население 32 хил. души, което от 1956 г.
се запазва в този размер и площ от
342.7 км2 (34266 ха).
Общината граничи на северозапад с община Съединение, на север – с Калояново, на североизток – с
Раковски, на юг – с община Пловдив
и на югоизток – с общините Родопи и
Садово.
Общината има много добри
транспортни комуникации. През цялата й територия преминава автомагистрала „Тракия”, пътища II и
III клас от републиканската пътна
мрежа, както и ж.п. линиите Пловдив - Бургас, Пловдив - Карлово и
Пловдив - Панагюрище. Общината
разполага и с богат землен ресурс.
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Тези обстоятелства се оказаха важен фактор за динамичното
икономическо развитие на общината и към нея се насочиха значителни
външни и вътрешни капитали, които
искаха да се възползват от благоприятните условия и да реализират своя
бизнес.
Всичко това налагаше да
се действа бързо и отговорно, но и
с риска да се допускат и грешки. В
началото на 2000 година, се усети
остро липсата на документ, който да
координира и регулира разнообразните устройствени потребности и
дейности, т.е. общ устройствен план
на общината. И от този момент започна подготовка за неговото създаване,
като първата задача беше направата на цифров кадастър на общината,
който щеше да гарантира и качеството на общия устройствен план.
През есента на 2008 г. стартирахме тръжна процедура, по закона за обществените поръчки.
Търгът беше спечелен от „ЕРТАКОНСУЛТ” ООД, с ръководител на екипа
доц. арх. Веселин Дончев. На 30 март
2009 г. беше сключен договор за изработване на Общ устройствен план
на общината; на 28 май 2009 г. беше
предаден предварителния проект на
ОУПО и след разглеждане от ЕСУТ и
общинския съвет се пристъпи към изработването на окончателния проект,
през същата година. След извършените процесуални действия Общият
устройствен план беше одобрен от
общинския съвет на 11.11.2010 г.
Така за година и половина планът
беше изработен, процедиран (нещо
което отнема най-много време) и
одобрен и влязъл в сила (за сведение ОГП на Пловдив се работи около 10 години, а на София – около 15
години). Това стана възможно благодарение на доброто сътрудничество
с проектантския екип и резултатът е
един отличен проект, което не е само
мое мнение и на колегите от общината, но и на гражданството, както и на
всеки, който е имал възможност да се
запознае с него.
Това, което ще подчертая е,
че с този план устройствената политика и дейност на общината постигна ново качество, стабилизира се и
се предпази от случайни хрумвания
и неоправдан натиск, и се изравни
с европейските стандарти, а в някои
аспекти ги надмина (имам предвид
теоретическите постановки на плана,
които са заслуга на доц. арх. В. Дончев).
Цялата информация, която
до този момент беше в полу-брауново
състояние, се систематизира, структурира, координира, каталогизира и
графично илюстрира. Електронните
технологии позволиха да се създаде
един прецизен във всяко отношение
документ и това се почувства незабавно в ежедневната устройствена
дейност.
В този смисъл, не може да има
съмнение относно необходимостта,
важността и ефективността на общия устройствен план на общината
по отношение на управленската и устройствената политика и дейност на
общината.

брой 6, януари - февруари 2013

Законът за ПЧП е в сила. А сега накъде?
Законът за публично-частно партньорство е в сила от 1.01.2013 г.
С него се сложи ред в регламентиране на отношенията между
публичния партньор – общини,
министерства, публични организации, граждански сдруженвия и
частни
партньори/инвеститори.
При анализ на закона могат да се
направят изводите, че публичночастното партньорство изисква:
- прецизен избор на проектите,
които да се реализират чрез ПЧП;
- задълбочен предварителен (
експрес-анализ) финансово-икономически анализ на потенциалните източници на приходи при
съхраняване на социално-приемлива за населението цена на услугите;
- професионална разработка на
финансово-икономически модел
за оценка на представените инвестиционни предложения и избор на частен партньор, така че
да се спази принципа за баланс на
икономическите интереси;
- да се установят потенциалните
рискове, факторите, които биха
предизвикали тези рискове, да се
установи (квантифицира) тяхното
влияние/чувствителноист, за да
може да се намери справедливо
разпределение на рисковете и/
или намали тяхното влияние/застраховане;
- да се организира и провежда надежден мониторинг на публичночастното партньорство за целия
договорен срок, като печалбата
от по-високата от договорената

и записана в договора
норма на възвращаемост
се възстановява текущо
на публичния партньор.
Допуска се същевременно, че частният партньор
има право на подкрепа
по приемлив начин от
публичния партньор при
намаляване на нормата
на възвращаемост на инвестнициите;
Книгата „Публично-частно партньорство. 100 въпроси и отговори”:
- ще ви даде отговор за
същността на публичночастното партньорство:
- как да организирате използването на публичночастното партньорство;
- ще намерите примери за
добри и лоши практики;
- ще ви помогне да разберете основните понятия и
модели;
- ще получите увереност
за организиране дейността по използването на публичночастнот опартньорство за решаване на проблеми от обществен
интерес;
- ще разберете как да оценявате
ефективността при управление на
публични и частни парични ресурси;
- ще намерите разяснение как да
се структуира публично-частно
дружество;
В книгата са включени:
- основните документи на Евро-

пейската комисия за прилагането на публично-частното партньроство при финансиране на
проекти от Структурните и Кохезионния фонд на Европейския
съюз;
- списък на центровете за компетентност по ПЧП в много държави
по света;
- Бибиография, която ще ви позволи да допълните своите знания
по успешнотно прилагане на този
инструмент;
Книгата ще помогне на общините
да актуализрат своите наредби
и нормативни документи в съотвествие с т.8 от Преходните и заключителни разпоредби , където
се добавя нова линея в Закона за
общинската собственост - § 19б.
„Общинските съвети привеждат
съответните общински наредби в
съответствие със Закона за публично-частното партньорство в
срок до влизането му в сила.“
Институът за местно и регионално управление, като съиздател
на тази книга, е готов да окаже
методическа и конкретна помощ
при установяване на аткрактивна
за местния, националния и чужд
бизнес икономическа и правна
среда за решаване на конкретни
проблеми от социално-икономическата политика на общините.
Книгата може да поръчатe на email: ik_vital@mail.bg, като доставката е с наложен платеж.
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Минало незабравимо

Законите за окръжните съвети

Богдан Райков
Надали има друго ведомство у
нас, като Министерството на вътрешните работи и народното
здраве, по което действующите
закони не само да са в коренно
противоречие с действителността
и да са изпреварени от живота,
но и да са отменени в значителна
сте- пен с други закони. И не само
това - да се е дошло и до там, че
да не се знае точната номерация
на членовете на тия закони, както е със законите за градските и
за селските общини. Всичко това
показва, че М-то на вътрешните
работи и народното здраве. си остава едно чисто „изборджийско“
министерство, което крепи партиите и дава властта, но което с
десятки години не е направило
ни една крачка напред. В развоя
на автономните изборни учреждения в това отношения то далече
е надминато от всички почти останали министерства. Законите
по това министерство са отживели напълно времето си. Така:
законът за окръжните управители и околийските началници едвам след 42-43 години, в 1925 г.,
биде изменен всецяло, за-коните
за градските и селските общини - първият, гласуван през 1882
год., а вторият през 1883 год., са
претърпели до сега, първият- 18,
а вторият - 16 променения и допълнения, до като дойдохме до
днешното им положение на пълна
неузнаваемост. А тъкмо това говори, че не се отдавало никакво
значение за правилното функциониране на окръзи и общини, т. е.
на вътрешния живот на нашата
страна, щом се смятало, че с нескопосани „кърпежи“ на закони от
два-три члена може да се редят
работите на общини и окръзи, при
тъй усложнилите се вече условия
в живота на тия изборни институти. Окръжните съвети в България
действуват още от началото на нашия свободен политически живот.
Първоначално те се ръководили
по едни „Временни правила за
окръжни съвети“ от 1880 година.
Първият закон за окръжните съ-
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вети е от 1882 год. От доклада на
бившия министър на вътрешните
дела от 20. IX. 1882 г. Д. Агура, се
види, че първите две години след
освобождението окръжните съвети са били задължени да събират
даждията, юшура, десятък и др.
данъци. Този закон имал за цел
да даде известна стопанска автономия на окръзите и да направи
от тях нещо подобно на руските
земски събори при губернаторствата, каквито съществуваха до
1905 год. Окръжният съвет избирал постоянна комисия от четири
членове; комисията имала свой
председател и избирала едного от
членовете за секретар.
Окръжният съвет разхвърлял преките данъци между общините на
окръга; бюджетопроектът на ок-

ръга са приготовлявал от окръжния управител, който го
съобщавал на постоянна комисия един месец преди откриване
на сесията. Мястото не позволява
да се дадат повече подробности
върху тоя закон, който е отменил
„Временните правила за окръжните съвети“ от 1880 год.
След пет години - през 1887 год.,
е гласуван нов закон за окръжните съвети, според който тия съвети избират постоянна комисия,
състояща се от председател и трима или четирима членове (от окръзи с население до 130 000 души
- трима членове, а в по-големите
- четирима), които избират между
си едного за секретар и другиго за
касиер. През 1899 год. законът се
изменя в един крайно реакционен
дух - окръжният съвет избирал

двама членове на постоянната комисия при окръжния управител, а
председателят бил самият окръжен управител. По такъв начин
на окръжното самоуправление се
тури кръст.
Постоянните комисии бяха като
едно отделение към окръжните
управления. Това унизително положение се премахна със закона
от 1907 г., който беше в сила 19
години - до началото на 1926 г.,
от когато действува сегашният закон за окръжните съвети. Въпреки чл. 3 от нашия основен закон
- конституцията, която гарантира
окръжното самоуправление, такова ние не сме имали, понеже създадените закони имаха за цел да
ограничават до минимум свободата и инициативата на окръжните
съвети.
Намесата на министри и окръжни съвети беше твърде голяма, и
окръжните съвети бяха заставяни
да играят една подчинена роля:
произволно се закриваха сесиите
им, разтуряха се, щом посягаха
да проявят най-малката самостоятелност или се разгонваха заради опозиционното ми болшинство.
При подобно положение може ли
да се говори за някаква стопанска, културна, здравна и пр. дейности, за творчество и разумно
използуване средствата на окръзите.
Очевидно е, че това е невъзможно. Централизацията на държавата беше направила от окръжните
съвети едни бездушни инструменти. Средствата на окръзите
най-безмилостно се прахосваха;
стотици хиляди лева се раздаваха под разни форми, като помощи наблизки и далечни роднини
на окръжни съветници и на техни
партизани. Този г в окръжните
бюджети беше твърде сполучливо кръстен още преди 15 години
от познатия общественик в бургаския край нашия съюзен член г.
П. Петранов, като „агитационен
фонд“. Със средствата на окръга
се правеха благодеяния на този
или онзи партизанин и се създаваше избирателна клиентела. Съвършено произволно се даваха
стипендии без конкурс на студенти от медицината
и други специалности; отпущаха
се прекалено големи стипендии до 72 000 лева годишно, каквато
сума бъдещият лекар или агроном
никога не ще получи като заплата,
кога постъпи на служба, до гдето
бъде жив; прахосваха се без свян
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окръжни имоти; приходите и материалите от разсадници, стопанства, заводи, училища и др. биваха присвоявани най-безсрамно.
Злоупотребленията се нижеха в
най-широк мащаб. Назначаваните
от окръжните съвети анкетни комисии за издирване злоупотребленията на постоянните комисии
свършваха работата си без резултати пред съдилищата, защото на
всичката тази работа никога не
се гледаше сериозно. Както резултат на моментни партизански
увлечения и отмъщения при сменяване състава на постоянните
комисии, анкетите бяха средство
за публично компрометиране на
противниците. С правото на окръжните постоянни комисии да
дават мнение при назначаване на
тричленните комисии в общините
се вършеше също така едно голямо партизанство, вредно за общественополитическото развитие
на страната, защото при разрешаване на този въпрос ръководният принцип беше винаги партизанството. Разходите за мостове,
чешми, кладенци, както и за водоснабдяване на селата също така
бяха в голяма степен в зависимост
от партизанските влияния на окръжни съветници и другите влиятелни хора, на властта, за да не
отиват за задоволяване на действителните нужди. Някои общественици, загрижени от посочените
по-горе язви, що разяждат живота
на окръжните съвети и виждайки
тяхната дейност, ограничена само
в раздаване на разни помощи за
мостове, чешми,бици, за машини
и пр., смятаха, че ако вместо окръжни съвети се уредят околийски съвети и постоянни комисии,
положението значително би се наклонило към по-добро.
Пръв повдигна тоя въпрос в печата преди повече от 20 години г-н
С. Гидиков от Сливен. Смяташе
се, че окръзите не представляват
едно стопанско цяло, а са по-скоро само едни географски термини,
и живущите там са с разнообразни
стопанства и занятия, при разен
климат и почва и че тия различни поминъци създават не еднакви
интереси, което прави стопанската дейност на окръжните съвети
съвършено слаба и не ефикасна.
Преди повдигането, обаче, на
този въпрос никога не се държеше сметка за раздробяването на
средствата, до което ще доведе
именно създаването на околийските съвети. Следователно, стигаше се до невъзможността да
се проявят последните като нови
стопански институти. Други пък,

като професор Данаилов, бяха
против съществуването изобщо на
тия съвети.
През 1922 год. покойният министър на вътрешните работи и народното здраве, Даскалов, също
така повдигна въпроса за окръжните съвети в камарата, като искаше вместо тях да се създадат
някакви „околийски народни съвети“, за които и самия той нямаше ясна представа. без да посочва
конкретно решаване на въпроса,
той го подхвърли пред народните представители за „обмисляне“
и за „проучване“. Непознавайки
живота на окръжните съвети, като
млад и нов политик, той не знаеше дори състава на окръжните постоянни комисии по действующия
тогава закон за окръжните съвети
от 1907 г. и неговата инициати-

чаващ твърде много окръжното
самоуправление, закон, за който, поради малкото място повече
не ще се спрем, за да можем да
кажем нещо повече за новия сега
действующият закон за окръжните съвети, който е вече една
вярна стъпка към разширение
автономията на окръжните съвети. Интересно е, че този закон е
продукт на един крайно реакционен законопроект от 15 юни 1925
г., внесен в камарата от бившия
министър на вътрешните работи и
народното здраве., Русев, но който проект беше коренно изменен,
нещо твърде рядко в нашето законодателство. Не че тоя закон
няма своите дефекти, но онова,
което той дава, го прави един
закон, който превъзхожда всички действующи до сега закони за

ва не доби реален резултат. Ако
нещо е пречило в живота и дейността на окръжните съвети, то
не е нито големината на окръзите, нито пък различните интереси
на живущите в тях, а стремежа на
държавата към една силна централизация, която убива всяка
полезна инициатива. Липсата на
една автономия - стопанска, бюджетна и финансова и пр., недостатъчните приходи и недаването
на самостоятелни такива; слабото
политическо съзнание на нашия
народ; слабите и неорганизирани
наши политически партии и вмъкването на грубото партизанство
в тия автономни институти - ето
где трябва да се търсят причините за това зло и никъде другаде.
Законът за окръжните съвети от
1907 година беше също така един
крайно недемократичен, ограни-

окръжните съвети. Новият закон
не даде някакви нови приходи на
окръзите, не разреши и големите
въпроси за узаконяване таблиците за заплатите на служителите
в изборните учреждения,както и
тоя за служебния им стабилитет,
но все пак той съдържа постановления, които дават възможност
на окръжните съвети и постоянните комисии да проявят своята самостоятелност. Както всеки закон,
и той ще претърпи някои изменения, докато постепенно се премахнат лошите му постановления
и се дойде до едни положения,
които да задоволят във всяко отношение интересите на окръзите.
За създаденото от този закон положение в идната книжка.
(Сп. „Общинска автономия“,
кн. 1/1927 г.)
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Програма за трансгранично сътрудничество
по Инструмента за предприсъединителна
помощ (IPA) между „Република България и
Република Сърбия 2007 – 2013“
Програмата за трансгранично
сътрудничество по Инструмента
за предприсъединителна помощ
(ИПП) България – Сърбия се финансира от Европейския съюз
чрез фонда на ИПП и съ-финансиране от България и Сърбия чрез
държавния бюджет и/или чрез
собствено финансиране осигурено от бенефициентите по проектите.
Програмният документ, изготвен
съвместно от двете страни в партньорство с националните, регионални и местни заинтересовани
лица беше одобрен от Европейската Комисия на 25 март 2008 г.
(Решение № 1058). Той определя
общата рамка на интервенцията
на ИПП в програмата за трансграничната област.

ната зона.
В общата българо-сръбската гранична зона попадат 12 административни единици: 6 области в
България, които съответстват на
ниво NUTS III (ЕВРОСТАТ) в съответствие с изискванията на ЕК
Регламент 1059/2003 за NUTS
класификация и в съответствие
с проекта на ЕК за ориентиране
от януари 2004 г., както и еквивалентните NUTS III 6 области в
Сърбия.
Стратегически цели
Специфична цел № 1: Да се модернизира
инфраструктурата,
позволяваща социално и икономическо развитие и подобряване
на околната среда от двете страни на границата чрез подобряване на достъпа до транспорт, ин-

Приемлива област на програмата
Допустимата гранична област
на Програмата за трансгранично
сътрудничество по Инструмента
за предприсъединителна помощ
(ИПП) България – Сърбия обхваща територия от 39 434 кв. км.
(20 525 кв. км българска страна
и 18 909 кв. км сръбска част) и
граничи с Румъния на север и с
Република Македония, на юг.
Дължината на границата между
двете страни е 341 километра,
315 от които сухопътна граница и
съответно 26 километра граница
по р. Тимок. Има 5 гранични пунктове, които оперират по гранич-

формационни и комуникационни
услуги, както и чрез подобряване на трансграничните системи
за комунални услуги и защита на
околната среда.
Специфична цел № 2: Да се увеличи икономическата синергия в
региона и да се подобри капацитета за съвместно използване на
общия регионален потенциал за
подобряване на регионално благосъстояние, чрез разработване
на политика и социални мрежи,
създаване на стабилна рамка за
(трансгранична) подкрепа на бизнеса, създаване на партньорства
в отделните сектори като култу-
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ра, туризъм, развойна и изследователска дейност, опазване на
околната среда и образованието,
активен обмен на добри практики, както и съвместно регионално
планиране и подготовка на икономически сектор на региона за
участие в общия европейски пазар.
Специфична цел № 3: Да се популяризират
принципите
на
устойчивото развитие на трансграничния регион изразяващо се
в повишаване на взаимното разбиране и съблюдаването на тези
принципи, чрез разработване на
успешни модели за сътрудничество между бизнес и местните заинтересовани лица в ключовите
приоритетни области.
Приоритетни оси на програмата
С оглед постигане на целите, заложени в програмния документ,
партниращите си страни съвместно се договориха относно основните направления, в които трябва
да се съсредоточат интервенциите по тази програма. Тези основни
насоки са наречени приоритетни
оси и са, както следва:
Приоритетна ос 1: Развитие на
малко (дребно) мащабна инфраструктура;
Приоритетна ос 2: Повишаване
на капацитета за съвместно планиране, решаване на проблеми и
развитие;
Приоритетна ос 3: Техническа помощ.
Приоритетните
оси
съдържат
ключови сфери (области) на интервенция, както следва:
Приоритетна ос 1: Развитие на
малко (дребно) мащабна инфраструктура
1.1 Физическа и информационна
инфраструктур;
1.2 Инфраструктура свързана с
опазване на околната среда;
1.3 Помощ за подготовка на проект.
Приоритетна ос 2: Повишаване
на капацитета за съвместно планиране, решаване на проблеми и
развитие
2.1 Създаване на връзки и мрежи
за институционално, фирмено и
образователно ниво;
2.2 Устойчиво развитие чрез
ефективно използване на регионалните ресурси;
2.3 Проекти „От хора за хората”.

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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ПРОЕКТ: „Легенди за туризъм” - Легендите
като инструмент за засилване на туризма
в региона Кула – Зайчар – Видин
Настоящият проект, иницииран и
управляван от Община Кула, се
стреми да подобри икономическото положение и благосъстоянието
на населението в региона Кула –
Зайчар – Видин, чрез засилване
на културния туризъм на основата
на съвместно използване на на-

следството от Римската империя крепостите Кастра Мартис (Кула),
Гамзиград - Ромулиана (Зайчар) и
Бонония/Баба Вида (Видин).
Ще бъде разработен съвместен туристически продукт базиран на легенда, обвързваща и трите римски
крепости, допълнително ще бъдат
обогатени туристическите услуги
чрез привличане на малкия бизнес
и занаятчии, като така ще се увеличи заетостта в градовете Кула,
Зайчар и Видин.
Накрая ще бъде реализирана промоционна кампания за създадения
модел на културно - исторически
туризъм и новосъздадения туристически продукт, като така ще се
повиши и познаваемостта на региона в останалите части на Р. България и Р. Сърбия.
Дейности на проекта могат да
се опишат в следната последователност:
Подготвителна
изследователска
дейност за разработване на туристическия продукт - научни историко-етноложки изследвания за
общи легенди, маркетингови изследвания за нуждите от туристически продукти и теренно проучване на местния капацитет.
Изготвяне на туристическия продукт, базиран на легенда, съпътствано от обогатяване на съществуващите и създаване на нови
услуги и развлечения, предоставяни от местните предприемачи и
занаятчии.

34

Реализация на общностни дебати
за формулиране на туристическия
продукт и предлаганите съпътстващи услуги – конференции в
градовете Кула и Зайчер.
Създаване
на
информационни
инструменти
за
туристическия
продукт, като разработване на
уеб-портал с опции за он-лайн резервиране и заплащане, пресъздаване на съвместна легенда като
поема, дизайн и изработка на атрактивна дипляна с карта, както и
табели за туристическите обекти.
Промоционна кампания за въвеждане на новия туристически продукт повишаване на познаваемостта на региона Кула, Зайчар и
Видин, включващо производство
и разпространение на рекламен
телевизионен и радио клип и публикации в туристически каталози,
списания, местни и централни издания.
Финално действие - провеждане на
проучвателно туристическо пътешествие по новосъздадения туристически маршрут за туристически
агенти, представители на медиите
и служители от местните туристически институции.
Успешното изпълнение на проекта ще доведе до наличието
на:

- Функциониращ съвместен туристически маршрут за крепостите
Кастра Мартис (Кула), ГамзиградРомулиана (Зайчар) и Бонония /
Баба Вида (Видин), базиран на ле-

генда;
- Увеличена заетост в градовете
Кула, Зайчар и Видин, на базата на
ангажираността на малкия бизнес
и занаятчиите в нови туристически
услуги;
- Повишена познаваемост за региона Кула, Зайчар и Видин в останалите части на Република България
и Република Сърбия на базата на
подходяща и успешна промоция.
Дейностите на проекта са насочени към общностите на градовете
Кула, Зайчар и Видин - възползващи се от подобряването на социално-икономическото развитие,
и в частност към малкият бизнес и
занаятчиите - ангажирани в дейности и услуги за туристите.
И накрая, развитието и опознаването съвместно на забележителностите на Кула, Зайчар и Видин ще
функционира като ефективен механизъм за икономическия просперитет и благоденствие на хората
в района.
Проектът ще приключи до края на
м. юли, 2012 г.; стойността му е
119 842.42 Евро, включващо финансиране от ЕС чрез Програмата
за трансгранично сътрудничество
по ИПП България – Сърбия, националните бюджети на Р. България и
Р. Сърбия от партньора от Р. Сърбия.
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ПРОГРАМА ЗА ТРАНСГРАНИЧНО
СЪТРУДНИЧЕСТВО ПО ИПП БЪЛГАРИЯ-СЪРБИЯ
CCI Number 2007CB16IPO006
Проект „Легендите като инструмент за засилване на туризма в региона Кула – Зайчар – Видин”
Реф. № 2007CB16IPO006-2009-1-5 Договор РД-02-29-243 / 02.08.2011
„ЦЕНТЪР ЗА ИНОВАЦИИ И РАЗВИТИЕ” СНЦ
гр. Видин 3700, ул. „Екзарх Йосиф І”, № 13, вх. А, ап.8;
Тел.: 0887523540 E.mail.: idc_vd@abv.bg

Офис Проект: гр. Видин,
ул. „Пазарска” № 33
Тел.: 0878 716 488
E.mail. l4t@mail.bg

ВИДА, КУЛА И ГЪМЗА
Вида, Кула и Гъмзадъщери
на крайдунавски цар,
болен и стар.
Разделил той
царството на три.
Предал го
на младите си дъщери.
На Вида дарил
земите край Видин,
на Кула- край Кула,
на Гъмза- край Зайчар.
Омъжила се Гъмза за сръбски
цар,
Кула- за български болярин,
венчални пръстени закупила
Вида,
сватба ще вдига.
Врекла се на майстор Николадюлгерин и народен
закрилник,
който царските кули строил
и предвождал бойната група,
охранявала Видин.
В празничния сватбен ден
ревнива стрела пробола
Никола,
силен плач пронизал
тишината:
-Венчай ни, царю,
татко, венчай ни,

венчай ни, повтаряла Вида.
Не можах приживе да му стана
жена,
вече съм негова, татко, негова
и Никола ще е мой.
След няколко седмици
Вида облякла
желязна ризница.
Оглавила бойната дружина на
Никола.
Извикала Кула и Гъмза
и прогонили
далеч зад пределите
на Видин, Кула и Зайчар
бандитите,
които вилнеели в техните
райони.
Вида, Кула и Гъмзасимвол на смелост, красота,
всеотдайност.
Символ на силна обич,
на любов и нежност.
Останали в легендите за
векове,
вградили имената си в
крепостите
Баба Вида във Видин,
Кастра Мартис в Кула,
Гъмзиград край Зайчар.
Вида, Кула и Гъмза.

Ванко Иванов
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Имам мечта...

инж. Цветан Асенов, областен управител на област Видин
Мечта ли? Те са много мечтите, но са напълно изпълними.
Мечтата ми е област Видин да стане мултимодален транспортен и логистичен център
на Северозападна България, област Видин да стане предпочитана дестинация в сферата на
туризма. А кой не мечтае в неговата област да има нови производствени мощности и нови
предприятия? Едно ново производство е винаги по-рентабилно, когато енергията за него е поевтина, каквато е например газта. Тук е мястото да спомена, че искам да видя област Видин
газифицирана.
За реализацията на всичко това, малко или много ще ни трябват експерти. Откриването на
висше учебно заведение е крайно необходимо за област Видин.
Да, това са мечтите ми, но те са напълно изпълними и тяхната реализация е започната.

инж. Иван Жабов, кмет на община Средец
Мечтата ми е град Средец да стане един чист и уютен град за живеене. Това е свързано с
разкриване на работни места за запазване на младите хора в града и с намиране на инвеститори,
за да могат да осигурят тези работни места.

Минчо Казанджиев, кмет на община Ловеч
Да работя спокойно, съвместно с всички институции в интерес на нашите съграждани, в
интерес на добруването на Ловеч и общината и превръщането им в привлекателно място за
живот.

Златко Живков, кмет на община Монтана
Чист, зелен, спокоен европейски град, в който хората имат по-високи доходи и по-добър живот.

Рубрика на Димитър Кирилов
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ПРОЕКТ
„1000 ПРИЧИНИ
ДА СЕ ГОРДЕЕМ, ЧЕ СМЕ БЪЛГАРИ“
Ако избираш награда,
НАГРАДИ с тази книга!
Ако търсиш подарък,
ПОДАРИ тази книга!
Ако имаш приятел или
роднина, в чужбина,
ИЗПРАТИ тази книга!
Ако внуците ти не говорят
добре български,
ИЗБЕРИ тази книга!
Ако ти е писнало да чуваш,
че българите не стават,
КУПИ СИ тази книга!
GSM: 0887/312 787 • 0882/402 603
e-mail: bggordost@abv.bg • nik_gor@abv.bg • www.bggordost.com

