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ВЪВЕДЕНИЕ
Реформата в публичния сектор за децентрализация на услуги, дейности,
правомощия и ресурси започна през 2003 г. и беше насочена към прехвърляне
на правомощия и ресурси от централната власт към общините, като засегна
преди всичко финансовата област. В приетата през 2006 г. от правителството
Стратегия за децентрализация на държавното управление и Програма за
нейното изпълнение (2006-2009 г.) бяха очертани мерки за преодоляване на
нерешени проблеми между централната и местната власт и за разширяване
на обхвата на административни и политически видове децентрализация. За
първи път бяха включени и мерки, които разширяват обхвата на реформите,
като засягат и отношенията в рамките на общината – между нея и кметствата.
Разпределението на услугите, предоставяни от публичните органи,
както и на свързаните с тях правомощия и ресурси, се базира на принципа
на субсидиарност. Това означава, при равни показатели за ефективност,
услугите да се предоставят от институцията, която е най-близо до хората.
Това е така, защото тази институция може най-добре да се съобрази със
специфичните потребности на населението, по отношение на видовете услуги,
тяхното качество и обем. От друга страна, по този начин хората по-добре
могат да контролират предоставянето на услугите. Кметствата са структури
на публичната власт, които са най-близо до хората по отношение на пряк
демократичен избор и на предоставяне на услуги. Все още обаче те се третират
като изнесени административни единици с твърде ограничени правомощия,
вместо като общности със специфични интереси и потребности и пряко избран
от населението кмет. Макар че не всичко може и следва да се децентрализира,
съществуват редица дейности и услуги, чието осъществяване общината може
да делегира на кметствата.
В контекста на общата насока на промени в публичния сектор мерките
за реформи в рамките на общината следва да включват прехвърляне на
управленски и финансови правомощия от общината към кметствата и засилване
на политическите форми на децентрализация чрез увеличаване на участието
на населението при вземане на местни решения и контрол върху дейността на
кметството.
Настоящата публикация е насочена именно към това направление – реформа
за децентрализация в общината, т.е. нейното максимално доближаване до
гражданите като избиратели и като потребители на публични услуги.
Публикацията представя резултатите от изследване, което оценява
състоянието на децентрализацията на местно равнище и нагласите за реформа
сред общините и сред населението в кметствата. Анализът и оценката на
взаимоотношенията между общините и кметствата по отношение на степента
на децентрализация дават възможност да се идентифицират добрите практики,
но също да се откроят дисбаланси, за да могат впоследствие да се формулират
мерки за преодоляването им. Това е и основната цел на изследването.
Направените анализи, оценки, изводи и предложения имат експертен
характер. Тяхната цел е да окажат методическа подкрепа на общините при
прехвърляне на правомощия и ресурси на кметствата и да послужат само като
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стъпка при по-нататъшно прилагане на политики и мерки за разширяване на
децентрализацията на местно равнище.
Изследването е осъществено от Фондация „Партньори за ефективни
решения” със съдействието на Институт Отворено общество, Будапеща.
Екипът изказва благодарност на всички общини, които предоставиха
информация за целите на изследването.

1. ОЦЕНКА НА СТЕПЕНТА НА ДЕЦЕНТРАЛИЗАЦИЯ НА КМЕТСТВАТА
В БЪЛГАРИЯ
Настоящото изследване има за цел да установи настоящото състояние
в областта на децентрализацията на местно равнище и да очертае добри
примери за прехвърляне на правомощия и ресурси от общините към кметствата
в България.
За анализа е използвана информация, събрана от статистически източници
и чрез допитване сред общините. Изготвената анкетна карта е изпратена до
всички общини, в състава на които има кметства. Информацията от общините е
събрана в периода март-април 2009 г. Обхватът на изследването е 90 общини,
изпратили попълнени анкетни карти в определения срок. В изследването не
са включени общините, чиито анкетни карти са получени след предвидения
краен срок. Списък на включените общини е даден в Приложение 1.
Най-общо, изследването търси отговор на следните основни въпроси:
● Степен на прехвърляне на финансови правомощия от общината към
кметствата;
● Наличие на демократични форми на управление и вземане на решения за
развитие на кметствата;
Обект на изследването са отношенията между общината и кметствата.
За целта са формулирани критерии, които да дадат количествена оценка на
степента на децентрализация на кметствата.

1.1. Финансова децентрализация
Първата група от въпроси визира финансовата децентрализация. Оценката
на предоставените на кмета на кметство правомощия се осъществява чрез
използването на следните критерии:
Статут на кметството. Кметството е второстепенен разпоредител с
бюджетни кредити, когато има предоставени определени права и отговорности.
Обхватът им зависи от кмета на общината, който със заповед определя
конкретните права и задължения на кметовете на кметства. Практиката
показва, че в някои общини статут на второстепенен разпоредител имат всички
кметства, в други – само част от кметствата, а в трети – нито едно кметство. От
направеното изследване на 90 общини, статут на второстепенен разпоредител
на всички кметства са предоставили 24 общини и на част от кметствата – още 23
общини. От всичките 1227 кметства, второстепенни разпоредители са 35%.
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Собствен, относително обособен, бюджет на кметството. Наличието на
бюджет означава, че кметът на кметство знае с какви средства разполага, какви
са правомощията му да ги планира, актуализира, изразходва. Практиката дава
различни права на кметовете на кметства в това отношение. Първо, една част
от тях нямат бюджет. Те не знаят какви средства са определени за дейностите,
локализирани в кметството. Нямат отношение към бюджета. Те допринасят
за осъществяване на общинските задачи, планирани да се осъществят в
кметството, като изпълняват организаторски и контролни функции. Има общини,
чиито кметства нямат бюджет, но в общината има разрез на планираните за
всяко кметство средства и аналитично се води отчет за тяхното изразходване.
Второ, другата част от общините са предоставили право на кметствата да имат
бюджети. Различията между тях се формират от начина на тяхното определяне.
В част от общините администрацията разпределя средствата
по кметства – прави служебен бюджет, и им го връчва за сведение и
изпълнение. В друга част, общините определят общия размер, а кметствата
сами разпределят сумите по услуги и параграфи. В трета част се използват
формули за разпределяне на средствата между кметствата. Резултатите
от изследването показват, че 67% от общините не са предоставили право
на кметствата да имат свой бюджет и 33% са предоставили това право. От
кметствата в първата група общини, аналитични бюджети имат 28%, или 19% от
всички изследвани общини. Преобладаващата част от кметствата на общините
във втора група (около 80%) самостоятелно разпределят определените им от
общината средства. Само 5 от изследваните общини (Банско, Балчик, Габрово,
Пазарджик, Панагюрище) посочват, че използват обективни механизми за
разпределение на средствата между кметствата.
Изпълнение на бюджета. Разглеждат се правомощията на кметовете на
кметства при използване на средствата, т.е. разходните му правомощия. В
част от кметствата, където няма бюджет, кметът няма никакви правомощия.
При аналитичните бюджети кметът не само контролира работата, но и
удостоверява с подписа си нейното изпълнение и правото на изпълнителя да
получи заплащане от общината. При самостоятелни бюджети кметът подписва
документи и осъществява плащания. В рамките на направеното изследване,
такъв е случаят в 35% от общините, които са отговорили на този въпрос.
Важно правомощие е възможността за преструктуриране на първоначално
планираните средства в два аспекта – да се разместват средства между
параграфите в рамките на една и съща дейност и да се прехвърлят средства
от една дейност към друга. Кметствата в 35 общини (от 90 изследвани) имат
това право, като в 90% от тях то се ограничава до разместване на средства в
рамките на една и съща дейност.
Право за запазване на спестените през годината средства (преходните
остатъци). Това право стимулира кметовете на кметства да изразходват
ефективно средствата. Ако нямат тази възможност, изпълнителите са склонни
по-скоро да изразходват средствата неефективно, отколкото да останат
средства, защото ги губят. За съжаление, само 8 общини – около 9% от всички,
не централизират преходните остатъци на своите кметства.
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Видове приходи. В случаите, когато кметствата нямат самостоятелни
бюджети, средствата за финансиране на дейности на тяхна територия са
планирани в общинския бюджет. Когато имат бюджети, приходната част на
повечето кметства (около 75%) се състои само от общинска субсидия. Други
приходи, които постъпват в бюджетите на кметствата, са приходи от продажби
и от наеми на общинско имущество, приходи от дарения, приходи от такси
и др. С промените в Закона за общинската собственост от 2008 г. се вмени
задължението общинските съвети да определят имотите на територията на
общината, които се предоставят за управление на съответните кметове на
кметства. При продажба или отдаване под наем на имотите, предоставени за
управление на кметовете на кметства, не по-малко от 30 на сто от средствата,
придобити от продажбата или от отдаването под наем, се превеждат по сметка
на кметството по местонахождението на съответния имот и се използват за
изпълнение на дейности от местно значение. Резултатите от направената
анкета показват, че 65% от общините предоставят на своите кметства процент
от средствата от продажби на общинско имущество. Това означава, че повечето
от тях изпълняват регламентацията в закона. Интересно е как на практика се
осъществява това, при условие, че едно кметство няма бюджет. Всъщност,
извършват се определени дейности или се купува нещо, което се планира и
плаща от общинския бюджет.
Последният критерий се отнася за такса смет и има за цел да оцени доколко
общините са склонни да определят справедлива за жителите на кметствата
такса, т.е. отговаряща на разходите за оказване на услугата. Данните, по които
съдим за това, са косвени. Така например е трудно да се предположи, че
съществува желание за определяне на справедлива такса за кметствата при
условие, че тя е по-ниска, като промили, от тази в центъра на общината или ако
във всички кметства размерът на таксата е един и същ. Според представените
отговори само в 42% от общините жителите на кметствата плащат такса, равна
на разходите за чистота.
Резултати от оценката на степента на финансова децентрализация на
кметствата. Те измерват състоянието в разпределение на правомощията
между общината и кметствата при предоставяне на услуги. Доколкото това
зависи от общината, която решава дали да предостави определени права на
кмета на кметство, тази степен на финансова самостоятелност е резултат от
административен акт.
Използването на горните критерии за количествена оценка на правомощията
на кметствата в изследваните общини очертава следната картина.
Както се вижда от данните, само една четвърт от всички общини са
предоставили на кметствата над 50% от оценяваните правомощия и под
половината общини – над 33% от правомощията. В същото време в почти
40% от общините кметствата нямат дори 10% от правомощията, в т.ч. в 13
общини – никакви правомощия. Тези данни ясно показват, че общините не са
особено склонни да продължават политиката на децентрализация в рамките
на общината.
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Таблица 1. Разпределение на общините според предоставените
финансови правомощия на кметствата
Дял на
предоставените
правомощия
67%+
50-66%
34-49%
25-33%
10-24%
под 10%
Всичко

Брой общини

Дял на общините

6
17
18
8
7
34
90

7%
19%
20%
9%
8%
38%
100%

1.2. Политическа форма на децентрализация
Втората група въпроси визира политическата форма на децентрализация,
т.е. доколко заинтересованите страни са въвлечени във вземането на решения,
засягащи техните интереси. Степента на политическа децентрализация се
измерва чрез следните критерии:
Наличие на регламентиран диалог между кметовете на кметства, от една
страна, и общинския кмет и общинския съвет, от друга. В част от общините
няма правило за регулярни срещи. Събирането става по определен случай. В
други общини има специално планирани или месечни срещи на общинския със
селските кметове. Има и практики тези срещи да се осъществяват във всяко
кметство по график. На тях често присъства и местното население. В някои
общини кметовете на кметства присъстват на седмичните оперативки с кмета
на общината. Освен наличието на регулярни срещи е важно да се оцени и за
какво се използват – за инструктаж на кметовете на кметства или за търсене
на общи решения и справедливо разпределение на ресурси. Диалогът между
представители на общината и кметствата е масова практика. Това се доказва от
резултатите от анкетата, според която такъв диалог се осъществява в над 80%
от изследваните общини. Само половината от тях обаче са регламентирали
той да се осъществяват периодично (обикновено месечно).
Наличие на обществен консултативен орган към кмета на кметство.
Като класически пример за такъв орган може да се посочи община Севлиево.
Към кметствата има кметски съвет, който има съвещателни функции. Избира се
на събрание на населението, по предложение на кмета за времето на неговия
мандат. Състои се от 5 до 9 лица. Те работят на обществени начала и подпомагат
кмета на кметството в дейността му. Съществуват и други форми на участие на
населението – обществени съвети, социални съвети. Част от тях се избират от
населението, други от кмета на кметството, трети се определят от общината,
за да помагат за решаване на конкретни проблеми (например, при определяне
на средствата по Закона за социалното подпомагане). Най-често членовете
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на такива съвети се избират на териториален принцип – представители на
различните махали/квартали. Независимо че ЗМСМА предоставя възможност
за създаване на кметски съвет, който да подпомага кмета на кметството и
да отразява мненията и потребностите на местната общност, резултатите от
изследването показват, че кметски съвети и подобни форми на участие на
представители на населението в управлението на кметствата съществуват
едва в 20% от изследваните общини.
Пряката връзка между кмета на кметство и населението може да се оцени
чрез съществуването на различни форми на взаимодействие. Като най-слаба
форма може да се характеризират обществените допитвания, при които
кметовете на кметства търсят мнението на населението по важни за селището
въпроси. Такива допитвания са правени в почти половината от изследваните
общини. За съжаление, масовата практика е допитвания да се провеждат по
повод законово изискване за обществено обсъждане - на проектобюджета,
за поемане на общински дълг или в случаи, изисквани съгласно Закона
за устройство на територията. Други теми на обществени допитвания са
предоставянето на мери и пасища на земеделски стопани, благоустройствени
мероприятия, строителството на инфраструктурни обекти, продажба на
общинско имущество на територията на кметството, и други.
Подписките или други форми на изразяване на мнение и искане за
решаване на важни проблеми за развитие на кметството са проява на
гражданска инициатива. В 38% от общините е имало такива инициативи по
различни въпроси от развитието на кметствата. Организираните подписки найчесто са свързани с искане за подобряване на инфраструктурата (изграждане
на канализация, комунални обекти, паркове, асфалтиране на улици), за
задоволяване на социални и културни потребности (клубове, млечни кухни,
ремонт на църкви, възстановяване на паметници, по повод дарения, за промяна
или възстановяване на традиционни наименования на улици и паметници и
други). Подписки се организират и за спиране на някои действия или решения
на местната власт – например продажби на имоти, строеж на обекти, депа за
ТБО, проблеми във връзка с прилагане на „Натура 2000” и други.
Още по-силна проява на гражданска инициатива е когато населението
излиза с инициатива да предостави част от средствата или да участва
със собствен труд за осъществяването на дадена дейност, и иска кметството
да се ангажира да съдейства финансово, с техника или по друг подходящ
начин. Такива инициативи са се случвали в кметства от 30% от изследваните
общини. Повод са били различни общоселски мероприятия (организиране на
спортни събития, подготовка на събор, залесявания, пролетно хигиенизиране).
Населението се включва със средства и труд и при ремонт на обществени сгради
(най-вече пенсионерски клубове), гробищните паркове, ремонт на църкви,
почистване на улици и паркове, възстановяване на детски площадки и места
за отдих, читалища, чешми. В някои общини общинската власт стимулира чрез
подходящи форми гражданските инициативи. Така например, в община Свищов
част от капиталовите разходи са заделени като фонд за граждански проекти,
изпълняващи се чрез Програмата за местни инициативи. Допустимият размер
за финансиране на един проект е до 3000 лв. Инициативна група жители от
всички населени места на територията на общината могат да кандидатстват,
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като задължителен е собствен принос най-малко 30% от бюджета на проекта,
от който минимум 10% финансов.
Резултати от оценката на степента на политическа децентрализация на
кметствата. Те измерват състоянието на отношенията между общината и
кметствата, кметствата и населението. Част от тези отношения са инициатива
на общините и кметствата, но друга част са израз на граждански инициативи,
изразяващи се в желание за пряко участие в решаването на местните
проблеми.
Резултатите от използването на горните критерии за количествена оценка
на съществуващите форми на разширяване кръга от участници при вземането
на решения са представени в долната таблица.
Таблица 2. Разпределение на общините според оценката за политическа
децентрализация на кметствата
Степен на децентрализация (дял от
възможно най-високото равнище)
67%+
50-66%
34-49%
25-33%
10-24%
под 10%
Всичко

Брой
общини
18
18
12
13
29
6
90

Дял на
общините
20%
20%
13%
14%
32%
7%
100%

Както се вижда от данните, тук подреждането е значително по-равномерно.
В 40% от общините кметствата имат развити над 50% от оценяваните форми на
участие във вземането на решения. Също такъв е процентът на изоставащите
в това отношение общини, където са развити под една трета от демократичните
форми на участие. За съжаление, трудно е да се квантифицира качеството
на тези форми, т.е. доколко те са формални и каква е тяхната ефикасност.
Въпреки всичко, тези данни показват, че в общините и кметствата има добри
практики и населението все повече осъзнава, че може да бъде фактор при
вземането на определени решения за местното развитие.

1.3. Ранжиране на общините според степента на децентрализация
на кметствата
За да функционира ефективно, всяка публична институция трябва да
има баланс между отговорности за предоставяне на определен набор от
публични услуги, ресурси за тяхното финансиране и правомощия за вземане
на решения, свързани с предоставянето на тези услуги. Финансовата и
управленската децентрализация са средство за постигане на този баланс
между услуги, ресурси и правомощия. Но упълномощаването на по-ниските
равнища на териториално управление без успоредно изграждане на
различни форми на граждански контрол и участие във вземането на решения
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създава диспропорционалност, която води до снижаване на ефикасността
от функциониране на тези институции. Това означава, че степента на
децентрализация пряко зависи и от съществуването на баланс в развитието
между различните форми на децентрализация – финансова и политическа.
Липсата на елементи на една форма не само че спъва изявата на предимствата
на другата, но и може да създаде среда за развитие на противоположни на
очакваните ефекти. Така например, предоставянето на повече правомощия
на една публична институция, без изграждането на адекватни форми на
граждански контрол, може да я превърне в „апетитно” място за реализация на
хора с нечестни намерения.
Настоящата методика отчита този факт, като поставя минимален праг за
развитие на всяка една от формите на децентрализация – 25% от максимално
възможния резултат. Това означава, че ако кметствата в една община са
получили значителен обем от правомощия, например 75% от оценяваните, но
в тях няма развити форми на гражданско участие и привличане на кметовете на
кметства при вземане на общи решения, тази община се изключва от оценката
за степента на децентрализация.
Количествените оценки на предложените критерии са следните:

Финансова децентрализация
Критерий
Оценка
Статут на второстепенен разпоредител с бюджетни кредити
15/10*
Наличие на самостоятелен бюджет
20
Допълнителни точки при:
Възможност за планиране на средствата
3
Разпределение на средствата по формула
7
Наличие на аналитичен бюджет, плюс възможност за планиране на
10
средствата
Кметът на кметство има правомощия да финансира дейности
5
Кметът на кметство има правомощия да преразпределя средства
5
от един параграф в друг в рамките на една и съща дейност
Кметът на кметство има правомощия да преразпределя средства
5
от една дейност към друга
Кметството запазва преходния остатък
15
*Ако не всички кметства са второстепенни разпоредители с бюджетни кредити
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Политическа децентрализация
Критерий
Срещи на кметове на кметства с общинското ръководство
Обществен консултативен орган към кмета на кметство
Обществени допитвания
Граждански подписки
Граждански инициативи

Оценка
20
25
5
10
20

На базата на данните от анкетата за кметствата на 90-те изследвани общини,
изключени от оценката за степента на децентрализация са 62% от общините,
т.е. 56. Причина за 22% от общините е, че имат ниски оценки и за двете форми
на децентрализация, т.е. могат да се определят като силно централизирани.
Останалите 40% не отговарят на критерия за балансираност, т.е за една от
двете форми имат под 25% от възможните оценки.
Класирането на останалите 34 общини е следното:
Таблица 3. Ранжиране на общините според степента на децентрализация
на кметствата

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.

Община
СВИЩОВ
ОРЯХОВО
ПАНАГЮРИЩЕ
СМОЛЯН
БАНСКО
ПАЗАРДЖИК
ТЕТЕВЕН
КЪРДЖАЛИ
ЦАР КАЛОЯН
ИВАНОВО
СТРАЛДЖА
ТУНДЖА
ДОБРИЧКА
БЕРКОВИЦА
Д. МИТРОПОЛИЯ
КАРЛОВО
РУСЕ

ФД
72%
90%
71%
46%
66%
60%
34%
49%
49%
55%
31%
29%
34%
49%
61%
46%
63%
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ПД
88%
69%
63%
88%
63%
63%
88%
69%
69%
63%
88%
88%
81%
63%
50%
63%
44%

Общо
80%
80%
67%
66%
64%
61%
60%
59%
59%
59%
58%
57%
57%
56%
56%
54%
54%

18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.
29.
30.
31.
32.
33.
34.

КУБРАТ
МАРИЦА
УГЪРЧИН
МЕДКОВЕЦ
ДВЕ МОГИЛИ
МОНТАНА
БАЛЧИК
БАНИТЕ
МЕЗДРА
ПЛЕВЕН
ПАВЛИКЕНИ
ГАБРОВО
СВОГЕ
ДРАГОМАН
РАКОВСКИ
ТОПОЛОВГРАД
ВЕЛИНГРАД

61%
34%
40%
55%
61%
67%
66%
29%
34%
61%
31%
48%
40%
34%
34%
40%
29%

44%
69%
63%
44%
38%
25%
25%
63%
56%
25%
56%
38%
44%
44%
38%
31%
31%

53%
51%
51%
50%
50%
47%
46%
45%
45%
44%
43%
43%
42%
39%
36%
36%
30%

1.4. Изводи и предложения
Резултатите от изследването показват, че отношенията между общините и
кметствата могат да се определят като:
► Силно централизирани - за 22%;
► Дебалансирани – за 40% ;
► Децентрализирани – за 38%.
От 20-те общини, които се определят като силно централизирани, 5 нямат
изградени никакви демократични форми на взаимодействие, а 8 други общини
– никакви финансови правомощия.
От 36 общини, които формират групата на дебалансираните, кметствата
в 21 общини имат ниски (под приетия праг от 25%) финансови правомощия,
а в останалите 15 общини – недостатъчно развити форми на политическа
децентрализация.
Общо за двете групи: 41 общини не покриват финансовите критерии, в
т.ч. 13 – нямат никакви финансови правомощия; 35 общини не отговарят на
демократичните критерии, в т.ч. в 5 – никакви форми на демокрация.
Средната оценка за всички изследвани общини е 30% покритие на
финансовите критерии и 38% - на демократичните.
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Различията между общините в степента на децентрализация на кметствата
са показани на следващите фигури - общините са подредени по низходящ ред
на резултатите от политическа децентрализация.

Финансова децентрализация
Политическа децентрализация

Децентрализирани общини

Финансова децентрализация
Политическа децентрализация
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Дебалансирани общини

Финансова децентрализация
Политическа децентрализация

Централизирани общини

Финансова децентрализация
Политическа децентрализация
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От така очертаната картина могат да се направят следните изводи:
1. Като цяло ниски резултати, т.е. съществува общ систематичен проблем;
2. Големи междуобщински различия. Те се наблюдават както в рамките на
двете форми на децентрализация, така и при тяхното съпоставяне. Това
означава, че системата е узряла за промени, търси ги, има добри практики,
но все още няма ясна и цялостна стратегия за промени.
Всяка стратегия трябва да реши минимум 3 задачи: първо да анализира и
оцени състоянието на системата в момента; второ, да определи целта, т.е. как
трябва да изглежда системата след промените; трето, как да се осъществят
промените.
Ако приемем, че горният анализ и съответните оценки определят
състоянието, то следващата стъпка е да се определи целта – към какво
състояние се стремим. Предложенията за промени трябва да са насочени
към постигане на целта. Всяка промяна трябва да приближава системата към
целевото й състояние. Само по този начин могат да се оценят и съответните
предложения за промени – доколко те допринасят за постигане на целта.
Резултатите от проучването сред общините показват, че повечето общини
сочат като основна пречка за развитие на децентрализацията ниския
капацитет на кметствата. Ако приемем, че една община има политическа
воля да прехвърли услуги, правомощия и ресурси към кметствата на нейна
територия, то тя следва да има ясна оценка на капацитета на кметствата по
предварително установени обективни критерии. Когато някое кметство има
„достатъчен” капацитет, то ще получи допълнителни правомощия.
В случая, задачата е да се предложат критерии за оценка на капацитета на
кметствата.
Състоянието на кметствата бе анализирано и оценено по две групи
критерии:
- Наличие на финансови правомощия, които са предоставени от
общината;
- Наличие на демократични форми, които са генерирани на съответната
територия.
Наличието на капацитет не може да се търси и оценява с измерители, които
не са в компетенциите на кметствата. Капацитетът е (изграден, съществуващ)
вътрешен за системата ресурс, който може да бъде използван за постигането
на дадена цел. Затова той трябва да се търси в областите, в които кметствата
могат сами да вземат решения за изграждане на капацитет и да се оцени
резултатът от тези решения.
В случая, финансовите правомощия се предоставят от общината, а
демократичните форми на управление могат да се генерират на съответната
територия на кметството. Поради това, предложението е капацитетът да се
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оценява според съществуващите форми на политическа децентрализация.
Едно кметство е готово (узряло) за получаването от общината на правомощия
– финансови, ако то е изградило някакъв минимум от демократични форми на
взаимоотношения между всички заинтересовани страни.
Разглежданите в изследването взаимоотношения са между:
- Кмета на кметство и населението и
- Кмета на кметство и общината (общински кмет и общински съвет)
Отношенията на кмета на кметство с населението се оценяват чрез
наличието на допитвания на кметовете по важни местни въпроси, осъществени
подписки и инициативи на хора, съществуването на кметски съвет. Ако тези
демократични форми съществуват трайно и неформално в дадено кметство, то
може да претендира, че е способно да предоставя повече услуги, да разполага
с повече ресурси и да има повече правомощия за вземането на решения за
тяхното използване в интерес на местното население.
Общината трябва да стимулира изграждането на такива отношения, като
обвърже получаването на финансови правомощия с достигнатата степен на
политическа децентрализация.
Предложените критерии за оценка на капацитета на кметствата включват:
• Допитвания. Колко пъти кметът се е допитвал до населението, как е
ставало това, по какви въпроси, колко хора са откликнали и др.
• Подписки. Колко пъти инициативни групи са организирали подписки, по
какви въпроси, каква част от населението са се включили и др.
• Местни инициативи - колко пъти, по какви поводи, какво е отношението на
хората за участие със собствен труд и средства за решаване на местен
проблем.
• Кметски съвет - кой го избира, какви са компетенциите му, каква е
„избирателната активност” на населението.
Избраните критерии за оценка трябва да се квантифицират. След това е
необходимо да се приеме минимално равнище, чието достигане ще служи
като достъп до ползването на определени правомощия.
Така, когато някое кметство има „достатъчен” капацитет, то ще получи
допълнителни правомощия и ресурси.

2. НАГЛАСИ КЪМ ПРОЦЕСА НА ДЕЦЕНТРАЛИЗАЦИЯ НА МЕСТНО
РАВНИЩЕ СРЕД ОБЩИНИТЕ
В анкетата сред общините са включени въпроси, чиято цел е да се
установят нагласите по отношение на разширяване на децентрализацията
към кметствата. Въпросите могат да се отнесат в две условни групи. Първата
съдържа директното отношение към реформата за децентрализация и
конкретни действия, които биха допринесли за децентрализация на услуги,
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ресурси и правомощия. Втората група въпроси цели да отрази отношението
към идеята за изграждане на второ равнище на местно самоуправление в
България.
На въпроса има ли противници на децентрализацията на местно равнище,
голяма част от анкетираните са се затруднили да дадат отговор – 32% не
са отговорили на този въпрос. Сред отговорилите 68%, мнението е почти
единодушно – 95% смятат, че противници няма, а 5% посочват кои според
тях не подкрепят разширяването на правомощията и ресурсите на кметствата.
Четири общини са посочили като „противници” общинските съветници. Три
общини посочват собствената си администрация, а една – кмета на общината.
Две общини посочват, че населението не желае подобна децентрализация.
Една община определя бизнеса за „противник” и една – общинските
ръководства на политическите партии и кметовете на кметства. В допълнение
към „противниците”, общините посочват и други пречки за децентрализацията
на местно равнище, като лошото финансово състояние на общината, липса
на кадри, липса на технически ресурси, ограничените бюджети на кметствата,
нормативната уредба, демографски проблеми, държавната политика.
Независимо че преобладаващият брой общини смятат, че децентрализацията
на местно равнище няма противници, отговорите на по-конкретни въпроси
относно различни аспекти на процеса на децентрализация показват друга
картина. Повечето общини посочват, че кметствата не разполагат с необходимия
капацитет, за да получат допълнителни правомощия и отговорности и да
предоставят допълнителни услуги. На въпроса могат ли кметствата да
предоставят допълнителни услуги освен тези, които сега предоставят,
едва 11% от анкетираните са отговорили, че кметствата имат капацитет да
предоставят допълнителни услуги, 84% са отговорили отрицателно, а 4% не
могат да преценят. Като основна причина за отрицателните отговори е посочена
липсата на човешки ресурси и на интернет връзка. Тези нагласи проличават и
от отговорите на въпрос за конкретна услуга – домашен социален патронаж,
при който 81% считат, че кметствата не биха могли да организират сами
тази услуга. Общините, отговорили положително, смятат, че правомощията
за предоставяне на допълнителни услуги следва да се разширяват в три
посоки: първо, предоставяне на информация за режима на извършваните
от общината услуги; второ, разширяване на обхвата на предоставяните
административни услуги - приемане на заявления за извършване на някои
видове административни услуги като издаване на удостоверения от различен
характер, на скици, заверка на скици, информация и др., и трето, събиране на
местни данъци и такси.
Аналогични резултати се получават и по отношение на разширяване на
правомощията и отговорностите на кметовете на кметства. Едва 18% смятат,
че към настоящия момент кметовете на кметства биха се справили, ако получат
по-големи правомощия – например да назначават директор на детска градина,
да определят броя на персонала на кметството, размера на заплатите, да
планират и управляват разходите, да определят инвестиционните обекти с
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локален характер на тяхна територия и други подобни.
На въпроса могат ли кметствата да получават собствени приходи, които да
постъпват в техните бюджети, отново повечето анкетирани (77%) смятат, че на
сегашния етап кметствата нямат капацитет за това. Като мотиви се изтъкнат
доводите, че населените места са малки, липсват транспортни връзки, липсват
кадри и това ще затрудни отчитането на видовете приходи. Други общини
отбелязват, че е нужна промяна в нормативната уредба на централно ниво.
Анкетираните, които смятат, че кметствата могат да получават собствени
приходи, са 23%. Като възможни източници на такива приходи те посочват
продажба на имоти; отдаване под наем; такси от пазари и тържища, от пасища;
такси от специфични услуги; спонсорство; участие в проекти; дарения; санкции;
приходи от организиране на местни самобитни изяви.
В анкетата са включени и въпроси, изследващи мнението на общините за
връзката между големината на общината и възможностите за децентрализация,
а оттам и към идеята за второ равнище на местно самоуправление. В анкетата
е поместена следната констатация: „Българските общини са сравнително
големи. Кметствата ни са големи колкото са общините в Чехия и Унгария.
Колкото е по-голяма една община, толкова връзката между избирателите/
потребителите на услуги и местната власт е по-косвена. Местната демокрация
е по-слаба.” По-голямата част от анкетираните – 53 общини, или 59% - не са
съгласни с този извод, 32 общини (36%) са съгласни, а 5% от анкетираните не
могат да преценят. В продължение на тази теза, по-голяма част от анкетираните
предпочитат предимствата на големите общини пред идеята за по-голяма
демокрация на по-малките.
Предпочитанието към предимствата на големите общини е мотивирано по
следния начин:
• По-голямата община предполага повече ресурси от всякакъв вид, които
естествено не са разпределени пропорционално във всички населени
места на общината, но се ползват от цялото й население. Това обуславя и
сравнително добро състояние и развитие на населените места без собствени
ресурси. Иначе те не биха могли да съществуват самостоятелно?
• Спецификата на нормативната база предполага по-големи ресурсни
възможности за големите общини;
• По-голяма възможност за осигуряване на административен капацитет,
подобряване на обслужването;
• По-добре разработени контролни процедури при управлението на
общинските ресурси;
• По-големи възможности за кандидатстване, съфинансиране, финансиране
и управление на големи инвестиционни проекти;
• Липсата на необходимия технически и административен капацитет на този
етап е пречка за малките общини;
Респондентите, които предпочитат по-голямата демокрация на малки
общини, посочват като мотиви:
• Изравняване възможностите за кандидатстване и участие в проекти от
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европейските фондове;
• Обезпечаване на бюджет за развитие на малките населени места
• Спиране на демографския срив.
Последният въпрос цели отчитане на отношението на анкетираните към
следната идея: вместо да се създава второ ниво на местно самоуправление на
равнище област (каквито са нагласите на част от подкрепящите създаването
на това равнище на публично управление), да се създаде първо ниво, на което
кметствата да получат нещо като сегашния статут на общините, а общините да
станат реално второ ниво, като съсредоточат предоставянето на по-масовите
услуги. Например, кметствата да предоставят сегашните местни услуги, а
общините – делегираните от държавата. Резултатите показват, че 58 общини
(64%) не подкрепят такава идея, 25 общини (28%) подкрепят предложението,
а 8% не са дали отговор на въпроса.
От проучването става ясно, че на сегашния етап нагласата сред общините
да делегират повече правомощия и ресурси към кметствата не са положителни.
От една страна, изследваните общини масово посочват, че децентрализацията
няма противници и трябва да се развива. Сам по себе си, този факт говори за
съгласие по въпроса необходим ли е такъв процес. От друга страна обаче,
данните от анкетата сочат, че много общини не са готови да пристъпят към
действия в тази посока, като преобладаващият аргумент е липсата на капацитет
в кметствата.

3. НАГЛАСИ СРЕД ЖИТЕЛИТЕ НА КМЕТСТВАТА
Реформите за децентрализация на местно равнище предполагат и отчитане
на мнението на населението относно неговите предпочитания и оценка за
услугите, които публичната власт предоставя. Доколко жителите на кметствата
са запознати с дейността на кметството, доколко са удовлетворени от вида,
начина на предоставяне и качеството на общинските услуги, доколко са
запознати с начините за участие в процеса на взимане на решения и доколко се
възползват от това свое право са въпроси, чиито отговори показват нагласите
на жителите на кметствата.
С цел да се установят тези нагласи, беше проведено представително
социологи-ческо проучване от социологическа агенция Алфа Рисърч ООД
по поръчка на Фондация „Партньори за ефективни решения”. Проучването
е проведено през месец май 2009 г. сред 858 души и е представително за
пълнолетното население на кметства в страната. Информацията е набрана
чрез пряко стандартизирано интервю по домовете на интервюираните лица.
Методът на формиране на извадката е квота въз основа на следните
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признаци:
• възраст, пол, образование на пълнолетното население в кметствата.
• степен на децентрализация на местно равнище - резултат от оценката на
степента на децентрализация, представена по-горе в тази публикация.
Демографските характеристики на изследването са:
Възраст

Пол

Образование

Степен на децентрализация

3.1. Запознатост с дейността на местната власт
Като цяло жителите на кметствата в България са слабо запознати
с дейностите и функциите на органите на местното самоуправление.
Единственият показател, по който хората се чувстват в достатъчна степен
запознати къде и как трябва да се направи, е подаването на молби и жалби
- 56% от интервюираните посочват, че са добре запознати с процедурата. По
всички показатели, касаещи функциите и дейностите на кметствата, доминира
незапознатостта. Най-сериозен дисбаланс между запознатост и незапознатост
е налице в отчетността и финансовите дейности – бюджетиране, начин на
разпределяне на средствата, които са събрани от местни данъци и такси и пр.
Сериозен дисбаланс се регистрира и по отношение на влиянието на жителите
върху управлението - едва 16% от жителите на кметствата са запознати как
могат да участват и да влияят върху вземане на решения за развитието на
тяхното кметство.
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Доколко запознати се чувстват жителите със:

В случай, че биха искали да се информират малко повече относно работата на
общината, жителите на кметствата разчитат преди всичко на своите съграждани/
съселяни. На второ място, но с двойно по-малък дял, сред информационните
източници се нарежда кметството и кметската администрация.
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3.2. Удовлетвореност от предоставяните услуги
Редица изследвания през последните години относно удовлетвореността от
различните равнища на управление регистрират устойчива зависимост между
одобрението за дейността на местните власти и големината на населеното
място. Настоящото изследване потвърждава тенденцията, според която
одобрението и удовлетвореността на хората от работата на местната власт
до голяма степен зависи от големината на населените места и равнището на
дистанция между гражданите и управляващите органи: кметовете на кметства
се ползват с много по-висока степен на доверие в сравнение с кметовете на
общините.
В потвърждение на тезата, че обществените нагласи към местното
самоуправление до голяма степен се влияят от непосредствения опит
на жителите, е и фактът, че 63% от интервюираните заявяват пълна
удовлетвореност от кмета на кметството, в което живеят, докато за кметовете
на общините този дял е значително по-нисък - 44%.
Обща удовлетвореност от дейността на местната власт

Изследването регистрира по-висока степен на удовлетвореност от услугите,
предоставяни на територията на населено място, т.е. от децентрализираните
към кметствата услуги. Това са предимно административни услуги, сред които
се открояват плащанията на данъци и такси (което е регулярно задължение на
всеки), издаването и заверяването на различни видове удостоверения и пр.
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Място на предоставяне на услугите

Удовлетвореност от предоставяните услуги
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Сходна зависимост се наблюдава и по отношение на удовлетвореността
от начина, по който се осъществяват общинските дейности. Топ 5 на найразпространените и самостоятелно осъществявани дейности, получаващи
съответно и най-висока степен на одобрение са:
• Озеленяване на населените места
• Поддържане и подпомагане на гражданските сдружения по интереси (клуб
на пенсионера, клуб на инвалида и пр.)
• Поддържане на обществения ред и сигурност
• Водоснабдяване и канализация, поддръжка на чешми и други естествени
водоизточници
• Чистота, сметосъбиране, сметоизвозване
Кой основно отговаря за всяка от следните дейности във вашето
населено място
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Удовлетвореност от начина, по който се осъществява всяка от
следните дейности

Най-широка е подкрепата за децентрализация на местно равнище в
изброените по-горе дейности и в развитието и стимулирането на спорта и
културната дейност. Това са направления, за които, според преобладаващата
част от жителите, следва да отговаря кметът на населеното място.
Предпочитан източник за предоставяне на услуги
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Предпочитания кой да отговаря за всяка от следните видове дейности

Мнозинството от жителите на кметствата са категорични, че таксите, които
заплащат за различните услуги, независимо от това дали те се предоставят
в общинския център или в кметството, са прекалено високи и социално
непосилни за населението.
Отношение към размера на таксите за услугите

Без отговор
1,4 %

Таксите са
много високи,
неопосилни са
за хората
69,7 %
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Таксите са
социално
поносими и
не
затрудняват
хората
28,9 %

Подобно е отношението на жителите и към разхода на ресурси за получаване
на общински услуги, които се предоставят само в общинския център. Над дветрети от анкетираните смятат, че това им създава финансови проблеми и разход
на време, а половината посочват като проблем и липсата на удобен транспорт.
Сравнението между населените места по степен на децентрализация и оценките
на жителите за разхода на време показва, че колкото по-децентрализирани са
общините, толкова по-положително настроени са хората в тях. И обратното,
колкото по-ниска е степента на децентрализация, толкова по-негативно
настроени са жителите по отношение на разхода на време.
Отношение към разхода на ресурси за получаване на общински услуги,
които се предоставят само в общинския център

3.3. Местна демокрация и участие на жителите в местното
самоуправление
Най-разпространеният начин за комуникация на жителите в кметствата с
органите за местно самоуправление е прекият контакт – устни обсъждания и
лични срещи с кмета. Тези комуникационни механизми обаче сами по себе си
не са достатъчни, за да мотивират значимо участие на гражданите в местното
самоуправление.
Съществува силна зависимост между мненията и нагласите на изследваната
съвкупност и социално-демографската структура на населеното място.
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Характерна особеност на селските общини е наличието на значително повъзрастни и необразовани хора, което от своя страна до голяма степен определя
и равнището на обществен интерес към процесите на децентрализация.
Сред жителите на кметствата доминира неяснота относно действащите към
момента механизми и възможности за гражданско участие. Като най-слабо
информирани се открояват жителите на силно децентрализираните общини.
Въпреки относително по-слабото равнище на пряко участие в дейността
на местните власти, преобладаващата част от жителите имат възможност да
се възползват от добре функциониращите на местно равнище граждански
сдружения и организации, като най-широко разпространени са читалищата
(89%) и клубовете по интереси (77%) .
Наличие на обществени и граждански структури и организации

Налице е доминираща незапознатост на хората с наличието на кметски съвет към кмета в населеното място – 53% посочват, че не знаят дали съществува
такава практика. С най-ниска степен на запознатост се открояват жителите на
най-децентрализираните общини (64% при средно равнище от 50%), а с найвисока – жителите на слабо децентрализираните общини (57% при средно
39%). Хората, които се чувстват по-информирани по този въпрос са силно
поляризирани – индикатор, че застъпените форми на местна демокрация са
силно зависими от конкретните личности, управляващи населеното място.
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Запознатост на жителите на кметства с наличието на кметски съвет към
кмета на кметството

Висока степен на незапознатост се регистрира и по въпроса за обществените
допитвания: близо половината от интервюираните (45%) посочват, че не
знаят дали се организират обществени допитвания по важни за жителите на
кметството въпроси.
Отново най-неинформирани са хората, живеещи на територията на посилно децентрализираните общини (58% при средно за останалите 39%).
Правят ли се обществени допитвания до жителите
по важни за кметството въпроси:

Двете най-разпространени форми на обществено допитване са устно
изказаните мнения (69%) и личните срещи с кмета (47%). Анкетите като
утвърдена демократична форма на допитване сред жителите се нареждат на
последно място по използване в кметствата.
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Използвани от кметството форми на обществени допитвания

3.4. Основни изводи
Изследването установява следните основни тенденции в процеса на
децентрализация на местно равнище:
• Настоящото изследване потвърждава тенденцията, според която
одобрението и удовлетвореността на хората от работата на местната власт
до голяма степен зависи от големината на населените места и равнището
на дистанция между гражданите и управляващите органи: кметовете на
кметства се ползват с много по-висока степен на доверие в сравнение с
кметовете на общините.
• Жителите на територията на българските кметства като цяло подкрепят
процесите на децентрализация, но изключително малък дял от тях реално
взимат участие в местното самоуправление. Резултатите показват, че
информираността на населението относно новите промени и възможности,
които предоставя местната демокрация, е значително ниска.
• Изследването регистрира по-висока степен на удовлетвореност от услугите,
предоставяни на територията на населено място, т.е. от децентрализираните
към кметствата услуги. Това са предимно административни услуги, сред
които се открояват плащанията на данъци и такси (което е регулярно
задължение на всеки), издаването и заверяването на различни видове
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удостоверения и пр.
• Най-висок потенциал и очаквания за децентрализация е налице в следните
направления:
◦ Плащане на данъци и такси
◦ Издаване и заверяване на различни видове удостоверения
◦ Поддръжка на обществения транспорт и пътната инфраструктура
◦ Озеленяване
◦ Поддръжка на гражданските сдружения и организации по интереси (клуб
на пенсионера, клуб на инвалида и пр.)
◦ Поддръжка на обществения ред и сигурност
◦ Водоснабдяване и канализация, поддръжка на чешми и други естествени
водоизточници
◦ Чистота, сметосъбиране, сметоизвозване
◦ Развитие на спорта и културната дейност на местно равнище
• Това са направления, за които общественото мнение е убедено, че
предоставянето на пълна самостоятелност на кметствата, от една страна,
ще подобри качеството на предоставяните услуги, а от друга – цялостно
ще улесни начина на живот на жителите в тези населени места.
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ПРИЛОЖЕНИЕ 1: СПИСЪК НА ВКЛЮЧЕНИТЕ В ИЗСЛЕДВАНЕТО
ОБЩИНИ
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.
29.
30.
31.
32.
33.

АЙТОС
АРДИНО
БАЛЧИК
БАНИТЕ
БАНСКО
БЕЛОВО
БЕРКОВИЦА
БОЖУРИЩЕ
БОЙНИЦА
БОЛЯРОВО
БОРОВО
БРАТЯ ДАСКАЛОВИ
БРАЦИГОВО
БРЕГОВО
БРЕЗНИК
ВЕЛИКИ ПРЕСЛАВ
ВЕЛИНГРАД
ВЪЛЧЕДРЪМ
ГАБРОВО
ГОДЕЧ
ДВЕ МОГИЛИ
ДЖЕБЕЛ
ДОБРИЧКА
ДОЛНА МИТРОПОЛИЯ
ДОЛНИ ДЪБНИК
ДРАГОМАН
ДРЯНОВО
ЗАВЕТ
ИВАНОВО
КАРЛОВО
КАРНОБАТ
КНЕЖА
КОСТИНБРОД

34.
35.
36.
37.
38.
39.
40.
41.
42.
43.
44.
45.
46.
47.
48.
49.
50.
51.
52.
53.
54.
55.
56.
57.
58.
59.
60.
61.
62.
63.
64.
65.
66.
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КОТЕЛ
КОЧЕРИНОВО
КРЕСНА
КРУШАРИ
КУБРАТ
КЪРДЖАЛИ
КЮСТЕНДИЛ
ЛОЗНИЦА
ЛОМ
МАДЖАРОВО
МАРИЦА
МЕДКОВЕЦ
МЕЗДРА
МИНЕРАЛНИ БАНИ
МОНТАНА
НЕВЕСТИНО
ОПАКА
ОРЯХОВО
ПАВЛИКЕНИ
ПАЗАРДЖИК
ПАНАГЮРИЩЕ
ПЕТРИЧ
ПИРДОП
ПЛЕВЕН
ПОЛСКИ ТРЪМБЕШ
ПОПОВО
ПРОВАДИЯ
РАДОМИР
РАЗЛОГ
РАКОВСКИ
РИЛА
РУЕН
РУЖИНЦИ

67.
68.
69.
70.
71.
72.
73.
74.
75.
76.
77.
78.

РУСЕ
САДОВО
САМУИЛ
СВИЛЕНГРАД
СВИЩОВ
СВОГЕ
СЕВЛИЕВО
СЕПТЕМВРИ
СЛИВО ПОЛЕ
СМОЛЯН
СОЗОПОЛ
СТРАЛДЖА

79.
80.
81.
82.
83.
84.
85.
86.
87.
88.
89.
90.
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ТЕТЕВЕН
ТОПОЛОВГРАД
ТУНДЖА
УГЪРЧИН
ХАЙРЕДИН
ХИСАРЯ
ЦАР КАЛОЯН
ЦЕНОВО
ЧЕПЕЛАРЕ
ЧУПРЕНЕ
ЯКИМОВО
ЯКОРУДА
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