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Реалното местно самоуправление в 
България се изразява в местното реша-
ване на  въпросите, свързани с:

• Общинско имущество, общински 
предприятия, общински финанси, данъци 
и такси, общинската администрация;

• Устройството и развитието на те-
риторията на общината и на населените 
места в нея;

• Образованието - предучилищно въз-
питание, начално, основно и средно;

• Здравеопазването - амбулаторно-
поликлинично и болнично обслужване, 
здравна профилактика, медико-социални 
грижи и санитарно-хигиенни дейности;

• Култура - читалища, театри, оркес-
три, библиотеки, музеи и музейни сбирки, 
самодейност, ритуали, местни традиции 
и обичаи;

• Благоустрояване и комуникационни 
дейности - водоснабдяване, канализация, 
електрификация, топлофикация, теле-
фонизация, улици и площади, паркове, 
градини, улично осветление, озеленяване, 
корекция на реки и дерета, третиране на 
битови отпадъци, общински бани, перал-
ни, гаражи, гробища;

• Социално подпомагане - социални 
грижи и социални помощи, социално 
жилищно задоволяване и други социални 
дейности с общинско значение;

• Опазване на околната среда и раци-
онално използване на природните ресурси 
с общинско значение;

•  П о д д ъ р ж а н е  и  о п а з в а н е  н а 
културни,исторически и архитектурни 

Основи на местното самоуправление

паметници с общинско значение;
• Развитие на спорта, туризма и отди-

ха  с общинско значение.
Основният параметър на правомощия-

та на местните власти, очертан в ЗМСМА, 
се допълва  от специализираното зако-
нодателство, регламентиращо правата и 
отговорностите на отделните органи на 
държавната и местната власт в съответ-
ната сфера на дейност.

   Установените в глава трета от ЗМСМА 
правомощия на общинския съвет могат 
условно да се систематизират в няколко 
групи:

1. Конститутивни - с тях се създава 
възможност общинският съвет да създава 
и организира органи и служби:
 а) създава постоянни и  временни 

комисии и избира техните членове;
 б) одобрява структурата на общинската 

администрация по предложение на 
кмета на общината;

 в) избира и освобождава председателя 
на общинския съвет;

 г) избира и освобождава кметовете 
на райони в Столичната община и в 
градовете с районно деление;

 д) създава райони и кметства при ус-
ловия и ред, определени със закон;

 е) създава служби на общинската 
администрация в отделни райони, 
кметства, населени места или части от 
тях и определя функциите им;

 ж) избира обществен посредник.
2. Финансови и стопански. Общин-

ският съвет:

тема1
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 а) приема и изменя годишния бюджет 
на общината, осъществява контрол и 
приема отчета за изпълнението му;

 б) определя размера на трудовите въз-
награждения на кметовете в рамките 
на действащата нормативна уредба 
и средствата за работна заплата на 
персонала от общинския бюджет по 
предложение на кмета на общината;

 в) определя размера на местните 
такси;

 г) приема решения за придобиване, 
управление и разпореждане с общин-
ско имущество и определя конкретни-
те правомощия на кмета на общината 
и кметовете на райони и кметства;

 д) приема решения за създаване, 
преобразуване и прекратяване на 
търговски дружества с общинско иму-
щество и определя представителите 
на общината в тях;

 д) приема решения за ползване на 
банкови кредити, за предоставяне 
на безлихвени заеми и за емитиране 
на облигации при условия и по ред, 
определени със закон.

3. Организационно-административ-
ни и териториални. Общинският съвет:
 а) приема решения за произвеждане 

на референдуми и общи събрания на 
населението по въпроси от своята 
компетентност;

 б) приема решения за участие на об-
щината в сдружения на местни власти 
в страната и  в чужбина, както и в 
други юридически лица с нестопанска 
цел и определя представителите на 
общината в тях;

 в) одобрява символ и печат на общи-
ната;

 г) удостоява с почетно гражданство 

български и чуждестранни граждани;
 д) обсъжда и приема решения по 

предложения на органите на админи-
стративно-териториалните единици в 
общината;

 е) прави предложения за админи-
стративно-териториални промени, 
засягащи територията и границите на 
общината;

 ж) приема решения за именуване и 
преименуване на улици, площади, 
паркове, инженерни съоръжения, 
вилни зони, курорти и курортни 
местности и други обекти с общинско 
значение;

 з) приема решения за създаване и 
одобряване на устройствени планове 
и техни изменения за територията 
на общината или части от нея при 
условията и по реда на Закона за 
устройство на територията.

4.Социално-икономически. Общински-
ят съвет:
 а) приема стратегии, прогнози, 

програми и планове за развитие на 
общината;

 б) определя изискванията за дейност-
та на физическите и юридическите 
лица на територията на общината, 
които произтичат от екологичните, 
историческите, социалните и други 
особености на населените места, как-
то и от състоянието на инженерната и 
социалната инфраструктура;

 в) приема решения за създаване и за 
прекратяване на общински фондации 
и за управление на дарено имуще-
ство;

 г) приема решения за участие на об-
щината в сдружения на местни власти 
в страната и в чужбина, както и в други 
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на юридически лица с нестопанска 
цел и определя представителите на 
общината в тях. 

Местното самоуправление е право и 
реална способност на органите на местно 
самоуправление да регламентират и упра-
вляват част от държавните дела, действай-
ки в рамките на законите и предоставената 
им компетентност и в интерес на местното 
население. Местното самоуправление е 
основа на конституционната демократич-
на структура на всяка правова държава. 
Затова Европейската харта препоръчва 
принципите на местно самоуправление 
да се признаят от конституциите, което се 
констатира в основните закони на евро-
пейските страни.

Местното самоуправление е право на 
населението самостоятелно да решава 
въпроси от местно значение. Това суве-
ренно право се реализира не само чрез 

изборни органи на самоуправление, но и 
чрез различни форми на пряко участие на 
гражданите в осъществяването на различ-
ни функции от местното самоуправление. 

Местното самоуправление е форма на 
народовластие. Гражданите осъществяват 
своята власт и участват в управлението 
непосредствено ( чрез референдум или 
избори) или чрез органите на местното 
самоуправление. До 1992 г. във Франция 
не е било възможно местни проблеми 
да се решават чрез местен референдум. 
Едва след това със специален закон се 
разрешава да се провеждат консултации 
и допитвания до населението по въпроси, 
които предстои да се разглеждат от общин-
ските съвети и се допуска възможността за 
провеждане на местен консултативен ре-
ферендум, резултатите от който имат само 
информативен характер и не пораждат пряк 
правен ефект.
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На Конференцията във Валенсия през октомври 2007 г. европейските министри 
на местното и регионално развитие официално приеха Стратегията за иновации 
и добро управление на местно ниво. Стратегията беше подкрепена от Конгреса 
на местните и регионални власти на Съвета на Европа с Резолюция (2007-239) и от 
Парламентарната асамблея и Конференцията на международните неправителствени 
организации. През февруари 2008 г. Стратегията бе официално одобрена и от Коми-
тета на министрите на СЕ. 

Всички страни-членки бяха поканени да се възползват от постановките на Страте-
гията по отношение на доброто управление, като започнат прилагането на нейните 
инструменти и същевременно като осъществяват други подходящи специфични инициа-
тиви или действия, насочени към усъвършенстване на управлението на местно ниво.

12 принципа на добро управление: 

- Честно провеждане, представител-
ност и обществено участие по време на 
избори, участие на гражданите в упра-
влението.

- Отзивчиво и непрекъснато във време-
то се посрещат нуждите и очакванията 
на гражданите. 

- Ефикасност и ефективност.
- Откритост и прозрачност.
- Върховенство на закона.

- Етично поведение.
- Компетентност и капацитет.
- Иновации и отвореност за промени.
- Устойчивост и дългосрочна ориен-

тация.
- Стабилно финансово управление.
- Защитени граждански права, липса на 

дискриминация.
- Отчетност. 

Въведение
Европейските държави се обединиха в 

организацията Съвет на Европа, като по този 
начин целяха да постигнат по-висока степен 
на единство, за да съхранят и реализират 
идеалите и принципите, които предста-
вляват тяхно общо наследство, а именно: 
демокрация, човешки права, върховенство 
на закона. 

Тези ценности са валидни днес със съ-
щата сила, с която са били валидни и преди 
половин век. Но това, което е претърпяло 
промяна, са очакванията на европейските 
граждани. Доброто управление се е пре-
върнало в парадигма, посредством която 

се осъществяват на практика ценностите 
и стандартите на демокрацията, човешките 
права и върховенството на закона.

Държавните и правителствените глави 
на страните-членки на Съвета на Европа, на 
своята Трета среща на върха във Варшава 
през 2005 г., декларираха, че: “ефектив-
ната демокрация и доброто управление на 
всички нива са от съществена важност за 
предотвратяването на конфликти, утвър-
ждаването на стабилитета и подпомагането 
на икономическия и социален прогрес и 
следователно - за създаването на устойчиви 
общности, където хората искат да живеят и 
работят сега и в бъдеще”.

тема2Стратегия за иновации и добро 
управление на местно ниво
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С оглед постигането на тази цел е не-
обходимо да бъдат предприети действия на 
европейско и национално ниво.

Настоящата стратегия, която се ос-
новава на опита и придобитите уроци на 
страните-членки и тяхното сътрудничеството 
посредством Съвета на Европа, се стреми 
да инициира действия от страна на всички 
съответни заинтересовани страни на евро-
пейско, национално и местно ниво. 

 
I. Обхват

Доброто управление е необходимо 
изискване за всички нива на публичната  
администрация. На местно ниво то е от 
фундаментално значение поради факта, 
че местното управление е най-близо до 
гражданите и им предоставя основни за 
техния живот услуги, а и точно на това ниво 
те могат да усетят ясно принадлежността си 
към предприемането на действия в полза на 
обществото като цяло. 

II. Основни и непосредсвени цели 
Основната цел на Стратегията е да моби-

лизира и стимулира действия от страна на 
заинтересованите страни на национално и 
местно ниво, така че гражданите на всички 
европейски страни да се възползват от 
доброто демократично местно управление 
посредством постоянно подобряване на 
качеството на местните публични услуги, 
ангажиране на населението в обществения 
живот и провеждането на политики, съответ-
стващи на законно обоснованите очаквания 
на хората.

В преследване на тази цел Стратегията си 
поставя следните три непосредствени цели:

1. Гражданите да бъдат поставени в центъра 
на всички демократични институции и 

процеси; 
2. Местните власти постоянно да подобря-

ват своето управление в съответствие с 
посочените по-долу 12 принципа;

3. Държавите (или регионалните власти 
- в зависимост от институционалната 
структура на съответната държава) да 
създават и утвърждават  институционални 
предпоставки относно подобряване на 
местното управление, основавайки се на 
вече съществуващите си ангажименти в 
съответствие с  Европейската харта за 
местно самоуправление и други стандарти 
на Съвета на Европа. 

III. Дванадесет принципа на добро 
демократично управление

Доброто управление е многостранна 
концепция, основаваща се на принципи, 
правила и практики, развити в различни 
части на света. Стратегията се базира на вече 
извършената работа в сферата на доброто 
управление от Съвета на Европа и други 
международни организации. 

Техният опит и достижения, и особено 
собственото право на Съвета на Европа              
/acquis/ в сферата на демокрацията,  чо-
вешките права и върховенство на закона, 
могат да бъдат обединени в предложените 
дванадесет принципа на добро демократично 
управление.

Необходима предпоставка за прилагането 
на тези принципи е местните власти да имат съ-
ответните правомощия, отговорности и ресур-
си, които да им дават възможност “да регулират 
и управляват значителен дял от обществените 
дела под тяхна собствена отговорност и в 
интерес на местното население” .1

1 Член 3.1 от Европейската харта за местно 
самоуправление
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Принципите на добро демократично 
управление на местно ниво са:

1)Честно провеждане, представителност и 
обществено участие по време на избори 
- да се осигурят реални възможности за 
всички граждани да упражняват правото 
си на глас по въпроси от обществен 
интерес; 

2) Отзивчивост - да се осигури непрекъсна-
то във времето посрещане на нуждите и 
законно обоснованите очаквания на граж-
даните от страна на местните власти; 

3) Ефикасност и ефективност - да се гаран-
тира постигане на целите чрез оптимално 
използване на наличните ресурси;

4) Откритост и прозрачност - да се осигу-
рява обществен достъп до информация  
и да се улеснява разбирането за това 
как се решават обществено значимите 
въпроси;

5) Върховенство на закона - да се гарантира 
честност, безпристрастност и предсказу-
емост; 

6) Етично поведение - да се гарантира, че 
общественият интерес е поставен над 
личните интереси;

7) Компетентност и капацитет - да се 
гарантира, че местните представители 
на населението, както и назначаемите 
служители са в състояние да изпълняват 
своите задължения;

8) Иновации и отвореност за промени - да 
се гарантира, че се извлича практическа 
полза от въвеждането на нови решения и 
добри практики;

9) Устойчивост и дългосрочна ориентация 
- да се взимат под внимание интересите 
на бъдещите поколения;

10)Стабилно финансово управление - да 
се гарантира целенасочено и продуктивно 

използване на обществените фондове;
11) Човешки права, културно разнообразие 

и социално единство - да се гарантира, че 
са защитени всички граждани и е зачетено 
човешкото им достойнство, както и това, 
че никой от тях не е дискриминиран или 
изключен от обществения живот;

12) Отчетност - да се гарантира, че избирае-
мите представители на властта и назнача-
емите общински служители поемат и носят 
отговорност за своите действия.  

IV. Ангажименти
С оглед на това да се инициират действия 

от страна на всички заинтересовани страни в 
полза на доброто демократично управление на 
местно ниво, Стратегията трябва да бъде при-
позната по еднакъв начин от правителствата и 
местните власти и затова:

- Местните власти ще бъдат поканени да 
поемат доброволен ангажимент към своите 
граждани, упражнявайки правомощията и от-
говорностите си съобразно 12-те  принципа на 
добро демократично управление. От тях ще се 
очаква да заявят своите ангажименти публично 
и да бъдат отговорни за тяхното изпълнение. 

- Участващите правителствата и  асоциа-
циите на местните власти напълно, съобразно 
съответните им роли и законово определени 
компетенции, и където е уместно, основавайки 
се на съществуващи инициативи и дейности, 
ще постигнат съгласие по отношение на начи-
ните и средствата за постигане на целите на 
Стратегията.  

- Страните-членки и Конгресът ще поддър-
жат и развиват необходимото паневропейско 
сътрудничество, необходимо за предоставяне-
то на насоки и проследяване  на изпълнението 
на Стратегията, включително и чрез помощ за 
взаимно споделяне на информация и обмяна 
на опит между тях.
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 V. Изпълнение

На европейско ниво
1. Платформата на заинтересованите стра-

ни, създадена в рамките на Съвета на 
Европа и обхващаща (представители на) 
Комитета на министрите, Парламентарната 
асамблея, Конгреса на местните и регио-
нални власти и Европейския комитет по 
местна и регионална демокрация (CDLR) 
и Конференцията на неправителствени 
организации към Съвета на Европа  ще 
следят и ще дават насоки за изпълнението 
на Стратегията, както и за последващото й 
развитие на базата на придобития опит.

2. Конгресът на местните и регионални 
власти ще провежда ежегодна дискусия 
относно изпълнението на Стратегията, 
за чиято прозрачност той се наема да 
съдейства. Тази дискусия ще улесни кон-
тактите с националните сдружения с цел 
да се поощри обменът на добри практики 
и информация.   

3. Центърът за експертиза на реформата 
в местното управление към Съвета на 
Европа ще подпомага страните-членки, 
местните власти и техните сдружения при 
прилагането на програмите за действие, 
доколкото те си поставят “ориентирани 
към повишаване на капацитета” цели. 

4. Европейският комитет за местна и регио-
нална демокрация (CDLR) може да осигури 
рамките за конкретната обмяна на опит, 
дискусии за процесите на реформи и 
създаването на информационни мрежи.

5. Инициативата - Европейска седмица на 
местната демокрация” е подета с оглед 
повишаване на съзнанието на гражданите 
за местното самоуправление и подкрепа 
на тяхното участие в обществения живот 
на местно ниво. 

6. Ще бъдат създадени Европейски етикет 
за иновации и добро управление и Евро-
пейски приз за изключителни постижения 
с цел да се отличат заслужилите местни 
власти в Европа. 

7. Опитът на страните, прилагащи Стратеги-
ята, ще бъде проследен и предоставен на 
вниманието на останалите страни-членки, 
така че процесът по прилагането да бъде 
действително споделен и от него да имат 
възможност да се възползват всички. 

На национално ниво 
1. Националните и/или регионални прави-

телства и асоциации на местни власти, 
според съответните им функции и зако-
нови компетенции, ще бъдат поканени да 
постигнат съгласие относно предоставя-
нето на добро демократично управление 
на местно ниво. От онези от тях, които са 
приели тази покана, се очаква да декла-
рират своя ангажимент и да припознаят 
Стратегията чрез съгласуване на Програми 
за действие, които могат да се основават, 
ако това е уместно, на вече съществуващи 
споразумения. В случай на необходимост 
на разположение ще бъде Платформата 
на заинтересованите страни. 

2. Тези Програми за действие ще предста-
вляват израз на общата ангажираност да 
се работи за подобряване на управлени-
ето на местно ниво. 

Амбицията на Стратегията за въвеждане 
на иновации и добро управление е да сти-
мулира съвместни действия от страна на 
държавното и местното управление, с цел 
подобряване на качеството на управление 
на всички нива, започвайки от нивото, което 
е най-приближено до гражданите и където 
стабилната и ефективно функционираща 
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демокрация е от съществено значение.
Страните-членки, местните власти и 

гражданите са поканени да споделят целите 
на Стратегията и да ги приемат за свои 
собствени, така че настоящите и бъдещите 
поколения да могат да се радват на добро 
управление на местно ниво навсякъде в 
Европа.

Приложение 1

12 принципа за добро демократично 
управление на местно ниво

Принцип 1. Честност, представителност и 
обществено участие по време на избори

• Местните избори се провеждат свободно 
и справедливо, в съответствие с меж-
дународните стандарти и националното 
законодателство, без никакви измами.

• Гражданите са в центъра на обществе-
ната активност и са включени по ясно 
дефинирани начини в местния обществен 
живот.

• Всички мъже и жени имат право на глас 
при вземането на решения или директно, 
или чрез легитимни посредници, които 
представляват техните интереси. Такова 
широко участие се изгражда върху прин-
ципите: свобода на изразяване, свобода 
на събиране и сдружаване.

• Всички гласове, включително тези на 
по-слабо привилегированите и уязвими 
групи, са били чути и взети под внима-
ние в процеса на взимане на решения, 
включително и по въпроси, свързани с 
разпределението на ресурси.    

• Винаги се правят опити да се балансира 
между различни законни интереси и да 

бъде постигнат широк обществен консен-
сус по отношение на това какво в най-го-
ляма степен е в интерес на цялата общност 
и как то може да бъде постигнато. 

• Решенията се вземат съобразно волята на 
мнозинството, като се съблюдават правата 
и законните интереси на малцинството.

Принцип 2. Отзивчивост
• Целите, правилата, структурите и процеду-

рите се адаптират към нуждите и законно-
обоснованите очаквания на гражданите.

• Обществените услуги са осигурени и се 
отговаря в разумни времеви рамки на 
гражданските запитвания и оплаквания. 

Принцип 3. Ефикасност и ефективност
• Резултатите отговарят на цели, по които е 

постигнат обществен консенсус. 
• Постигната е максималната възможна пол-

за при определените налични ресурси.
• Системите за управление на изпълнението 

спомагат за оценка и повишаване на ефи-
касността и ефективността на услугите.

• Редовно се извършват одити за оценка и 
подобряване на изпълнението.

Принцип 4. Откритост и прозрачност
• Решения се вземат и се привеждат в сила 

в съответствие с установените правила 
и норми.

• Съществува публичен достъп до цялата 
информация, която не е класифицирана 
по определени причини и по ред, опре-
делен от закона (например - защита на 
неприкосновеността или гарантиране на 
справедливо провеждане на процедури 
по обществени поръчки). 

•Има осигурен публичен достъп до инфор-
мация за взетите решения, прилагането  на 
определени политики и постигнатите ре-
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зултати по начин, който дава възможност 
да се следи ефективно и да се допринася 
за работата на местните власти.  

Принцип 5. Върховенство на закона
• Местните власти спазват законите и се 

подчиняват на съдебните решения.
•Приети са правила и разпоредби в съответ-

ствие с предвидените от закона процедури  
и безпристрастно се привеждат в сила. 

Принцип 6. Етично поведение
• Общественото благо се поставя над лич-

ните интереси.
• Въведени са ефективни мерки за предо-

твратяване и борба с всички форми на 
корупция.

• Своевременно се декларират конфликти на 
интереси и лицата, които са въвлечени в 
тях, трябва да се въздържат от участие при 
вземането на съответните решения.

Принцип 7. Компетенции и капацитет
•Професионалните умения на тези, които 

са ангажирани в процесите на управле-
ние, непрекъснато се повишават с цел да 
се подобри техният принос и постигани 
резултати. 

•Държавните служители са мотивирани 
непрекъснато да подобряват своята 
работа.

•Създадени са и се използват практически 
методи и процедури с цел да се превърнат 
уменията в капацитет и да се постигат по-
добри резултати. 

Принцип 8. Иновации и отвореност за 
промени
• Търсят се нови и ефикасни решения на 

проблемите и се дава приоритет на модер-
ни методи за предоставяне на услуги.

• Има готовност да се въвеждат и тестват 
нови програми, както и да се използва 
натрупаният чужд опит. 

• Създаден е климат, благоприятстващ 
промените в интерес на постигането на 
определени резултати. 

Принцип 9. Устойчивост и дългосрочна 
ориентация
• Нуждите на бъдещите поколения се вземат 

под внимание при прилагането на  насто-
ящите политики. 

• Непрекъснато се взима под внимание 
устойчивото развитие на общността. 
Решенията са насочени към покриване 
на всички разходи, като целта е да не се 
пренасят за бъдещите поколения напре-
жение и проблеми - били те екологични, 
структурни, финансови, икономически или 
социални.

•Има широка и дългосрочна перспектива за 
бъдещето на местната общност, като се 
мисли за това от какво се нуждае тя, за да 
се постигне добро бъдещо развитие. 

•Има разбиране за историческите, култур-
ните и социалните обвързаности, на които 
се основава тази перспектива. 

Принцип 10. Стабилно финансово 
управление
•Цените на предоставяните услуги не 

надхвърлят реалната им стойност и не 
намаляват прекомерно много търсенето, 
особено в случаите, когато се отнася за 
важни публични услуги.

• Следи се за целесъобразност при фи-
нансовото управление, включително при 
сключване на договори и използване 
на заеми, при изчисляване на ресурси, 
приходи и резерви и при използване на 
допълнителни приходи.
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• Подготвят се многогодишни бюджетни пла-
нове с широко обществено обсъждане.

• Рисковете са правилно преценявани и уп-
равлявани, включително чрез публикуване 
на консолидирани отчети и в случай на 
публично-частни партньорства чрез реа-
листично разпределяне на рисковете. 

• Местната власт участва в разпоредбите и 
споразуменията, касаещи  междуобщин-
ската солидарност, справедливото разпре-
деляне на тежести и ползи и редуцирането 
на рискове (изравнителни системи, меж-
дуобщинско сътрудничество, споделяне на 
рискове и др.).

Принцип 11. Човешки права, културно 
разнообразие и социално единство 
•Човешките права, които са в сферата на 

влияние на местната власт, се зачитат, 
защитават и прилагат и се взимат мерки 
за борба с дискриминацията, на каквато 
и да е основа. 

• Културното разнообразие се приема като 
преимущество и се полагат постоянни уси-
лия всички да откриват своите интереси в 
местната общност, да се идентифицират с 
нея и да не се чувстват изолирани. 

• Насърчава се социалното единство и инте-
грацията на изостаналите райони. 

•Гарантира се достъпът до важни услуги, 
особено за най-непривилегированите части 
от населението. 

Принцип 12. Отчетност

• Всички вземащи решения органи, било то 
колективни или еднолични, носят отговор-
ност за своите решения.

•Решенията се докладват, обясняват и могат 
да се санкционират.

•Съществуват ефективни средства срещу 

злоупотреби и срещу такива действия на 
местните власти, които накърняват правата 
на гражданите.

Приложение 2

Платформа на заинтересованите 
страни

Платформата е създадена в рамките на 
Съвета на Европа и ще включва представи-
тели на Комитета на министрите, Парламен-
тарната асамблея, Конгреса на местните и 
регионални власти и Европейския комитет по 
местна и регионална демокрация (CDLR).

Посредством Платформата ще се дават 
основни насоки за Стратегията, ще се про-
следява нейното изпълнение и ще продължи 
нейното развитие в светлината на придоби-
тия опит и поставяйки си тази цел, тя ще:
 осигурява подкрепа на националните и 

регионалните правителства и асоциации 
на местните власти, ако е необходимо, с 
цел да се създадат Програмите за действие 
в подкрепа на предоставянето на добро 
демократично управление за изпълнени-
ето на Стратегията;
 приема тези Програми за действие;
 продължава разработването на Евро-

пейския етикет за иновации и добро 
управление, с оглед натрупания опит от 
пилотното прилагане от страна на властите 
и организациите, доброволно заявили 
желание да направят това;
 насърчава бъдещото разпространение на 

Европейския етикет за иновации и добро 
управление на континента;
 одобрява процедури за присъждане на 

Етикета на местните власти в рамките на 
отделните страни-членки и ако е необхо-
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димо, осигурява техническо съдействие за 
разработването на такива процедури.

Приложение 3

Програми за действие

Програмите за действие, които изразяват 
съвместен ангажимент на централните и мест-
ните власти да предоставят добро демократич-
но управление, могат да включват:

- мерки за насърчаване събирането на 
информация относно доброто управление на 
местно ниво с цел да се стимулира дебатът 
между отделните заинтересовани страни и да 
се насърчат местните власти да се придържат 
към 12-те принципа на добро демократично 
управление;

- мерки за създаване или укрепване 
на партньорства между правителствата и 
асоциацията(ите);

- специфични процедури и инструмен-
тариум за оценка на това дали съществуват 
всички необходими правни и институционални 
условия, благоприятстващи местните власти да 
подобрят своето управление, или има нужда да 
бъдат създадени такива;

- мерки за повишаване на уменията и 
капацитета на служителите и на изборните 
представители на местната власт чрез прила-
гането на специални програми за изграждане 
на капацитет;

-   мерки за насърчаване използването на 
схеми за управление на изпълнението;

-   мерки за осигуряване на идентифициране 
и обмен на знания и добри практики, както 
и подпомагане местните власти да споделят 
опита помежду си;

- мерки за развитие на механизми за добри 

практики и времеви график за изпълнение;
-   времева рамка за изпълнение и евенту-

ална ревизия на Програмата за действие.
Чрез програмите за действие впоследствие 

ще се насърчат и други местни власти да се 
присъединят към 12-те принципа на добро 
демократично управление и да заявят това 
публично. 

Приложение 4

Европейски етикет за иновации и 
добро управление и Европейски приз 
за изключителни постижения

Целта на Етикета за иновации и добро 
управление е да стимулира и инициират 
действия с цел да гарантира, че:  

- гражданите знаят, че имат право на 
добро управление, познават качеството на 
управление в своята община (информация) 
и изразяват очакванията си; 

- местните власти разбират своите силни 
и слаби страни и знаят как да подобрят уп-
равлението си по възможно най-ефективен 
начин (оценка);  

- местните власти приемат, че сравнение 
както вътрешно, така и външно, е възможно 
и препоръчително и че те могат да черпят 
вдъхновение от своите национали и европей-
ски партньори (учейки се от другите). 

С Приз за изключителни постижения 
може да се отбелязват и разпространяват 
най-добрите европейски практики.

Разработването на етикета и приза след-
ва да се извърши от Платформата на заин-
тересованите страни в сътрудничество със 
страните, проявили интерес да предоставят 
условия за пилотното прилагане на Страте-
гията. Работните хипотези при стартирането 
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на работата по разработването са изложени 
по-долу. Те ще бъдат преразгледани и където 
е подходящо, преработени в контекста на 
придобития от пилотното прилагане опит.   

 А. Общо описание

Етикетът ще представлява етикет за 
основно качество, т.е. всяка община (на-
мираща се в някоя от участващите страни) 
може да бъде удостоена с него, стига да е 
достигнала определено ниво на качество 
(придържайки се към редица стандарти за 
качество) на своето управление като цяло.   

Етикетът ще удостоверява, че местната 
власт се придържа към 12-те принципа на 
добро демократично управление, които е 
приела. За да бъде удостоена с такъв етикет, 
съответната местна власт следва да отговаря 
на изискванията, формулирани в “хартата 
за качество”. Тези изисквания ще трябва да 
съответстват на целите на Стратегията и да 
съдържат постижения, процедури или техни-
ки, които местната власт може да приеме и 
въведе в своите работни методи и политики 
и да включи изисквания за самооценка. 

Оценката и подборът на общините ще се 
извършва от национални екипи по подбора, 
сформирани от независими експерти, които, 
за да направят оценка, ще използват харта/
матрица за добро управление.

Всяка община, която се кандидатира да 
получи Етикета за качество и същевременно 
постигне най-малко оценка “добър” по опре-
делени критерии и “много добър” по други, 
ще бъде удостоявана с етикета. 

Необходимо е да се отбележи, че за 
всички критерии квалификацията “отличен” 
ще бъде присъждана само на общини, които 
не само постигат високо ниво на изпълне-
ние, но освен това се включват активно в 

програмите, насочени към обмяна на опит и 
постоянно усъвършенстване (бенчмаркинг, 
програми за добри практики, партньорски 
проверки и др.). 

Б. Методология

i. Институционални разпоредби
Въвеждането на етикета в практиката 

трябва да се основава на стабилни партньор-
ства между Съвета на Европа и националните 
партньори (правителства и сдружения на 
местните власти).

 Националните партньори и Съветът на 
Европа трябва да подпишат  Споразумение 
за прилагане на етикета и да конкретизират 
най-важните елементи на процедурата: ме-
тоди и процедури, контрол на качеството, 
работа с оплаквания и финансови въпроси. 
В страни, които проявяват интерес към въ-
веждане на етикета, Споразумението може 
да бъде неразделна част от Програмата за 
действие. Споразумение не може да бъде 
сключено обаче със страни, които не са 
подготвили и приели национални Програми 
за действие.

Във всяка страна трябва да бъде създаден 
екип от национални независими експерти с 
цел сформиране на национален екип за под-
бор. В този процес не трябва да съществуват 
никакви политически или други съображения 
и експертите следва да бъдат избирани един-
ствено въз основа на тяхната компетентност 
и обективност.

С цел управление на процеса в Спора-
зумението трябва да бъде посочена изпъл-
нителна организация (най-добре е да бъде 
сдружение на местните власти или престижна 
обучаваща институция). Тази организация 
трябва да определи мениджър по проекта. 

ii. Стартиране на процеса на нацио-
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нално ниво
Процесът ще разширява обхвата си по-

степенно само към страни, които са приели 
национални Програми за действие. Може да 
се проведе мероприятие на високо нацио-
нално ниво, което да стартира процеса. По 
време на това мероприятие може официално 
да бъде приета национална харта/матрица за 
добро управление. Тази харта/матрица може 
да ползва като модел Европейската харта, без 
да я променя по същество, адаптирайки я към 
условията в съответната страна.  

Само общините, възприели Европейските 
принципи на добро демократично управление 
и ангажирали се с тяхното прилагане, могат 
да бъдат удостоени с етикета. Те следва да 
извършват самооценяване с цел да преце-
нят собственото си ниво на изпълнение, а 
впоследствие да заявят кандидатурата си за 
удостояване с еикета пред националния екип 
по подбора. 

iii. Избор на общини, спечелили право на 
удостояване с етикета

Националният екип за подбор ще органи-
зира посещения при първоначално избраните 
общини-кандидатки. Тези посещения ще бъ-
дат организирани от националния мениджър 
по проекта чрез събиране на информация 
и ако се налага, чрез подготовка и предва-
рително разпространение до членовете на 
ясно описание на практическата дейност на 
съответната община-кандидатка. 

Всяка година етикети ще бъдат връчвани 
на церемония на високо ниво. Етикетите ще 
бъдат валидни за предварително определен 
период от време (напр. 3 г.). 

iv. Разпространение на добри практики 
Всяка година организацията, отговорна 

за прилагането на етикета, ще публикува:

- информация относно най-добрите 
практики;

- статистика за броя на общините-кан-
дидатки и за нивата на всеки от елементите 
на добро управление: минимум, максимум 
и средно ниво.

Всяка година участващите общини ще 
бъдат поканени да посочат до две области  
на добро управление, в които желаят да 
постигнат подобрение. Управляващата ор-
ганизация ще организира посещения с цел 
партньорски проверки в общините, които са 
достигнали особено високи нива на изпъл-
нение в съответните области. 

Такива партньорски проверки ще дове-
дат до създаване на специфични препоръки 
и планове за усъвършенстване на управле-
нието.

С. Приз за изключителни постижения
В контекста на получените резултати 

от етикета за качество, Съветът на Европа 
може да разработи и приз за изключителни 
постижения. 

Този приз ще бъде връчван с цел призна-
ване и отбелязване на най-добрите европей-
ски практики, свързани с 12-те принципа на 
добро демократично управление. 

Подборът ще бъде извършван от  евро-
пейски екип по подбор, състоящ се от не-
зависими експерти, определени от Съвета 
на Европа. Подборът ще се провежда, осно-
вавайки се на предложения, направени от 
националните екипи за подбор и на базата 
на специфична методология, разработена 
и приета от Съвета на Европа.

Съветът на Европа ще публикува ежегод-
но информация относно приза за изключи-
телни постижения. 
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Принципи и методи за изчисление на 
стандарти

Могат да се откроят два основни метода 
- калкулативен и разпределителен.

При разработването на стандартите 
трябва да се спазват следните основни 
принципи:
 Достоверност. Това означава източниците 

и използваните показатели да не будят 
съмнение;
 Прозрачност. Данните за показателите 

да са известни  на всички. Те да имат 
достъп до тях. Всички страни да участват 
при конструиране на механизма за раз-
пределение. Получателите на субсидии да 
могат сами да изчислят полагащите им се 
средства;
 Обективост. Разпределението се извърш-

ва на базата на показатели, върху които 
централните и местните власти не могат 
да влияят; 
 Справедливост. Общините, които функци-

онират в сравнително по-неблагоприятни 
условия, получават повече. Показателите 
отразяват точно различията и системата 
е насочена към намаляването им;
Стимулиране. Наличие на мотив (причи-

на), който да създава интерес от постига-
нето на определена цел;
 Икономичност. Административните 

разходи за събиране и обработка на ин-
формацията, разпределянето и контролът 
на средствата и въобще за цялостното 
функциониране на системата да са мини-
мални. Тук трябва да се намери подходящ 
баланс между точност на информацията и 

разходи за получаването й.
Калкулативният метод е метод “отдо-

лу-нагоре”. Той остойностява съответната 
услуга, изчислявайки всички разходи за 
нейното производство и предоставяне. От 
тази гледна точка той е най-точният за опре-
деляне на необходимите разходи. Проблеми 
при неговото използване обаче са:
 Краткотрайната валидност на оценките за 

разходи. Цените са динамични, съответно 
оценката за стойността на услугите оста-
рява и се нуждае от актуализация;
 Различните разходи за предоставяне на 

една и съща услуга в различните общи-
ни;
 Общата сума на необходимите средства се 

получава като резултат от предварително 
приетите брой услуги и разходи за тях.

Разпределителният метод отчита 
наличните ресурси, като задачата е те да 
бъдат разпределени между общините. Той 
няма за цел да определи колко средства са 
необходими за предоставяне на конкретна 
услуга. Всяка община получава полагащата 
й се част и самостоятелно се разпорежда с 
нея, като се съобразява със специфичните 
потребности на местните жители.

Разпределянето на средствата на базата 
на обективните потребности от услуги има 
предимства, доколкото:
 Критериите за разпределение са 

сравнително по-постоянни величини в срав-
нение с разходите за определена услуга; 
 Критериите за разпределение могат 

да се базират на обективни фактори, докато 
цените в голяма степен са субективни.

тема3Стандарти за местни дейности



17

Може да се каже, че калкулативният 
метод е по-подходящ при определяне на 
разходите на конкретно място и за конкрет-
но време, а разпределителният - при  регу-
лиране на финансовите отношения между 
централните и местните власти по повод 
изравнителната субсидия. Предлаганата 
методика определя стандарти за местни дей-
ности, базиращи се на калкулативния метод, 
а разпределителният метод се използва за 
изравнителния механизъм.

Едно от важните изисквания за разра-
ботване на стандарти е  отделните фактори, 
които генерират разходи, да се базират на 
стандартизирани среднопретеглени вели-
чини за разходи, а не на индивидуалните 
разходи. Икономичността на функциониране 
на системата изисква те да бъдат ограничен 
брой, т.е. най-важните. Разходите по най-
обобщените групи фактори са:
 Трудови разходи - за брой персонал, ум-

ножен по достигнато равнище на заплати. 
В момента, без да има стандарт, такива 
разходи се изчисляват за делегираните 
дейности - социалните домове, музеите, 
галериите и библиотеките с регионално 
значение, като броят на персонала се 
определя по вътрешни за секторното ми-
нистерство наредби за численост.
Разходи за издръжка. Тези разходи са 

най-разпространени при делегираните 
услуги. Стандарти за издръжка има в об-
разованието - професионални училища, 
общежития и др., в здравеопазването 
- здравни кабинети в детски заведения и 
училища, в социалните домове и култур-
ните заведения.

Обобщаването на факторите, чиито 
разходи се приемат за стандарти, означава, 
че не се вземат предвид индивидуалните 
различия в разходите по подфактори. 

Така например, стандартът за издръжка 
предполага, че се елиминират различията в 
услугите, произведени в заведения, използ-
ващи различен вид гориво. Конструирането 
на единен стандарт води до елиминиране 
на различията във всички фактори. Така 
например, всички общини са поставени при 
еднакви условия по отношение на броя на 
персонала и получаваната средна заплата. 
Ако преди въвеждането на единен стандарт 
за общообразователните училища общините 
не можеха да прехвърлят средства от трудо-
ви разходи за издръжка и обратно, то след 
2007 г. те вече могат, макар и това все още 
да е повече теоретична възможност.

Всяка една от горните разбивки на стан-
дартите - стандарт за издръжка и трудови 
разходи и на единен стандарт, може да има 
различно приложение в общините. Например 
- всяка община може да има индивидуален 
стандарт (напр. за издръжка в образовани-
ето), стандартите да важат за група общини 
(напр. единните стандарти в образованието) 
или да  са валидни за всички общини, т.е. 
да има един стандарт (например за център 
за обществена подкрепа, когато услугата се 
предоставя от външен доставчик).

С този подход се избягват индивидуал-
ните различия в отчитането на разходите в 
отделните общини. Системата е насочена 
към достигане на определено равнище. То 
може да е средното за страната, най-висо-
кото, най-ниското или друго целево равни-
ще. Това обаче създава неравни условия, 
доколкото се облагодетелстват тези общини, 
които имат по-ниски от средните разходи  и 
се създава дефицит в общините с обективно 
по-високи разходи. Последното не винаги е 
стимул за придвижване на системата към 
едно по-добро състояние, доколкото дейст-
вия, насочени към намаляване на разходите, 
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не винаги са в обхвата на правомощията на 
местните власти.

Местните услуги са многообразни и 
тяхното количество  и качество се определя 
от специфичните потребности на местната 
общност, възможностите на гражданите да 
заплащат за тях, политиката на общината 
и държавата за финансова подкрепа. Това 
усложнява задачата, първо по отношение 
на избора на услуги. Те от една страна не са 
задължителни, а от друга - са силно повлияни 
от местната специфика. По тази причина в 
разработката са избрани услуги, които са 
по-масови и се предоставят във всички или в 
повечето общини.  Второ, изборът е в голяма 
степен предопределен по отношение структу-
рата на разходите, т.е. факторите, на базата 
на които да се разработят стандартите. На 
този етап, като първа крачка към разработка 
на стандарти за местни дейности, се предлага 
прилагане на единен стандарт. Той е единен, 
защото обединява всички разходи (трудови 
и издръжка) и защото е валиден за всички 
общини. Той отразява минималното общо-
прието равнище по отношение на качеството 
и обхвата на услугите (вж. таблицата). На 
следващия етап трябва много добре да се 

прецени необходимо ли е да се диференцира 
стандартът по групи общини.

От горепосочените видове общински 
услуги са избрани детски градини, детски 
ясли и домашен социален патронаж по 
следните причини: 

- това са най-масовите предоставяни от 
общините услуги;

- засягат национални политики за 
подкрепа на социално уязвими групи от 
населението;

- насочени са към подобряване на демо-
графското състояние на страната;

- това са първите стандарти за “платени” 
(частично от ползвателите) услуги.

Този подход предполага за всяка услуга 
да се опишат основните дейности по нейното 
предоставяне и тяхното остойностяване. На 
тази база може да се изведе един стандарт, 
който отразява средното за страната равнище 
на разходи на един потребител. След това, по 
обратен път, по калкулативния метод може 
да се изчисли какво качество на услугите 
може да се предостави с тези средства - т.е. 
да се определи минимален пакет от дейности 
в услугата.

Алгоритъмът на 
изчисление на раз-
ходния стандарт за 
местните дейности 
предполага като 
първа стъпка да 
се определи база-
та. Предлага се тя 
да се обвърже с 
резултата от дей-
ността - т.е. с об-
служените лица. 

Втората стъп-
ка е да се изведе 

Видове услуги       Брой общини       Брой население

Детски градини   263  7 717 562

Домашен социален патронаж 228  7 386 817

Детски ясли (самостоятелни) 128  6 158 194

Осветление   264  7 718 750

Озеленяване   202  7 232 709

Поддържане на улици  259  7 658 825

Предоставяни от общините местни услуги към началото на 2007 г.
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обхватът на потребителите. Той съвпада 
с броя на населението  на общините, пре-
доставящи тази услуга само в случаите за 
осветлението, озеленяването и поддържа-
нето на уличната мрежа. При детските ясли 
и градини трябва да се вземе населението, 
което има достъп до тези услуги, т.е. от 0 
до 5 г. включително. Подобен е случаят и с 
домашния социален патронаж. В огромното 
си мнозинство това са възрастните хора и 
затова се предлага възможният контингент 
клиенти да се търси при населението на 65 
и повече години. 

Ясно е, че когато става въпрос за градско 
осветление, никой не може да бъде лишен от 
достъп до ползването на тази услуга. В случая 
реалните потребители съвпадат с броя на 
населението. При детските ясли, градини и 
домашния социален патронаж не може да 
се приеме, че всички възможни потребители 
биха могли да ползват съответната услуга. 
Доколкото възможните потребители са 
многократно повече от сега обслужваните, 
по-скоро става дума за разширяване достъпа 
до услугите. Балансирането на потребностите 
с ресурсите в съчетание с необходимостта за 
спазване на принципа на справедливост пред-
полага да се определи критерий за обхват на 
обслужваното население, който да бъде един и 
същ за всички общини. На тази база еднаквият 
достъп и дял на потребителите от възможния 
широк контингент, умножен по стандарта за 
разход, който визира средната достигната 
стойност на разходите за единица услуга, дава 
представа за размера на средствата, които се 
полагат на съответната община. 

Последният методичен  проблем е свър-
зан с източниците за финансиране на 
стандартите за местните дейности. При 
осветлението, озеленяването и поддържа-
нето на уличната мрежа това е единствено 

общината, а  финансирането има за източ-
ник местни общи приходи. За останалите 
избрани услуги положението е различно. 
То се определя от факта, че  тези услуги 
се финансират с потребителски такси, а 
специално при детските ясли и градини 
финансирането на трудовите разходи става 
с централно осигурени средства. При тази 
ситуация стандартът за домашния социален 
патронаж трябва да включва всички текущи 
разходи, а за детските ясли и градини - само 
веществената издръжка. За тези услуги е 
необходимо да се избягват различията в 
дела на разходите, които се финансират с 
такси. Това е необходимо поради различния 
размер на таксите, определяни в отделните 
общини. Този проблем би могъл да се из-
бегне, ако се приеме, че храната за децата 
и за възрастните по принцип се финансира 
с такси от потребителите, а стандартът 
включва минимален размер на разходите 
за предоставяне на базов пакет услуги. 
Разнообразяването на този пакет услуги 
с допълнителни дейности е за сметка на 
общинския дял.

Размер на стандарти за основни 
местни дейности
1. Стандарт за детски ясли

Според Закона за здравето детските ясли 
са организационно обособени структури, 
в които медицински и други специалисти 
осъществяват отглеждане, възпитание и обу-
чение на деца от тримесечна до тригодишна 
възраст. В детските ясли се осигуряват усло-
вия за нормално физическо и психично раз-
витие на децата чрез правилна организация 
и научнообосновани методи за отглеждане, 
хранене, възпитание и предпазване от за-
болявания. Затова базата за определяне на 
стандарт за издръжка е едно дете, защото 
реалният носител на разходи са децата.
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1.1. Описание на услугите, включени в    
дейността 

Основните видове услуги, предоставяни 
в детските ясли, могат да бъдат системати-
зирани по следния начин:
 Услугите, свързани с физическото от-

глеждане на децата, са:
- Хранене и осигуряване на вода. В 

детските ясли се осигуряват три хранения 
- закуска, обяд и следобедна закуска. Хра-
ната трябва да отговаря на изискванията 
на Наредба № 23/2005 г. на министъра на 
здравеопазването, да осигурява здраво-
словно и пълноценно хранене и достатъчна 
да задоволява физиологичните потребности 
на децата в тази възраст за постигане на 
нормален растеж и развитие.  Продуктите и 
суровините, от които се приготвя храната, 
трябва да бъдат екологично чисти и да не 
са с изтекъл срок на годност. Седмичното 
меню се изготвя от медицински специалист, 
домакин и готвач на детското заведение. 
Приготвянето на храната се осъществява в 
кухненски блок, който отговаря на изисква-
нията на Наредба №5/2006 г. за хигиената 
на храните. В детски ясли, където няма из-
граден кухненски блок, храната се доставя 
от кухня-майка и към всяка яслена група 
се обособяват офиси за разпределяне на 
храната. Осигуряването на достатъчно коли-
чество вода за пиене е задължително изис-
кване при предоставяне на услугата, защото 
осигуряването на достатъчно количество 
вода е изключително важно за физическото 
развитие на децата. Водата също трябва да 
отговаря на санитарните изисквания и  да 
бъде екологично чиста. Когато се осигурява 
минерална вода, тя трябва да бъде с умерена 
минерализация, отговаряща на изискванията 
за възрастта на децата. 

- Следобедният сън и почивка са след-

ващия вид услуга, свързана с физическото 
отглеждане на децата. За осигуряване на 
следобедния сън на децата в детската ясла 
трябва да има изградено специално поме-
щение, оборудвано с легла, отговарящи на 
възрастта на децата. Леглата и дюшеците 
(матраците) към тях трябва да бъдат напра-
вени от специални материали, които лесно 
се почистват, удобни са за обслужване и 
са на такава височина от пода, за да могат 
децата сами да се качват и слизат от тях 
преди и след сън. Необходимо е да бъдат 
осигурени достатъчен брой завивки, съо-
бразени със сезона, и спално бельо, което 
редовно се изпира и изглажда. За всяко 
дете се осигурява индивидуален шкаф за 
съхранение на завивките.

- Отоплението и осветлението на поме-
щенията в детската ясла са от особено зна-
чение за съхраняване на физическото здраве 
на децата. С цел да се предпазят децата от 
прегряване или измръзване, отоплението 
в помещенията през различните сезони на 
годината се регулира съобразно температу-
рата на атмосферния въздух, като не бива 
да превишава 18 - 21оС, а влажността на 
въздуха трябва да бъде в границите от 30% 
до 60%. За осигуряване на постоянен приток 
на чист въздух в помещението е необходимо 
редовно проветряване, като в същото време 
трябва да се избягва движението на въздуха 
над определените норми. За поддържане на 
тези условия в детските ясли е необходимо 
изграждането на съответна отоплителна 
инсталация и снабдяване с овлажнители 
на въздуха, вентилационна уредба или 
климатизатори, както и термометри и уреди 
за измерване на влажността на въздуха. За 
осигуряване на достатъчна осветеност на 
помещенията е необходимо съотношението 
между остъклената част на прозорците към 
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площта на пода да е 1:4 за занималните и 
спалните. Изкуственото осветление - обик-
новено или луминесцентно, трябва да е дос-
татъчно по сила и равномерно разпределено, 
като осветителните тела са обезопасени. За 
по-добра осветеност стените, подовете и 
мебелите трябва да бъдат в светли тонове.
 Здравни грижи и поддържане на хигиена. 

За опазване здравето на  децата в детски 
ясли се полагат следните здравни грижи:

- Ежедневно наблюдение на здравното 
състояние на децата;

- Поддържане на задължителните ме-
дикаменти в медицинския шкаф в доста-
тъчни количества, както и допълнителни 
медикаменти, консумативи и превързочни 
материали;

- Профилактика и закаляване чрез орга-
низиране на общ закалителен режим и спе-
циални закалителни процедури, съобразени 
с индивидуалните особености на децата;

- Организиране на мероприятия по 
физическа култура и летни оздравителни 
дейности;

- Изграждане на правилен хигиенен 
режим на децата по отношение на режима 
на сън, занимания и хранене и възпитаване 
на здравно-хигиенни и културни умения и 
навици у децата;

- Поддържане на добра комуникация с 
личните лекари;

- Организиране на здравно-просветна и 
здравно-възпитателна работа с персонала 
на детската градина, родителите и децата;

- Извършване на периодични профилак-
тични прегледи на персонала;

- За предотвратяване и ограничаване на 
рисковите фактори в детското заведение е 
необходимо поддържане на мерки за избяг-
ване на травми, отравяния и изгаряния; 

- За предотвратяване разпространението 

на заразни заболявания в детските ясли 
е необходимо поддържане на оптимална 
температура и двукратно дневно прове-
тряване на помещенията в отсъствие на 
децата. Изтупване и изнасяне на слънце 
на спалното бельо, термодезинфекция при 
всяко изпиране и последващо изглаждане 
с гореща ютия;

- За осигуряване на чистота и безопас-
ност на спалните, игралните и санитарните 
помещения ежедневно се извършва дезин-
фекциране на подовете, измиване с вода 
и сапун на играчките, масите, столовете, 
леглата и стените;

- Неколкократно ежедневно измиване и 
дезинфекция на тоалетните и дезинфекция 
на гърнетата на децата, като след обслужва-
не на всяко дете помощник-възпитателите 
задължително измиват и дезинфекцират 
ръцете си и измиват ръцете на децата;

- В детските ясли се създават условия за 
измиване на ръцете преди хранене и след 
ползване на тоалетна, както и осигуряване 
на индивидуални кърпи за ръце, чаши за вода 
за всяко дете;

- Ежедневно поддържане на  чистота и 
безопасност на двора;

- Осигуряване на охрана на децата;
- Поддържане на работеща HASEP - 

система.
 Възпитание и занимание.  Според въз-

растовите особености на децата в детските 
ясли се предлагат занимания и режим за 
възпитание на основни умения - комуни-
кативни, двигателни и социални. Всяка 
яслена група трябва да бъде снабдена с 
достатъчно количество играчки и други 
занимателни материали, съобразени с 
възрастта на децата.
 Други. 

- административно-стопанска дейност, 
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счетоводна отчетност, събиране и отчитане 
на таксите, водене и съхраняване на доку-
ментацията на детската ясла, осъществя-
ване на целесъобразно и законосъобразно 
разходване на  предоставените средства 
и др.;

- осигуряване на детското заведение 
с компетентен и мотивиран медицински, 
педагогически и  помощен персонал;

- повишаване квалификацията на пер-
сонала;

- опазване, стопанисване, рационално 
ползване и обогатяване на сградния фонд и 
модернизиране на материално-техническата 
база;

- обследване и подобряване на енергий-
ната ефективност;

- поддържане на оборудвани здравни 
кабинети в детските ясли;

- охрана на сградите.
1.2. Базовият пакет услуги, които се 

осигуряват със стандарта за издръжка на 
дете в детска ясла, представлява остойно-
стени разходи за предоставяне на минимал-
но ниво на следните услуги:
 От услугите, свързани с физическото 

отглеждане на децата, осигурява средства 
за: два комплекта спално бельо; вода за 
пиене по 0,700 л. на ден на дете и мини-
мален размер на средствата за отопление 
и осветление.  След остойностяване на от-
делните разходи частта от годишния размер 
на стандарта  за физическо отглеждане на 
децата възлиза на 272 лв. на дете.
За услугите по осигуряване на здравни 

грижи и поддържане на хигиена стандартът 
осигурява средства в размер на 100 лв. за: 
профилактика и оздравителни мероприятия; 
миещи, перилни, почистващи и дезинфекци-
ращи препарати за поддържане на личната 
хигиена на децата и хигиената на помеще-

нията, както и средства за подсушаване на 
ръце се предвиждат от всеки вид на дете за 
годината средно по 1 кг по цени на едро; 
вода за хигиенни нужди се предвижда по 20 
м3 на дете годишно.
Стандартът осигурява средства в раз-

мер на 31 лв. за възпитание и занимание 
на децата за играчки и учебно-възпитателни 
материали.  

Общият размер на стандарта е 403 лв.
Базовият пакет не включва стойността на 

храната и административните разходи, както 
и другите разходи извън описаните в пакета, 
които общините финансират от собствени и 
други приходи.
2. Стандарт за детски градини

Детска градина е възпитателно учреж-
дение за деца на възраст от 3 до 6 години. 
Системата от детски градини е предназна-
чена както за първоначална социализация 
на децата и обучението им на навици за 
общуване с връстници,  така и за мини-
малната подготовка на децата за обучение 
в училище - на ниво първични навици на 
четене, писане и смятане. Както при стан-
дарта за дете в детска ясла и при стандарта 
за детски градини базата е издръжката на 
дете в детска градина.
2.1. Описание на услугите, включени в 

дейността 
Обхватът на услугите, предоставяни 

в детските градини, е идентичен с този в 
детските ясли. Основните различия се със-
тоят в това, че за децата в детската градина 
услугите по възпитание, образование и раз-
влечения са с по-голям превес, отколкото в 
детските ясли. 

Възпитанието и обучението на децата в 
детските градини се организира и провежда 
в съответствие с държавното образователно 
изискване за предучилищното възпитание 
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и подготовка и осигурява готовност на 
децата за училище. Според възрастовите 
особености на децата в детските градини се 
предлагат основни образователни услуги с 
цел постигане на минимално ниво на знания 
за четене, писане и смятане. В детските 
градини могат да се извършват допълнителни 
педагогически и други услуги по желание 
на родителите срещу заплащане съобразно 
интересите и потребностите на децата. По 
отношение на заниманията за децата в дет-
ска градина са необходими и допълнителни 
материали (блокчета, боички, лепило и др.) 
за възпитание на навици и развитие на при-
ложни художествено-естетически умения.
2.2. Базовият пакет услуги, осигурен със 

стандарта за издръжка на дете в детска 
градина, е съставен от остойностени на 
експертно ниво разходи за предоста-
вяне на минимално ниво на следните 
услуги:
за физическото отглеждане на де-

цата размерът на стандартът покрива 293 
лв., като се осигуряват средства за: два 
комплекта спално бельо; вода за пиене по 
1 л. на ден на дете и минимален размер на 
средствата за отопление и осветление.  
за здравни грижи и поддържане на 

хигиена стандартът покрива услугите за: 
профилактика и оздравителни мероприятия; 
миещи, перилни, почистващи и дезинфекци-
ращи препарати за поддържане на личната 
хигиена на децата и хигиената на помеще-
нията, както и средства за подсушаване на 
ръце се предвиждат от всеки вид на дете за 
годината средно по 1 кг по цени на едро; 
вода за хигиенни нужди се предвижда по 
20 м3 на дете годишно. Частта за здравни 
грижи, осигурена със стандарта, е в размер 
на 70 лв.
за възпитание и занимание на децата 

за учебно-възпитателни материали и мате-
риали за развлечение стандартът осигурява 
средства в размер на 40 лв.

Общият размер на стандарта е 403 лв.
Аналогично с детските ясли, базовият 

пакет услуги не включва стойността на хра-
ната и административните разходи, както и 
другите разходи извън описаните в базовия 
пакет, които общините финансират от такси 
и други собствени приходи.
3. Стандарт за домашен социален патро-

наж
Домашният социален патронаж (ДСП) 

като местна дейност се осъществява за 
предоставяне на социални услуги в домашна 
среда. ДСП е комплекс от социални услуги, 
предоставяни по домовете, свързани с 
доставка на храна; поддържане на личната 
хигиена и хигиената на жилищните помеще-
ния, обитавани от ползвателя; съдействие 
за снабдяване с необходимите технически 
помощни средства при ползватели с ув-
реждане; битови услуги и други. Базата за 
определяне на стандарта е ползвател на 
услугата - патронирано лице.
3.1. Описание на услугите, включени в 

дейността 
Услугите, предоставяни в ДСП, могат 

да бъдат систематизирани в следните на-
правления:
Услуги по доставянето на храна. Тук 

се включват: 
- приготвяне на храна от екологично 

чисти продукти по рецептурници за хранене 
на хора от съответната възрастова група и 
съобразена със специфично заболяване на 
клиента. Трябва да бъде осигурена възмож-
ност за избор от патронирания на варианти 
от минимум две менюта;

- осигуряване на индивидуални, естети-
чески съдове, подходящи за многократна 
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употреба и за поддържане на хигиената 
им; 

- доставяне на топла храна в дома на 
потребителя.

Приготвянето на храната и почистването 
на съдовете трябва да става в условия, съо-
бразени с изискванията на ХЕИ. 
Наблюдение на здравното състояние 

и съдействие за получаване на медицин-
ска помощ. Тук се включва получаване на 
информация за здравното състояние на 
обслужваното лице и измерване на кръвното 
налягане, при всяко посещение и навремен-
но (до 24 часа от получаване на информаци-
ята) осигуряване на връзка с личния лекар, 
а по необходимост - и незабавна връзка със 
спешна медицинска помощ;
Поддържане на хигиената на дома, 

чрез периодично почистване с прахосму-
качка на ДСП на помещенията, обитавани 
от патронирания, и седмично измиване и 
дезинфекциране на сервизните помещения, 
ползвани от лицето.
Снабдяване с отоплителни матери-

али. В услугата се включва натоварване и 
разтоварване на отоплителните материали 
на нает или общински транспорт, както и 
внасяне и подреждане на отоплителните 
материали в складовото помещение на дома 
на лицето.
Дребни ремонти на жилището и 

битовата техника. Тази услуга е свързана с 
осигуряване след предварително заявяване 
на електротехник, водопроводчик и други 
специалисти за извършване на дребни ре-
монтни дейности - уплътняване на дограма, 
постно и блажно боядисване, ремонти на 
електрически уреди и ВиК инсталации и др. 
Осигуряване на постелен инвентар, 

облекло и обувки. На патронираното лице 
се осигурява веднъж годишно комплект 

спално бельо и комплект долно бельо и  
веднъж на две години вълнено одеяло и по 
един чифт зимни и летни обувки.
Развлечения и занимания. Услугата 

включва осигуряване на подходящо четиво 
(вестници, списания и книги) и предоставяне 
на информация за предстоящи развле-
кателни телевизионни и радиопрограми, 
подходящи за съответната възрастова група. 
Организиране на групи по интереси за екс-
курзии в страната и други занимания при 
заявено желание от минимум 10 лица. Два 
пъти седмично придружаване за разходка, за 
по един час в границите на района, в който 
живее патронираният.
Покупка на допълнителни хранител-

ни продукти и други стоки със средства на 
лицата. Тази услуга е свързана с покупката 
на хранителни стоки и други дребни стоки за 
бита по писмена заявка не по-често от един 
път на три седмици
 Административни, финансови и 

правни услуги. В тази услуга се предвижда 
осигуряване на бланки и помощ при по-
пълване  и изпращане на искания, молби, 
заявления и други за общински и други 
административни услуги, както и връзка 
със специалист за правни консултации и 
обслужване при необходимост. По желание 
на патронирания може да се извършват и 
плащания със средства на клиента на сметки 
за консумативни разходи в обитаваното от 
него жилище (ток, вода, отопление, телефон 
и др.). 
Други услуги: 
- пране,  гладене и химическо чистене на 

постелен инвентар и облекло;
- придружаване и/или транспортиране 

до административни, здрави и други ин-
ституции;

- бръснарство и/или фризьорство в 
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дома;
- почистване, зареждане и палене на 

отоплителни уреди на твърдо и течно го-
риво;

- рязане, цепене, внасяне и подреждане 
на дърва;

- съдействие за изпращане на колетни и 
препоръчани пратки - опаковане, надписва-
не и предаване в съответния пункт;

- съдействие при отглеждане на градин-
ски и стайни цветя - поливане, плевене и 
окопаване;

- съдействие при производство на 
плодове, зеленчуци и месо в помощното 
стопанство на потребителя за поевтиняване 
на храната и обслужваните лица.
3.2. Описание на стандарта за покриване 

на базов пакет
Базовият пакет услуги, осигурени със 

стандарта за домашен социален патронаж, 
включват:
От услугите по доставянето на храна 

е включен единствено минимален размер 
на транспортните разходи за доставката на 
топла храна в дома на потребителя. Тези 
разходи са изчислени на база средно раз-
стояние между населените места, разход на 
гориво 8 л. на 100 км и цена на горивото 2 
лв. за литър. При анализа на разходите за 
транспорт се установиха големи междуоб-
щински различия, обусловени от различния 
брой на населените места на територията 
на отделните общини, както и различните 
разстояния между тях. За по-нататъшно 
обективизиране на изравнителния механи-
зъм е необходимо да се изравнят междуоб-
щинските различия чрез усъвършенстване 
на стандарта в частта за транспорт. 
Наблюдение на здравното състояние 

и съдействие за получаване на медицинска 
помощ. 

Поддържане на хигиената на дома.
Снабдяване с отоплителни матери-

али. 
Дребни ремонти на жилището и бито-

вата техника. 
Осигуряване на постелен инвентар, 

облекло и обувки. 
Развлечения и занимания. 
Покупка на допълнителни хранителни 

продукти и други стоки със средства на 
лицата. 
Административни, финансови и правни 

услуги. 
Размерът на стандарта за домашен соци-

ален патронаж е 559 лв. и включва следните 
компоненти:
Трудови разходи - 440 лв. Базовият па-

кет услуги е свързан с относително по-голям 
дял на трудовите разходи. При остойностя-
ване на компонента се прие, че:

- 1 зает обслужва 10 клиента; 
- средната месечна брутна работна 

заплата на 1 лице в ДСП не е по-висока от 
тази в делегираните дейности; 

- за осигурителни вноски за сметка на 
работодателя общо са предвидени 22%.
Компонентът за издръжка е в размер 

на 119 лв. и включва: 
- Минимални разходи за доставка на 

храната - 46 лв. 
- Други разходи (за постелен инвентар, 

облекло и обувки) - 73 лв. За определянето 
на тази част от стандарта е използвано 
средно за страната достигнато ниво на 
разходите.

Допълнителният пакет услуги включва 
разходите за храна, общите административ-
но-стопански разходи и транспортни разхо-
ди според териториалното разпределение на 
клиентите, както и другите услуги.



26

1. Преглед на нормативните документи 
за идентифициране на услугите, предоста-
вяни от общините по устройство на тери-
торията и контрол в строителството

Нормативните документи, въз основа на 
които се определят услугите, предоставяни 
от общините по устройство на територията 
и контрол в строителството, са: Законът за 
устройство на територията (ЗУТ), Законът 
за кадастъра и имотния регистър (ЗКИР), 
Законът за собствеността и ползването 
на земеделските земи (ЗСПЗЗ), Законът за 
възстановяване на собствеността върху гори 
и земи от горския фонд (ЗВСГЗГФ), Законът 
за местните данъци и такси (ЗМДТ).

На основание на посочените нормативни 
документи след анализиране на услугите, 
които общините предоставят на физически 
и юридически лица, е изготвени списък на 
най-често търсените услуги от общините 
(приложение №1), и разширен списък на 
предоставяните от общините администра-
тивно-технически услуги по устройство на 
територията, кадастър, инвестиционно проек-
тиране и строителство (приложение №2). 

Необходимо е да се отбележи, че пред-
ставените в списъците услуги напълно по-
криват спектъра от услуги, които се иденти-
фицират след анализиране на изискванията 
на нормативните документи.

Приложение №1

НАЙ-ЧЕСТО ТЪРСЕНИ ТЕХНИЧЕСКИ УСЛУГИ ОТ ОБЩИНИТЕ

№     Техническа услуга

1. Издаване на скица за недвижим имот

2. Издаване на скица с изчертан подземен кадастър

3. Издаване на скица за недвижим имот с указан начин на застрояване - виза за 

проектиране (чл. 140, ал. 2 от ЗУТ)

 Издаване на скица на урегулиран поземлен имот с виза за проектиране по чл.140 

от ЗУТ от електронен носител (цифров модел)

4. Заверка на скица, от издаването на която са изтекли 6 месеца

5. Одобряване на технически и работни проекти (чл. 145, ал.1) и издаване на раз-

решение за строеж, основен ремонт и преустройство на съществуващи сгради и 

помещения (чл. 148, ал.1, чл. 152 от ЗУТ и узаконяване на строежи по §184 от ПЗР 

на ЗИД на ЗУТ)

6. Издаване на разрешение за възлагане на изработване на ПУП (чл. 124, ал.2 от ЗУТ)

7. Одобряване и обявяване на проекта за ПУП (чл. 124 и чл. 129 от ЗУТ)

8. Издаване на разрешение за изработване на проект за изменение на ПУП (чл. 134, 

тема4Услуги предоставяни от 
общините
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чл. 135, чл. 15 и § 8 от ПР на ЗУТ)

9. Одобряване и обявяване на проекта за изменение на ПУП (чл. 134, чл. 135, чл. 15 

и § 8 от ПР на ЗУТ)

10. Издаване на разрешение за допускане изработването на комплексен проект за 

инвестиционна инициатива (чл.150, ал. 1 от ЗУТ) 

11. Одобряване на комплексен проект за инвестиционна инициатива (чл. 150, ал. 3 и 

4 от ЗУТ)

12. Издаване на разрешение за строеж по одобрен комплексен инвестиционен проект 

(чл. 150, ал. 4 на ЗУТ)

13. Издаване на разрешение за строеж на обекти, за които не се изисква одобряване 

на инвестиционни проекти (чл. 147, ал. 1 от ЗУТ)

14. Издаване на разрешение за строеж на огради (чл. 48 от ЗУТ)

15. Заверка на строително разрешение (чл. 153, ал. 3 и ал. 4 от ЗУТ)

16. Издаване на разрешение за поставяне на преместваеми обекти и елементи на градското 

обзавеждане, които не са свързани трайно с терена (чл. 56 от ЗУТ - в частни имоти)

17. Одобряване на проект и издаване на разрешение за поставяне на рекламно-ин-

формационни материали

18. Присъствие при откриване на строителна площадка и определяне на строителна 

линия и ниво на строеж (чл. 223 на ЗУТ)

19. Проверка за установяване на съответствието на строежа с издадените строителни 

книжа (чл. 159, ал. 1 и ал. 3 от ЗУТ)

20. Издаване на удостоверение за въвеждане в експлоатация на строежи от IV и V 

категория (чл. 177, ал. 3 от ЗУТ)

21. Съставяне на констативен акт за незаконно строителство по чл. 224, ал. 2 от ЗУТ)

22. Издаване на акт за узаконяване на строеж (§ 184 от ПЗР към ЗИД на ЗУТ)

23. Издаване на удостоверение за нанасяне на новоизградени обекти в цифровия модел 

и кадастралните планове (чл. 52 от ЗКИР и § 4 от Наредба № 4 за ОСИП)

24. Окомплектоване на писмо до нотариуса за снабдяване с нотариален акт за соб-

ственост на поземлен имот

Броят и видът на предоставяните от об-
щините услуги са по-богати и детайлизирани. 
В разширения списък на предоставяните 
от общините административно-техниче-
ски услуги по устройство на територията,  

кадастър, инвестиционно проектиране и 
строителство (таблица №2) са обобщени 
услугите, предоставяни от общините с цен-
трове областните градове в страната и от 
други по-малки общини. 

№     Техническа услуга
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       Приложение №2
ОПИС НА АДМИНИСТРАТИВНО -ТЕХНИЧЕСКИ УСЛУГИ 
ПО УСТРОЙСТВО НА ТЕРИТОРИЯТА, КАДАСТЪР, 
ИНВЕСТИЦИОННО ПРОЕКТИРАНЕ И СТРОИТЕЛСТВО,  
ПРЕДОСТАВЯНИ ОТ ОБЩИНИТЕ НА ФИЗИЧЕСКИ И 
ЮРИДИЧЕСКИ ЛИЦА

№ Видове услуги

Устройствено планиране на територията

1. Даване на устни справки за кадастрално, регулационно и устройствено положение 
на недвижими имоти  

2. Издаване на скица за недвижим имот с указан начин на застрояване

3. Презаверяване на скици, от издаването на  които са изтекли шест месеца

4. Издаване на удостоверение за факти и обстоятелства по териториалното и 
селищно устройство

5. Издаване на удостоверение за факти и обстоятелства по териториално и селищно 
устройство на търговци и юридически лица. 

6. Издаване на удостоверение за градоустройствен статут на имотите по общ 
устройствен план (ОУП) и “фондова” принадлежност

7. Заверяване на преписи от документи и на копия от планове и документацията към тях

8. Процедура по искане за изработване на подробен устройствен план (ПУП) по 
чл.124 от Закона за устройство на територията (ЗУТ)

9. Допускане за изработване на ПУП

10. Процедиране и одобряване на разработки за ПУП, план за регулация и застрояване 
(ПРЗ) по чл. 8, 9, 21, 24, 59, 108, 109, 110, 124, 134 от ЗУТ

11. Процедура по одобряване и обявяване на изменението на ПУП по чл. 15, чл. 133, 
чл. 134, чл. 135  от ЗУТ и § 8 от ПР на ЗУТ

12. Разглеждане на ПУП в регулирани територии

13. Разглеждане на ПУП в производствени зони

14. Процедура по разглеждане на действащи и създаване на нови устройствени 
планове за имоти с необходима промяна предназначението на земята (по чл. 59 
от ЗУТ)

15. Процедура по разглеждане на специализирани подробни устройствени планове 
(СПУП) по чл. 111 от ЗУТ

16. Процедура по разглеждане на изменения на действащи и създаване на нови 
устройствени планове за основно жилищно застрояване
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17. Процедура по разглеждане на изменения на действащи и създаване на нови 
устройствени планове за основно нежилищно застрояване

18. Допускане на ПУП за изменение на ПРЗ, ПУП за земеделска земя, ПУП в населено 
място без план

19. Становище на ЕСУТ по ПУП

20. Издаване на удостоверение за заверено копие от ПУП

21. Окомплектоване на преписка до съда във връзка с подадени възражения срещу 
заповед на кмета на общината за одобряване на общи устройствени планове

22. Процедиране и одобряване на разработки за работен устройствен план (РУП), 
план за регулация и застрояване (ПРЗ)  (по чл. 36 и 113  от ЗУТ)  

23. Изготвяне на електронна извадка от графична (цифрова) база данни

24. Изчертаване на чертеж с плотер

25. Дигитализиране на обект

26. Сканиране на обект

27. Обработка на сканирани обекти

28. Териториално насочване на обекти след проучване на предвижданията на общи  и 
подборни устройствени планове

29. Издаване на заверени ксерокопия от планове (архитектурни, конструктивни и др.) 
и документацията към тях

30. Издаване на удостоверения по искане на заинтересовани физически или юридически 
лица за липса или наличие в архива на общината на търсените от тях документи

31. Проверка, проучване и изготвяне на писмен отговор относно наличността на 
търсените документи в архива на общината

32. Предоставяне на ксерокопия на документи, съхранявани в архива на общината, 
които не са оригинали и не се заверяват

33. Учредяване право на преминаване през чужд поземлен имот по чл. 192, ал. 2 от ЗУТ

34. Учредяване право на преминаване през общински поземлен имот по чл. 192, ал. 
3 от ЗУТ

35. Издаване на удостоверения за факти и обстоятелства по ЗУТ или Закона за 
кадастъра и имотния регистър (ЗКИР)

36. Издаване на протокол за въвод във владение за възстановени имоти по реда на 
Закона за собствеността и ползването на земеделските земи (ЗСПЗЗ)

37. Заверяване на констативен акт по Наредба №3 на МРРБ, удостоверяващ 
прилагането на ПУП по отношение на застрояването

38. Издаване на скица и удостоверение  по чл.13, ал.5 и ал.6 от ППЗСПЗЗ
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39. Издаване на удостоверение и скица  по чл.16 от ППЗСПЗЗ

40. Издаване на удостоверение за идентичност на поземлен имот по регулационни 
планове

41. Издаване на удостоверение за наличие на обособени дялове

42. Изготвяне на оценка на поземлен имот по реда на НРОЦЗЗ

43. Предоставяне на копия от кадастрален, регулационен и застроителен план или 
част от тях (без данни за собствеността) в цифров вид върху магнитен носител 
на правоспособни лица по чл.17, ал.1 от ЗКИР и лица, притежаващи техническа 
правоспособност по чл.229 и чл.230, ал.1 от ЗУТ

44. Ползване на проектно-сметна документация от техническия архив на общината

45. Издаване на справка за показатели на земеделска земя за оценка по § 4 от ПЗР 
на ЗСПЗЗ

46. Писмен отговор при липса на досие в архива

47. Съгласие за допускане на устройствена процедура за линейни обекти 
- до 1 км, до 10 км 
- над 10 км

48. Одобряване на линейни обекти 
- до 1 км 
- до 10 км 
- над 10 км

49. Изготвяне становища по искания относно възстановяване на собствеността върху 
земи и гори в и извън границите на урбанизираните територии

50. Проверка на документи и становища по молби за придобиване право на 
собственост с предоставено право на ползване по реда на § 4 от ПЗР на ЗСПЗЗ 

51. Становища по искания относно придобиване право на собственост върху застроени 
земи от горския фонд по реда на Закона за възстановяване на собствеността върху 
горите и земите от горския фонд (ЗВСГЗГФ)

52. Подготовка на становище при искане за замяна на земеделски земи от 
общинския поземлен фонд срещу земеделски земи, собственост на физически 
или юридически лица

53. Подготовка на преписки и мотивирани становища за включване на земеделски 
земи в строителните граници на населените места по чл.20 и чл.20(а) от Закона за 
опазване на земеделските земи (ЗОЗЗ)

54. Подготовка на преписки и за изключване на гори и земи от общинския горски 
фонд и включването им в урбанизирани територии

55. Издаване на удостоверение за градоустройствен статут на имотите по ОУП - само 
текст
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56. Издаване на удостоверение за градоустройствен статут на имотите по ОУП - текст 
и графика

57. Издаване на удостоверение за градоустройствен статут на имотите по ЗУЗСО и 
ОУП - текст и графика (за столицата)

58. Изготвяне на становища за промяна на предназначението на земеделски земи, 
гори и земи от горския фонд

59. Съгласуване на проекти за организация на движението (ОД) и паркирането, 
проекти за подробни устройствени планове или техните изменения, преместваеми 
съоръжения, реклами и светофарни уредби

60. Изготвяне на схема за организация на движението

61. Издаване на удостоверение за реално определени части от поземлен имот (чл.200 
от ЗУТ)

62. Урегулиране на поземлени имоти - създаване на първа регулация (чл.16 и 17 от 
ЗУТ)

63. Изпращане на възражения до Окръжния съд (чл.215 от ЗУТ)

64. Изготвяне на писмена справка за предвиждания на действащи планове

65. Издаване на заверено препис-извлечение от решение на ОЕСУТ

66. Отговор на молби, жалби и сигнали

67. Нерегламентирани други технически услуги

Кадастър

1. Издаване на скица за недвижим имот

- за 1 (един) поземлен имот 

- за 1 (един) поземлен имот на търговци и юридически лица

- за поземлен имот и съседните му имоти

- за 1 (един) квартал

2. Отразяване в разписния списък към кадастралния план на промени в 
собствеността

3. Нанасяне на промени в специализирана кадастрална карта

4. Издаване на копие от специализирана кадастрална карта

5. Издаване на копие от специализирана кадастрална карта за търговци и юридически 
лица

6. Издаване на копие от специализирана кадастрална карта в цифров вид

7. Изготвяне на електронна извадка от графична (цифрова) база данни
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8. Трасиране и заснемане

трасиране на елементи на строителни конструкции- 

прехвърляне ниво по етажите- 

проверка вертикалност на колоните- 

заснемане на съществуващи калкани- 

заснемане на имотни граници и изчисляване на площи- 

проверки на строителни линии и нива по жалби от съседни имоти- 

повторно трасиране на граници на имоти и огради- 

проверка на линия и нива на сгради и съоръжения- 

проверка на линия и ниво на линейни обекти и инженерна инфраструктура- 

препис-извлечение от кадастралния регистър на точките от работната - 
геодезическа основа

препис-извлечение от кадастралния регистър на точките от работната - 
геодезична основа, придружени със схема или копие от реперните карнети

списък на координати на подборни точки- 

определяне на административна номерация на имот/обект- 

9. Предоставяне на платна от кадастрални и/или регулационни планове

10. Скица с номериране на чупки на имот и координати на 1 имот - включително и за 
промяна на предназначението

11. Изготвяне на копие от трасировъчен карнет или реперен карнет

12. Съгласуване на скици - подземен кадастър

13. Съгласуване на проект за делба

14. Изготвяне на проект за допълване/поправка на одобрен/действащ кадастрален 
план

15. Издаване на удостоверение за граници на недвижим имот по кадастрални 
планове

16. Издаване на удостоверение за идентичност на поземлен имот по кадастрални 
планове

17. Издаване на удостоверение по чл. 52, ал. 5 от ЗКИР, включително и извършване 
на проверка

18. Искане за предоставяне на координати, коти и реперни данни

19. Предоставяне на координати за гранични точки на урегулиран поземлен имот 
(УПИ)

20. Извършване на проверка на недвижим имот за идентичност на границите му по 
кадастрална карта с границите на УПИ по подробен устройствен план (ПУП) - ПР
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21. Изготвяне на хелиографско копие на план 

22. Издаване на удостоверение по чл.52, ал.5 от ЗКИР съгласно § 4, ал.1, т.4 от ПЗР на 
ЗКИР и във връзка с чл.116, ал.1 и чл.175, ал.5 от ЗУТ, че е попълнен кадастралният 
план и е предадена екзекутивната документация

23. Попълване (поправка) на одобрен кадастрален план на законно изграден строеж 
по реда на ЗКИР на основание § 4, ал.1, т.2 от ПЗР на ЗКИР

24. Издаване на удостоверение, че завършен строеж е нанесен в кадастралния план

25. Издаване на препис-извлечение от кадастралния регистър на точките от РГО 
(Работна геодезична основа)

26. Издаване на препис-извлечение от кадастралния регистър на точките от РГО, 
придружено от схема или копие от реперен карнет

27. Предоставяне на списък с координати на подробните точки

28. Заснемане на граница на поземлен имот или на сграда, необходимо за нанасяне в 
кадастъра или за проверка

29. Даване на идентификатор на недвижим имот и нанасянето му в кадастралния 
регистър (разписен списък) на идентификаторите и промените им

30. Издаване на скица от съхранените предходни планове

31. Издаване на скици за линейни обекти

32. Изчертаване на скици на плотер

33. Предоставяне на информация от кадастрални планове или от планове за регулация 
на магнитен носител (дискета)

34. Издаване на удостоверение по чл.52, ал.5 от ЗКИР 

35. Издаване на скица-копие от специализираната карта  за урбанизираната територия 
(без данни за собствеността) в цифров вид, върху магнитен носител 

- до 50 поземлени имота 

- от 50 до 200 поземлени имота 

- от 200 до 500 поземлени имота 

- от 500 до 1 000 поземлени имота 

- над  1 000 поземлени имота 

36. Справка по стари обезсилени планове и преписки, разписни листи, действащи 
регулационни и застроителни планове

37. Удостоверение за нанасяне на новоизградени обекти в цифровия модел 
на действащия кадастрален план на подземните проводи и съоръжения и 
специализираната карта

38. Изготвяне на комбинирана схема (копие от кадастрален план) на ППС с нанесен 
имот и граници от стар кадастрален план
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39. Изготвяне на извадка от трасировъчен карнет

40. Изготвяне на констативни актове за непълноти и грешки в кадастрален план

41. Издирване на собственост на граждани по разписни списъци

42. Вписване на собственост в разписните списъци

43. Нанасяне на имот в кадастрален план 

44. Нанасяне на сграда в кадастрален план

45. Нанасяне на 1 км графична информация на ППС по данни от изпълнителя

46. Копие от реперен карнет за 1 бр. (тт,от,пт,нив. репер)

- триангулачна точка

- осова точка и полигонова точка

- нивелачен репер

47. Скица/копие от кадастрален план с координати 
- в урбанизирана територия 
- в неурбанизирана територия

48. Препис-извлечение от регистъра на собствеността (разписен списък) към 
кадастралния план

49. Даване на проектен планоснимачен номер на имота

50. Изготвяне на копие от нивелетен  проект или надлъжен профил

51. Съгласуване на скица - проект за изменение на кадастрален план

52. Копие от кадастрален план посредством контактно копиране върху 
светлочувствителна недеформираща се материя (диазофолио)

Инвестиционно проучване и проектиране. Строителство

1. Определяне на строителна линия и ниво на строеж

- за сгради

- за огради

2. Издаване на разрешение за поставяне на временни съоръжения за търговия – 
маси, павилиони, кабини и др.

3. Издаване на разрешение за строеж, основен ремонт и преустройство на 
съществуващи сгради и помещения в тях

4. Одобряване на работни проекти за строеж на сгради, за железобетонни, дървени и 
железни конструкции на същите; за асансьорни уредби; отоплителни инсталации; 
ремонти и преустройства - на основание чл. 150 ал.(4) от ЗУТ 

5. Одобряване на работни проекти за строеж на сгради в земите за земеделско 
ползване, в които е разрешено строителство - на основание чл. 150 ал.(4) от ЗУТ 
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6. Издаване на разрешение за строеж на инженерни съоръжения и инсталации - на 
основание чл. 150 ал.(4) от ЗУТ 

7. Установяване право на преминаване през чужд имот за определен срок

8. Издаване на удостоверения за факти и обстоятелства за ползване по предназначение 
съгласно чл. 4 ал.(2) от Наредба № 6 за държавно приемане на строежите в Република 
България за обекти с издадено строително разрешение по чл. 54 и чл.147 от ЗУТ

9. Издаване на визи за проучване, проектиране и узаконяване; за преустройство, за 
промяна предназначение на обекти; за временни строежи; за реконструкции; за 
основно и допълващо застрояване и инфраструктура; за преместваеми обекти; за 
изготвяне на визи за ПУП и РУП и други

10. Презаверяване на визи за проучване, проектиране и узаконяване; за преустройство, 
за промяна предназначение на обекти; за временни строежи; за реконструкции; 
за основно и допълващо застрояване и инфраструктура; за преместваеми 
обекти; за презаверяване на визи за ПУП и РУП и други 

11. Становище на ЕСУТ на архитектурни и сградни инсталационни проекти

проекти за жилищна сграда над 3 етажа- 

проекти за нови нежилищни сгради и със смесено предназначение- 

проекти за преустройства- 

12. Извършване оценка на съответствието на строежите, съгласно чл. 142, ал.6, т.1 от 
ЗУТ – с приемане от експертен съвет:

за строежите от трета категория;- 

за строежите от четвърта и пета категория.- 

13. Одобряване на работни проекти по чл. 145, ал.1 от ЗУТ на обекти, чиято оценка 
за съответствие е извършена от лицензирана фирма-консултант по чл. 142, ал.6, 
т.2 от ЗУТ

14. Одобряване на работни проекти по чл. 145, ал.1 от ЗУТ на обекти от шеста 
категория.

15. Регистриране на обектите и издаване на удостоверения за въвеждане в експлоатация 
за обектите от четвърта и пета категория, съгласно чл.177, ал.1 и 3 от ЗУТ

16. Одобряване на проекти

инвестиционни проекти- 

пресъгласуване и преодобряване на инвестиционни проекти с изтекъл срок - 

проекти на инвестиционни проекти на инженерната инфраструктура и - 
благоустройство

съгласуване изменения и преустройства на сградни инсталации (за всяка - 
част)

съгласуване трасетата за улични проводи- 

одобряване на екзекутивни проекти- 
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17. Издаване на разрешения за прокопаване на тротоарни и улични настилки и зелени 
площи

за кабели - – електропровод и телефон

за водопровод, канализация и топлопровод- 

18. Изготвяне на протокол за възстановяване на тротоари, улични платна и зелени 
площи след прокопаване

19. Проучвания по повод молби за повреди и ремонти по пътни, улични и инженерни 
мрежи

20 Проучвания по повод искания за огледи на място за издаване на експертни 
становища или указания

21. Съгласуване и одобряване на инвестиционен проект и издаване на разрешение 
за строеж

22. Съгласуване на инвестиционен проект – заснемане за узаконяване и издаване на 
акт за узаконяване

23. Допускане изработването на комплексен проект за инвестиционна инициатива 
(КПИИ)

24. Разрешаване на комплексен проект за инвестиционна инициатива (КПИИ)

25. За допускане на съществени изменения  в одобрения инвестиционен проект по 
време на строителството

26. Издаване на разрешение за строеж по чл. 147 от ЗУТ (без одобрени проекти)

27. Предаване на екзекутивна документация по чл.175 от ЗУТ

28. Издаване на удостоверение за степен на завършеност на строеж (по Приложение 
2 към ЗМДТ или чл.181, ал.2 ЗУТ)

29. Предоставяне и вписване в регистър на технически паспорт на строеж - сграда

30. Съгласуване и одобряване на идеен инвестиционен проект за обект на техническа 
инфраструктура

31. Издаване заповед на кмета на общината за премахване (поправяне или заздравяване) 
на  строеж, негоден за използване или застрашен от самосрутване

32. Удостоверяване за предадена екзекутивна документация след завършване на 
строежи на техническата инфраструктура

33. Вписване в регистър на технически паспорт на строежи на техническата 
инфраструктура

34. Съгласуване на инвестиционен проект – заснемане за узаконяване и издаване на 
акт за узаконяване за строеж на техническата инфраструктура

35. Допускане на изменения  в одобрения инвестиционен проект по време на 
строителство за обекти на техническа инфраструктура

36. Служебна заверка на актове по време на строителство
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37. Издаване на разрешение за строеж по одобрени идейни инвестиционни проекти

38. Издаване на разрешение за строеж за обекти на техническата инфраструктура по 
одобрени инвестиционни технически (работни) проекти

39. Издаване на разрешение за строеж за благоустрояване

40. Издаване на разрешение за строеж за обекти на техническата инфраструктура без 
одобряване на инвестиционни проекти при условията на чл.147 от ЗУТ

41. Съгласуване и одобряване на инвестиционен проект и издаване на разрешение за 
строеж за обект на техническа инфраструктура

42. Издаване на разрешение за поставяне на преместваеми обекти по чл.56 от ЗУТ

43. Издаване на разрешение за поставяне на рекламно–информационни елементи по 
чл.57 от ЗУТ

44. Издаване на разрешение за прокопаване на настилки, озеленени площи и 
вътрешноквартални пространства

45. Удостоверение за ползване на обектите шеста категория  и по чл.56 от ЗУТ

46. Съставяне на констативен акт за незаконно строителство по &184 ал.7 от ЗУТ

47. Одобряване на проект-заснемане за узаконяване по &184 ал.7 от ЗУТ

48. Издаване на акт за узаконяване по &184 ал.7 от ЗУТ

49. Одобряване на проект-заснемане за възстановяване на изгубени книжа по чл.145 
от ЗУТ

50. Издаване на удостоверение за степен на завършеност на строеж

51. Издаване на заповед за прокарване на временни пътища

52. Издаване на заповед за осигуряване на свободен достъп в недвижими имоти за 
извършване на разрешени или предписани проучвателни проектни и строителни 
работи

53. Издаване на заповед за прокарване на отклонения от общи мрежи и съоръжения 
на техническата инфраструктура през чужди поземлени имоти

54. Освидетелствуване на строежи като негодни за ползване или застрашени от 
самосрутване

55. Премахване на законно изграден строеж в собствен имот

56. Изменение и отмяна на влязла в сила заповед за отчуждение

57. Заявление за отразяване на изменения в издадено разрешение за строеж съгласно 
чл.154, ал.5 от ЗУТ

58. Изготвяне на оценки и определяне размера на обезщетения по чл.210 от ЗУТ

59. Становище на Главния архитект относно приемането на строежи 2,3 категория

60. Уведомление за заверена заповедна книга за строеж
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61. Съставяне на акт № 3 за установяване на съответствие на строеж със строителните 
книжа

62. Искане за присъствие при съставяне на протокол за строителна линия и ниво

63. Одобряване на проекти и издаване на разрешение за строеж за битова 
газификация

64. Проверка след завършване на строително-монтажни работи (СМР) по фундаментите 
на строежа за установяване съответствието на строежа с издадените строителни 
книжа и че подробен устройствен план (ПУП) е приложен по отношение на 
застрояването - чл.159 ал.3 от ЗУТ

65. Констатиране на факти и обстоятелства по ТСУ, касаещи завършеността на сграда 
в груб строеж - чл.181 ал.2 от ЗУТ

66. Издаване на удостоверение за реално обособени части от сграда - чл.220 от ЗУТ

67. Издаване на удостоверение за приложимостта на §6 от Наредба №2 на МРРБ

68. Издаване на разрешение за тротоарно право

69. Заверка на приложение от данъчна декларация

70. Окомплектоване на преписка и писмо до нотариус за издаване на нотариален акт 
за собственост на недвижим имот

71. Издаване на разрешение за прокопаване на тротоари, улици и зелени площи

72. Издаване на разрешение за ползване на общински терен и тротоарно право

73. Издаване на разрешение за отсичане на единични дървета

74. Издаване на удостоверение по § 16 от ПР на ЗУТ за търпимост на строеж

75. Изпращане писмо до съда за издаване на изпълнителен лист за вземания по 
влязла в сила оценка

76. Издаване на разрешение за третиране и транспортиране на строителни отпадъци 
и земни маси

77. Издаване на удостоверение, че строежът може да се ползва по предназначение 
(чл.4, ал., т.2, т.3 и т.4 от Наредба №6)

78. Издаване на решение за преценка на влиянието върху околната среда на проекти, 
обекти и дейности на основание чл.20, ал.2 от ЗООС

79. Издаване на преписи от разрешения за строеж

80. Даване на становище за конструктивна устойчивост на сгради и съоръжения по 
искане на инвеститора

81. Одобряване на проекти за остъкляване на балкони и лоджии

82. Одобряване на проекти за ремонт на покривни конструкции

83. Проверка изпълнението за достигнато ниво на строеж за линейни строежи от 
инженерната инфраструктура

84. Презаверка на проекти с изтекъл едногодищен срок и одобряване на проекти по 
чл. 145, ал. 5 от ЗУТ
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85. Издаване на разрешения за строеж без проект, със становище от общинския 
експертен съвет (чл. 147, ал. 1, т. 1 от ЗУТ)

86. Издаване на разрешения за строеж без проект, без становище от общинския 
експертен съвет (чл. 147 от ЗУТ)

87. Издаване на разрешения за строеж за обекти, за които е представена само част 
“архитектурна” 

88. Презаверяване на разрешения за строеж

89. Установяване на състоянието на строежи от комисия, назначена от кмета на 
общината, по искане на заинтересовани лица при условията на чл. 108 от 3акона 
за местните данъци и такси

90. Разглеждане и съгласуване на проекти за пречиствателни съоръжения за отпадни води

91. Издаване на становище на главния архитект на общината относно приемане на 
строеж от държавна приемателна комисия

92. Уведомяване за започване на строеж

93. Извършване на проверка за незаконно строителство

94. Издаване на скица по Закона за хазарта

95. Допълнително вписване в разрешение за строеж

96. Издаване на заповед за смяна на титуляра в разрешение за строеж

97. Издаване на разрешение за строеж 
- за основно застрояване, пристрояване и надстрояване на жилищни и 
нежилищни сгради 
- за преустройство и реконструкция, както и за строеж на второстепенни 
постройки върху терени за жилищно строителство 
- за линейни инфраструктурни обекти

98. Издаване на удостоверение по реда на чл.177 ал.З от ЗУТ (строежи от IV 
категория, чл.137, ал.1, т.4 от ЗУТ) 
-  за частни пътища, улици от второстепенната улична мрежа, V и VI клас и 
съоръженията към тях по чл.8, ал.1, т.1 и т.2 
- за жилищни и смесени сгради със средно застрояване, сгради и съоръжения за 
обществено обслужване с РЗП от 1000 до 5000 кв. м. или с капацитет от 100 до 
200 места за посетители 
- за производствени сгради с капаците от 50 до 100 работни места и 
съоръженията към тях 
- за паркове, градини и озеленени площи до 1 ха 
- за реконструкции, преустройства, основни ремонти и смяна предназначението 
на строежите от IV категория за строежи с РЗП до 100 кв. м. 
- за реконструкции, преустройства, основни ремонти и смяна предназначението 
на строежите от IV категория, за строежи с РЗП над 100 кв. м. 
- за вътрешни преустройства на сградите от първа до четвърта категория, с които 
не се засяга конструкцията им
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Общините уреждат с наредба отноше-
нията, свързани с определянето и адми-
нистрирането на местните такси и цени на 
предоставяни на физически и юридически 
лица услуги, реда и срока на тяхното 
събиране на територията на община. В 
някои общини се изготвя отделно тарифа 
за конкретните размери на местните такси  
и цени на услуги, предоставяни от общи-
ната, съгласно Закона за местните данъци 
и такси.

С наредбата и тарифата се определят 
правното основание за извършване на 
услугата, необходимите документи, които 
се представят при заявяване на услугата, 
срока за изпълнение, срок на валидност на 
документа, таксата, която се заплаща за 
извършване на услугата (цените са дифе-

ренцирани за градовете и съставните села 
на общината; за един или повече имота, за 
цял квартал; за физически и юридически 
лица и т.н.); отговорното лице за извърш-
ване на услугата.

Таксите се заплащат за услугите, които 
се извършват от общината и обхващат 
дейностите във връзка с устройството на те-
риторията, архитектурата, строителството, 
благоустройството, кадастъра в селищните 
и извънселищните територии. Общинският 
съвет може да освобождава отделни ка-
тегории граждани изцяло или частично от 
заплащане на отделни такси.

Съществуващите местни модификации в 
приложението на изискванията на законови-
те регулации обхващат основно сроковете и 
цените на услугите.

99.

Издаване на удостоверение по реда на чл.177, ал.З от ЗУТ (строежи от V 
категория, чл.137, ал.1, т.5 от ЗУТ) 
- за жилищни и смесени сгради и съоръжения за обществено обслужване с 
РЗП до 1000 кв. м. или с капацитет до 100 места за посетители 
- за производствени сгради с капацитет до 50 работни места и съоръженията 
към тях 
- за строежите от допълващо застрояване извън тези от шеста категория по 
чл.137, ал.1, т.6 от ЗУТ 
- за реконструкции, преустройства, основни ремонти и смяна 
предназначението на строежите от V категория, за строежи с РЗП до 100 кв. м. 
- за реконструкции, преустройства, основни ремонти и смяна 
предназначението на строежите от V категория, за строежи с РЗП над 100 кв. 
м. 
- за сградни отклонения на инженерната инфраструктура към обекти пета 
категория

100. Приемане и съхраняване на екзекутивна документация (чл.175 от ЗУТ)

101.
Издаване на удостоверение за реално определени части от сграда (чл.202 и 
203 от ЗУТ)

102. Изготвяне на оценки за обезщетяване

103. Издаване на удостоверение за вида на конструкцията на съществуващи сгради

104. Издаване на разрешение за добив на кариерни материали
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С приетите от Министерския съвет на засе-
данието му на 14.06.2006 г. изменения и до-
пълнения на Наредбата за възлагане на малки 
обществени поръчки (НВМОП) и Правилник за 
прилагане на Закона за обществените поръчки 
(ППЗОП) се постигат две основни цели:

- привеждането на подзаконовата норма-
тивна уредба в съответствие със ЗОП; 

- прецизиране на действащите разпоредби 
за улесняване прилагането им от субектите на 
обществените поръчки (възложители, канди-
дати, участници и изпълнители) и постигане 
на по-голяма публичност и прозрачност при 
провеждане на процедурите за възлагане на 
обществените поръчки.

Направените промени в наредбата и пра-
вилникът са следствие от промените в Закона 
за обществените поръчки и са в съответствие 
с духа и принципите на закона.

Измененията и допълненията на НВМОП 
и ППЗОП влизат в сила от 01.07.2006 г., т.е. 
едновременно с промените в ЗОП.

Нов Правилник за прилагане на Закона 
за обществените поръчки

С Правилника за прилагане на Закона за 
обществените поръчки се уреждат условията и 
редът за прилагане на електронния търг, редът 
за определяне на наблюдатели и правилата за 
работата им, условията и редът за получаване 
и съхраняване на оферти, изпратени по елек-
тронен път, условията и реда за получаване и 
съхраняване на заявления за участие, изпра-
тени по електронен път или факс, видовете 
борсови стоки, чиято доставка може да се 
извърши чрез процедура на договаряне без 
обявление. Наред с така очертания предмет 
на изрична законова делегация в правилника 

са регламентирани и други въпроси, по които 
законът не е достатъчно изчерпателен или 
позволява противоречиви тълкувания.

Уредени са условията и редът, при които 
възложителите изпращат информация до 
“Държавен вестник”, съответно “Официален 
вестник” на Европейския съюз и до агенци-
ята, включително и статистически отчети. 
Правилникът за прилагане на ЗОП съдържа и 
разпоредби относно информацията, която се 
оповестява от Агенцията по обществени поръч-
ки и начините за нейното оповестяване.

Регламентиран е начинът на водене на 
Регистъра на обществените поръчки и подлежа-
щите на вписване обстоятелства, както и редът 
за съхраняване и архивиране на информацията, 
която се съдържа в него.

Нов момент е въведеното изискване, когато 
член на комисия за провеждане на процедура 
за обществена поръчка е отстранен поради 
наличие на обстоятелства по чл. 35, ал. 1 от 
закона, направената от него оценка на оферти 
да не се взема предвид.

В правилника се съдържат разпоредби, 
регламентиращи провеждането на електронен 
търг, когато възложителите използват тази въз-
можност съгласно чл. 16б от закона. Посочени 
са допълнителни изисквания към съдържанието 
на документацията в случаите, когато се про-
вежда електронен търг, както и към поканата за 
участие в търга. В съответствие с европейските 
директиви е предвидена възможност търгът да 
се проведе на етапи.

В ППЗОП се урежда редът за определяне 
на наблюдатели в процедури за възлагане на 
обществени поръчки, правилата за работата 
им, изискванията, на които следва да отговарят 

тема5Основни промени в Правилника за 
прилагане на ЗОП 
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наблюдателите, както и техните задължения.
Промени в Наредбата за възлагане на 

малки обществени поръчки
Структурата на действащата наредба е 

запазена, като част от по-важните промени в 
нея се отнасят до:
1. Промени в стойностните прагове за малки 

обществени поръчки. 
- въведен е еднакъв нисък праг за доставки 

и услуги, който е започва от 30 000 лв. (досе-
гашният праг за доставки е 30 000 лв., а за 
услуги - 20 000 лв.);

- еднакъв е диапазонът на стойностите 
за доставки и услуги (между 15 000 - 30 000 
лв.), при които възложителите не провеждат 
процедура, а трябва да определят изпълнител 
чрез събиране на 3 оферти;

- въведени са еднакви стойности за обекти-
те на малки обществени поръчки, приложими 
за секторни и класически възложители. Досега 
праговете, които прилагат възложителите от ко-
муналния сектор и класическите възложители, 
бяха различни. 
2. За улеснение на кандидатите и участниците 

е дадена възможност преди закупуване на 
документацията тя да се разгледа, както и 
да се изпрати по пощата за сметка на заин-
тересованото лице. 

3. Регламентирана е възможността за пред-
ставяне на оферти по електронен път по 
реда на Закона за електронния документ 
и електронния подпис.

4. Въведено е ново правило в работата на 
назначената от възложителя комисия за 
разглеждане, оценка и класиране на офер-
тите за случаите, когато член на комисията 
се окаже “свързано лице” (по смисъла на 
§ 1 от Допълнителните разпоредби на Тър-
говския закон) с участник в процедурата. 
Възложителят отстранява този член на 
комисията, а направената от него оценка 
на офертата не се зачита. 

5. По-леки условия са предвидени при про-
цедурата договаряне с покана.

- по аналогия със ЗОП се допуска дого-
варянето да се провежда с едно или повече 
определени от възложителя лица. Досега е 
задължително на преговорите да се канят най-
малко три лица. Прилагането на това правило 
създаваше редица затруднения на двете стра-
ни, тъй като тази процедура се използва при 
наличие на точно и ясно дефинирани условия. 
Част от тях се отнасят до случаите, когато е 
необходимо да се проведат преговори с вече 
избран изпълнител, тъй като възлагането на 
нов изпълнител е невъзможно или ще създаде 
затруднение при реализирането на поръчката, 
например когато е свързано с притежаване на 
авторски права или други права на интелекту-
ална собственост, при допълнителни доставки, 
услуги или строителство и др. Всички тези 
случаи са изчерпателно уредени;

- отменено е задължителното изискване 
за изготвяне на документация; съгласно про-
мените нейното изготвяне е по преценка на 
възложителя.
6. Промени, свързани със сключването на 

договор за възлагане на малка общест-
вена поръчка. 

- договор за малка обществена поръчка 
не може да се сключи преди изтичане на 
10-дневния срок за обжалване, както и преди 
окончателно да е отхвърлено от компетентните 
органи искането за спиране на процедурата;

-  когато първият класиран участник откаже 
да сключи договор, възложителят може да го 
замени с втория класиран участник или да 
прекрати процедурата;

- отменена е абсолютната забрана за 
промяна на сключен договор; промяната се 
допуска само в 3 случая - когато поради не-
преодолима сила е невъзможно спазването 
на първоначално определените срокове, при 
промяна на държавно регулирани цени и при 
промяна в цените в полза на възложителя. 
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Всяко решение на общински съвет за учре-
дяване на търговско дружество е акт, който има 
дългосрочно въздействие върху финансовото 
състояние на общината. Целта на изложеното 
по-долу е да подпомогне местните власти да 
оценят в оптимална степен всички аспекти 
на едно свое бъдещо решение, да формират 
единна и системна местна политика и по този 
начин да сведат до минимум възможностите 
за  неблагоприятни последици за средствата и 
имуществото на всички  в местната общност.  

1. Вид на услугата 
Водещ принцип при всяко решение на об-

щинския съвет трябва да бъде какъв вид услуга 
ще се предоставя. Ако услугата не може да се 
дефинира и не могат да се очертаят ползите 
за местната общност, то процесът трябва да 
спре дотук.  

2. Обхват на услугата
Извършва се анализ на това кои са потре-

бителите на услугата, като условно се разделят 
на два вида - всеобщо ползване и ограничено 
ползване. Пример за всеобщо ползване е 
градската пътна инфраструктура, уличното 
осветление и др. При ограниченото ползване 
бенефициентите са ясно определени по статус, 
жилищен район или др.  В зависимост от това 
разграничение се търсят и различни форми за 
предоставяне на услугата.

3. Икономическа изгода 
Друг основен принцип при преценка на 

предложения за учредяване на търговски 
дружества е икономическата изгода. Оценката 
трябва да включва поне три възможности: 
предоставяне на услугата чрез съществуващи 

бюджетни звена, чрез общински предприятия  
и звена. При равни други условия ползването 
на търговски дружества е най-скъпият за данъ-
коплатците вариант. Често срещан аргумент в 
тяхна полза е печалбата и съответно дивидентът, 
който общината би получила от тяхната дейност. 
В повечето случаи печалбите се формират 
вследствие на поръчки от общината, което озна-
чава, че общината вече е платила тази печалба и 
дивидент,  т.е. в общината се връща малка част 
от вече оскъпена публична услуга.

Оценката на икономическата изгода не-
изменно трябва да се придружава с анализ на 
възможността от фалит или несъстоятелност 
на общинското дружество - нещо, което е 
нормално за бизнес субектите, но не и за 
начинания, финансирани с публични средства. 
Създаването и управлението на търговки дру-
жества подлага на неоправдан за данъкопла-
тците и неконтролируем от тях риск за техните 
средства.  

4. Оценка на пазара 
Проучва се дали на свободния пазар има 

агенти, предоставящи подобна или същата ус-
луга на пазарен принцип. Ако такива съществу-
ват, общината трябва да потърси възможности 
да ползва тях при конкурентни условия за 
определената услуга. В редица случаи непра-
вителствените организации могат да предложат 
икономически най-изгодните условия. 

5. Стимулиране на пазара 
Това би трябвало да бъде водещ принцип 

за всяка община, доколкото свободният пазар 
осигурява заетост, стабилно икономическо 
развитие и бюджетните приходи. “Наливането” 
на бюджетни или извънбюджетни средства в 

тема6Общинска политика при учредяване 
на търговски дружества
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общински дружества, които са активни учас-
тници на свободния пазар, води до много и 
многобройни неблагоприятни последици: 
участниците на пазара са неравнопоставени; 
общината може да осигури редица предим-
ства на тези дружества, които на практика 
подтискат и отблъскват останалите участници. 
Това най-често става или с покриване на за-
губите от общинския бюджет (т.е. от всички 
данъкоплатци), или чрез възлагане на поръч-
ки. Подобни практики имат особено вредни 
последици в случаите, когато общинското 
дружество е “традиционен” монополист на 
даден пазар и поведението на общината в 
такива случаи обезсърчава навлизането на 
частен капитал на този пазар. 

6. Разширяване/увеличаване на постоян-
ните бюджетни приходи 

Този принцип има два аспекта. Първият е 
свързан със стимулирането на пазара, който 
генерира корпоративни, подоходни и кос-
вени данъци за общината, както и намалява 
разходите в общинските социални програми 
при увеличаваща се заетост. Вторият третира 
въпроса за данъчното облагане на недвижимата 
собственост, която се превръща в основен 
общински данъчен приходоизточник. Трябва да 
се има пред вид също и реалната възможност 
в най-скоро време общините да придобият 
правомощия по определянето на местните 
данъци чрез промяна в Конституцията. Общин-
ска политика, насочена към увеличаване на 
частната недвижима собственост, се възприема 
като инвестиция в бъдещето на общината чрез 
разширяването на нейната данъчна основа. 
Освен усилията за привличане на инвеститори, 
общината трябва да преосмисли и политиката 
си към търговските дружества, в които е апор-
тирана значителна собственост.  

7. Държавни помощи 
Един от често използваните от общините 

начини за осъществяване на социални  и други 
политики е подпомагането на определена група 
бенефициенти чрез посредничеството на струк-
тури, извършващи услугата. Например подпома-
гането на възрастните хора за определен брой 
безплатни пътувания в градския транспорт става 
не чрез предоставянето на правоимащите на 
необходимите средства, а чрез субсидиране на 
дейността на компаниите за градски транспорт. 
Подобни практики от миналото действат разру-
шително на пазара, а от друга страна създават 
усещането у правоимащите, че услугата е изцяло 
или частично безплатна и следователно могат 
да я потребяват без ограничения. В тази област 
България е приела отделно законодателство, в 
унисон с европейското, което изисква всички 
подобни практики на публичните институции 
да се преосмислят и прекратят като практики, 
противоречащи на правилата на пазара и огра-
ничаващи дейността на пазарните субекти.

8. Други аспекти 
Известна е максимата, че държавата, 

респективно общините, са лоши бизнесмени. 
Основанието за подобна констатация не е 
в нежеланието на общините да управляват 
ефективно, а в условията, при които работи 
една публична власт, и уменията, които са 
необходими за това. Бизнесът се развива в 
конкурентна среда и изисква вземането на 
бързи решения - нещо, което не е характерно 
за работата на един общински съвет. От друга 
страна доброто управление на един стопански 
субект изисква специфични умения и нагласа, 
които са доста различни от уменията и нагласите 
на един добър политик. Важен момент предста-
влява и фактът, че времето и усилията, отделяни 
от съветниците за управление на по правило 
разнородни общински дружества, се отделят 
от времето и усилията, които би трябвало да 
се посвещават на същностните общински про-
блеми и на подобряване на работата на самата 
местна власт.
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Подготовка на проекта
Оперативната програма като основа за 
работата по проекта:
 е инструмент за изпълнение на мерките 

на фонда в държавите-членки;
 съдържа в съгласие с националния 

стратегически рамков план социално-
икономически анализ, стратегия за на-
сърчаване, приоритетни оси, конкретни 
мерки за насърчаване, включително 
финансиране, както и разпоредби за 
системата за управление и контрол;
 ключовата дума приоритетна ос е 

един от стратегическите приоритети, 
обхващащ пакет от взаимно свързани 
мероприятия със специфични цели;
изработва се от държавата-членка в съ-

трудничество с регионална институция и 
се представя на EK за одобрение;
 само една оперативна програма за фонд 

и за регион;
 с валидност от 1.1.2007 г. до 31.12.2013 

г. (възможни са изменения).

Общо разпределение на компетенци-
ите
Общата отговорност за изпълнението на 

оперативните програми носи държава-
та-членка.
 Изпълнението се осъществява в рамките 

на националната система от институции 
на съответно подходящото териториал-
но ниво. 
 Съобразно принципа на партньорство - 

изготвяне, изпълнение, съпровождане и 
оценка на програмите в тясно сътрудни-
чество между EK, държави-членки, реги-

они, общини и релевантните участници 
в гражданското общество.
 Ново: вместо предишната общностна 

концепция за насърчаване, бъдещото 
планиране на програми и финансовото 
управление ще бъдат само на ниво опе-
ративни програми (децентрализация).
 Подбор на проекти от посочени от 

държавата-членка национални и ре-
гионални институции (институции за 
управление, респ. за одобрение) на 
базата на правни основания, както и 
на анализ на нуждите и перспективите 
за развитие на съответната регионална 
икономика.
 След завършване на проекта - контрол 

на оценката на насърчаването, както и 
управлението на разходите от EK и от 
държавата-членка.

Техническите спомагателни офиси 
(THB):
 са компетентни за общото консултира-

не на всеки възложител, за работата с 
обществеността, за съпровождането на 
проекта, посредничество на трансна-
ционалните партньори в проекта и за 
мониторинга на програмите на ЕС; за 
контакти:
Мрежа Евро Инфо център: www.eic.bcci.

bg/index1.htm
 информационен център на ЕС: 
 www.evropa.bg/en/ic/

Основополагащи информации и мате-
риали: 
при техническите спомагателни офиси и/

тема7Работа по проект
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или съответните изпълнителни институ-
ции (най-често и онлайн).
 текст на програмата с информации за 

целите и мерките (R3/R4).
 формуляр за заявка с информации 

относно процедурата по заявките, съ-
държанията на заявките, разходи които 
могат да бъдат насърчавани и съответ-
ния получател на заявката.
 ръководство за заявки като помощ за 

попълване на формуляр за заявки.
 при някои програми: предписания за 

управление с информации за планиране 
на разходите и финансирането, както и 
условията за отчитане.
кратки курсове (ръководства) за проекта 

или банки данни за проекта с описания 
на текущи или завършили проекти, като 
помощ за ориентиране.

Скица на проекта
Информации за заявителя:
 име, адрес, телефон/факс
 лице за контакт
 самостоятелно представяне на носителя 

на проекта.

Съотносимост (релевантност) на про-
екта
 определение на проблемите.
 икономически, социални и/или еко-

логични въздействия на проблема (в 
идеалния случай, подплатен с научно-
изследователски доклади и т.н.).

Подход за решаване
мерки по проекта, които трябва да до-

принесат за решаването на проблема.
 фази на проекта / пакети работни зада-

ния.
 вероятни крайни резултати от дейността 

по проекта.

Целева група
 брой
 възраст
 пол
 професионално или образователно 

ниво
 социални характеристики
 обърнете внимание: удостоверете 

предварително дали целевата група е с 
достатъчен брой в зоната на действие 
на проекта (често пъти се получава 
отказ, тъй като целевата група е твърде 
малка).

Партньори
 назоваване на подходящи партньори за 

коопериране;
 при консорциуми - представяне на 

синергиите и на комплементарността 
(взаимно допълване);
 напр. предприятия, комунални пред-

приятия, социални партньори, висши 
училища, обединения.

Транснационалност
 само ако е предвидена от програмата 

за насърчаване като приоритет за на-
сърчаване;
 транснационална добавена стойност;
 транснационални цели и резултати от 

проекта;
 страни-партньори.

Срок на действие на проекта
 по правило две до три години (изклю-

ченията да се изяснят изрично);
 дата на започване и на завършване на 

проекта;
 най-често проектът може да започне 



47

едва тогава, когато има решение за 
одобрение;
 показва потенциала за постигане на 

целите и обема на разходите;
 частични фази на насърчаване (изис-

кване на средствата на траншове).

Оценка на разходите
 от нея се нуждаят одобряващите инсти-

туции, за да могат да определят и оценят 
общия брой насърчавани проекти и 
дали по-късно предадени проекти имат 
изобщо шанс за насърчаване;
в тази фаза са достатъчни приблизител-

на сума или груба калкулация.

Изследване за средствата за насър-
чаване
 Текстовете на програмите на ЕС са по 

правило неразбираеми и непълни, също 
и поради недобър превод, поради това 
за следните информации трябва допъл-
нително да се поиска справка по теле-
фона от одобряващата институция. 

Предмет на насърчаване 
 да се изясни какво конкретно се крие 

зад заглавията и съдържанията на 
програмите и (напр. “Запазване на 
културното наследство“дали напр. може 
да се постигне посредством мерки 
за засилване на чувствителността на 
местното население или подобряване 
на туристическата инфраструктура);
определение на подцелите и корекция 

със собствена разработка.

Предмет на финансиране 
 да се изясни какви мерки, респ. състав-

ни части на мерките ще бъдат финанси-
рани.

 отчасти само частично финансиране 

напр. за предварително изследване или 

за специфични за целевата група мерки 

за квалификация.

 да се изясни какви разходи ще се фи-

нансират (отчасти не общите разходи, 

а само разходите за персонал, матери-

ални разходи, транспортни разходи и 

разходите на участниците).

Целева група
 за някои програми не се изискват съдър-

жания, а определени кръгове от лица.

 целевата група трябва да е конкретно 

дефинирана и да съвпада с концепцията 

за проекта - несъгласието е критерий за 

изключване.

Приоритетите за насърчаване 
 са съставни части от проекта с централ-

но значение;

 в заявките трябва да е ясно описано 

какви мерки са предвидени по проекта, 

за да се изпълнят приоритетите;

 заявителят трябва да разбере как се 

тълкуват приоритетите на одобряващите 

институции;

 напр. транснационалност, новаторски 

характер или регионално отношение.

Срокове на заявката
 да се запита за периода за подаване на 

заявка.

 ако е изтекъл, да се запита непременно, 

дали заявката може да се подаде допъл-

нително (често пъти е възможно).

 ако е изтекъл и няма възможност за 

допълнително подаване, да се запита 

кога започва новият период за подаване 

на заявка.
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Срок на действие на проекта
 с оглед да се гарантира планирането, 

трябва да се стремим проектите да бъдат 
с по-скоро дълги срокове на действие.
 рядко се предвиждат обаче повече от 

две години от страна на ЕС. 
 да се проучи какви срокове на действие 

на проекта са възможни.
 ако не е възможна реализация в рамките 

на предварително зададеното време, 
да се провери дали не могат да бъдат 
изпълнени опростени варианти.

Средна стойност за обема на насърча-
ване за всяка заявка 
 като помощ за ориентиране за съставя-

не на проекта и финансово планиране.
 да се изясни какъв е размерът на все 

още наличните средства за насърчаване 
на развитието.

Форма на заявката
 Формуляр за заявка в свободна форма 

или посредством дискета със заявка.
 Формулярите се изпращат от компетент-

ните одобряващи институции.
 Да се направят непременно копия на 

формуляра за изпробване.
 При заявки в свободна форма да се 

разбере какви изисквания поставя 
одобряващата институция за тях.

Продължителност на обработката
 по принцип е трудна за изчисление.
 може да продължи няколко седмици, но 

може и повече от една година.
 да се запита за: вероятната продължи-

телност на обработката от заявката до 
одобрението, първо плащане на парите 
за насърчаване и възможни собствени 
мерки за ускоряване на процедурата по 

заявките.

Носител на решението
 одобряващата институция или упълно-

мощена от нея институция (предварите-
лен подбор).
 понякога са необходими допълнителни 

положителни становища на определени 
специализирани съюзи (напр. камари, 
служби, професионални съюзи) - и след 
това се пита за специфичните критерии 
за оценка.

Изпълнение на проекта
Договорни споразумения
 Сключване на договор за съфинанси-

ране между управляващата програмата 
служба и водещия проекта партньор, 
който представлява законното основа-
ние за изпълнение на проекта за всички 
участници в проекта и включва следната 
отговорност: материална отговорност 
спрямо ЕС, координация на проекта, 
управление на проекта и финансово 
управление, изпълнение на проекта, 
съфинансиране на проекта, финансово 
отчитане пред ЕС. 
 След това сключване на договор за 

коопериране между водещия проекта 
партньор и други партньори по проекта 
(свързан контрагент). 
 Допълнително сключване на договор 

за водене на бизнеса, респ. договор за 
услуги между водещия проекта партньор 
и вторичния партньор (подизпълнител), 
който поема техническо-администра-
тивни или консултантски задачи.

Срещи на партньорите
 Общо изготвяне на подробен работен 

план и на график на финансовото про-
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тичане, респ. на план за вътрешните 
разходи, както и планиране при ликви-
дация.
 Предаване на резултатите от срещата на 

отговорната служба в EK във формата на 
начален доклад (на английски: Inception 
Report). 

Изплащане на средствата
 по принцип на траншове;
 превод на първия транш въз основа на 

договора за насърчаване; 
 превод на други траншове в зависимост 

от доказването за разходите.

Съществени елементи за ефективно 
изпълнение на проекта
 ясно поставена цел;
 ангажираност от страна на ръководство-

то на проекта;
 екипна работа / коопериране;
 ясни компетенциии;
 ефективно контролиране;
 решение за приоритетите. 

Задачи на ръководството на проекта 
 разграничаване на частичните райони 

на проекта и разпределение на задачи-
те; 
изграждане на организация;
 организацията на протичането;
 въздействие върху прилаганите методи 

и процедури;
 преследване на целта;
 координация на проектния екип, специ-

алните отдели и евентуално на външните 
консултанти; 
 насърчаване и подкрепа на членовете 

на екипа;
 наблюдение и управление на напредъка 

на проекта/обхват на дейностите;

 информация и комуникация в рамките 
на екипа, специалните отдели и участ-
ващото ръководство;
 документация и отчетност;
 поддържане на контакти и сътрудни-

чество с институциите, участващи във 
финансирането и изпълнението на 
проекта. 

Отчисления (държавни поръчки)
Цел
 ефикасност вследствие на неподправе-

на конкуренция.
Общи принципи за възлагане на по-
ръчки
 еднакво третиране на всички стопански 

участници. 
 липса на дискриминация.
 прозрачност.

Задължения за информиране
 публично оповестяване.
 публична покана за даване на оферти.
 основания за отклоняване (недопуска-

не) на участник в конкурса.

Критерии за проверка на пригодност
 личното състояние на участника в кон-

курса, респ. на участника в търга;
 изключване при влязла в сила присъда, 

между другото заради участие в кри-
минална организация, подкуп, измама, 
пране на пари;
 изключване, ако участникът в конкурса 

е осъден за престъпление, което поставя 
под въпрос неговата професионална 
надеждност;
 изключване, ако участникът в конкурса 

не е изпълнил, на базата на доказател-
ства, задълженията си за професио-
нални плащания (фактури, социални 
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разходи, данъци и т.н.);
 изключване, между другото, ако участ-

никът в конкурса е в процедура по 
несъстоятелност / конкурсна процедура 
или е в ликвидация;
 за доказателство служат извлечения от 

регистъра за наказанията или равнос-
тойни документи; 

Право за упражняване на професията
 доказателство, че участникът в конкурса 

е вписан съгласно предписанията в про-
фесионалния или търговския регистър в 
страната му на произход;
 ако е предписано по закон доказател-

ство за правото на участника в конкурса 
да извършва определена дейност или 
доказателство за членството му в оп-
ределена организация.

Икономическа и финансова 
дееспособност
 банкови декларации или доказателство 

за застраховане за професионална 
отговорност;
 в случай че е юридически възможно (за 

страната) представяне на баланси или 
на извлечения от баланси;
 декларация за данък оборота, както и 

за съответната сфера на дейност - по-
стигнатият през последните 2-3 години 
оборот;
 възможностите на сдруженията на 

предприятия могат да бъдат представени 
като една единица.

Tехническа и/или професионална де-
еспособност
 при строителни услуги - списък с ре-

довно извършените през последните 
пет години услуги; доказателства за 

стойност, време, място, качество и 
спазване на договорите при изпълнение 
на строежа.
 при услуги - списък с извършените през 

последните 3 години по-съществени 
услуги; доказателства за стойност, мо-
мент, получател на услугата.
 доказателство за квалификацията на 

специалистите (свидетелства, препо-
ръки и т.н.).
 доказателство за съществуването и 

възможността за използване на техни-
ческо оборудване и на капацитети за 
извършване на услугите.
 в зависимост от изискванията - други 

специфични доказателства.
Контролиране на проекта
Определение:
 това е текущото наблюдение (монито-

ринг) на планираните процеси, свързано 
с непосредственото управление;
 противопоставяне на действителни и 

зададени стойности;
 анализ на отклоненията;
 прави се за всички междинни резултати, 

междинни цели и проектни цели.

Причини за отклоненията между зада-
дени и действителни стойности
 пропуски в оценката на трудностите или 

съответните условия на околната среда 
и тяхното развитие;
 липса на действие на мерките поради 

възникнали неочаквано непредвидими 
събития;
 некачествено изпълнение в количестве-

но и/или качествено отношение.

Задачи 
 Наблюдение на дейностите / напредък 

на проекта;
 Наблюдение на сроковете, като се вни-
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мава особено за критичните срокове 
и на зависимите от срокове критични 
процеси;
 Наблюдение на разходите, т.е. текущо 

следене на изразходваните спрямо 
планираните разходи; 
 Предложения или решение за вземане 

на мерки, които са подходящи за ком-
пенсиране на отклоненията и за бъдещо 
пресичане на същите.

Оценка на проекта
Цел
 Осигуряване на устойчивост. 

Предмет
 Проверка за това дали е постигната 

целта на проекта  с адекватно въздейст-
вие.

Видове
 от една страна, трябва да се проведе от 

самия носител на проекта (вътрешно);
 от друга страна, трябва да се проведе от 

привлечени по договор за изпълнение 
външни експерти извън проекта (външ-
но);
 междинна оценка (след половината от 

срока на действие на проекта), след 
която могат да бъдат променят проектни 
структури;
 след изтичане на срока на действие на 

проекта (заключителна оценка).

Отчитане и завършване на про-
екта
Отчитане
Цел
 Осигуряване на планомерност и рента-

билност.

Предмет
 Проверка на спазване на планираното 

използване на средства.
 Проверка за това дали използваните да-

нъчни пари се използват целесъобразно 
и ефективно.

Видове
 Междинни отчитания/ заключителни 

отчитания.

Способност на разходите да насърчават 
(например ЕФРР)
 Определяне на правилата за способност 

за насърчаване на разходите, с изклю-
чение на предвидените в разпоредбите 
на отделните фондове изключения на 
национално ниво; 
 Правилата обхващат съвкупността от 

разходите, предявени в рамките на 
оперативните програми;

Разходите обикновено могат да бъдат 
насърчавани, ако:
 са възникнали действително и доказа-

телствено (на базата на доказателстве-
ни документи); 
 могат да бъдат причислени към подле-

жащ на насърчаване проект, т.е. отго-
варят лично, по същество, по време и 
по място на критериите за подбор на 
мярката на определената програма;
 проектът е одобрен по съответния ред 

и е изпълнен, което е подкрепено с 
доказателства;
 са съобразени по стойност за достигане 

на целта на проекта;
 не противоречат на специфични крите-

рии за насърчаване.

Разходи не могат по принцип бъдат 
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насърчавани, ако:
 не са подплатени с доказателствени 

документи;
 спадат към неспецифични за проекта 

текущи работни разходи или частни 
разходи на носителя на проекта;
 са платими преди датата на признаване 

на плащането.

По принцип не могат да бъдат насърча-
вани чрез ЕФРР от 2007 г.: 
 дебитна лихва;
 разходи за придобиване на поземлени 

имоти за сума, превишаваща с 10 % 
общите, подлежащи на субсидиране 
разходи за съответния проект (в изклю-
чителни случаи за проект за запазване 
на околната среда може да се разреши 
по-висока процентна ставка); 
 извеждане от експлоатация на атомни 

централи;
 подлежащ на възстановяване ДДС.

За жилищно строителство в новите 
държави-членки (от 2004 г.) съществува 
право за насърчаване само, ако: 
 са разходи в рамките на мярка за интег-

рирано развитие на града или на прио-
ритетна ос в полза на градски квартали, 
които се характеризират с разпад и за 
заплашени от социално разграничаване 
(изключване);
 средства за насърчаване на развитието 

за разходи за жилищни строежи, които 
не превишават 3 % от определените от 
ЕФРР финансови средства за съответ-
ната оперативна програма или 2 % от 
общо отделените средства от ЕФРР;
 се ограничават до многофамилни къщи 

или сгради, които са собственост на 
държавни служби или са предприятия 

за общо ползване и се използват като 
жилищно помещение за домакинства с 
ниски доходи или за хора със специални 
нужди.

Инструкции за разходите за персонал
 подлежат на насърчаване само брутни 

заплати с правно основание (служебен 
договор), но не такива плащания като 
например доброволни премии и т.н.
разходите за персонала трябва да са 

съобразени с квалификацията и с опре-
делената за овладяване задача.
 няма да се признават разходи за 

персонала, които са явно завишени 
по отношение на нивото на заплатите 
(в съотношение с обичайното местно 
ниво при равна квалификация) или по 
отношение на броя на заетите лица и на 
разхода на време (в съотношение с из-
искванията на проекта по същество).
 в случай, че персоналът работи само 

отчасти в рамките на проекта, трябва 
да се докажат специфичните за проекта 
дейности, както следва:
 - представяне на прозрачен запис на 

времето относно общото работно време 
на участващите в проекта лица,

 -  намиране на средната дневна или ча-
сова ставка посредством разделяне на 
общите разходи за персонал за участ-
ващите в проекта лица посредством 
общото положено работно време .

Инструкции за материалните разходи
 приложими са различни методи за из-

числение на разходите;
 сумите на материалните разходи (за 

наем, електричество, почистване и т.н.) 
са по принцип субсидируеми, ако са 
изпълнени следните условия:
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 -  материалните разходи трябва да бъдат 
разпределени напр. по работно време, 
разходи за заплати, канцеларски площи 
към всички приспадащи се по същество 
за институцията общи разходни позиции 
(не само за отделните съфинансирани 
от ЕС проекти), след това се прави из-
числение.

Инструкции за транспортните разходи
 различни национални регламенти;
 хотелите от средна ценова категория 

не предизвикват съмнения, по-висшата 
категория трябва да бъде убедително 
обоснована;
 не се изчисляват разходи за частно 

потребление;
 използване на средства за масов транс-

порт по най-късата отсечка и при най-
благоприятната тарифа; изключенията 
трябва да бъдат обосновани;
 при използване на личен автомобил е 

необходимо да се води пътен дневник и 
да се прилагат обичайните местни общи 
суми за километража.

Инструкции за доставени услуги и 
предметни стоки
 да се спазва националното, респ. евро-

пейското право за възлагане на поръчки 
и да се правят отчисления; 
 само пропорционално изчисление на 

разходите за инвестиции, т.е. остана-
лият срок на действие на проекта след 
закупуване, отнесено спрямо общия 
срок на използване/отчисления;
 разходите за инвестиции се изчисляват 

само тогава, когато не са вече насърча-
вани от ЕС .

Инструкции за контролните задачи на 

ниво проект през време на отчитането
 спазване на “принципа за четири очи”, 

т. е. организационно, като минимум 
персонално разделяне на развитие на 
проекта и контролиране на проекта;
 изготвяне на отметки за актове, респ. 

за проверки, доказващи еднозначно кои 
разходи с кой резултат са проверени и 
признати за разход;
 евентуалното непризнаване на разходи 

трябва да се представи прозрачно и с 
възможност за последващо изпълне-
ние.

Препоръчани контролни предпазни 
мерки
 специфичен за проекта общ списък за 

разходите и финансирането със срав-
нение между зададени и действителни 
стойности;
 при по-голям брой доказателствени 

документи, изброяване в списъка на 
доказателствени документи, разпреде-
ляне на фактурите към проекта и към 
носителя на проекта трябва да е безу-
словно възможно и да не предизвиква 
съмнения;
 унищожаване на проверените/поис-

каните доказателствени документи от 
лицевата им страна, с цел да се възпре-
пятстват двойни (повторни) искания;
 при няколко междинни изчисления: про-

дължаващ списък на доказателствени 
документи;
 доказателство за съотношението на за-

етост за лицата, използвани за проекта, 
хронограми (списъци на отработеното 
време), плащания на заплати;
 критична проверка на сравнителните 

оферти, с цел да се гарантира целесъо-
бразност на цените.
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Контролен списък за проверка на (ори-
гинални) доказателствени документи
 фактура / бележка за хонорар.
 документ за плащане “плащане в 

брой”.
 документ за плащане “дистанционно 

банкиране”.
 документ за плащане “банка”.
 документ за плащане “събирателен 

превод”.
 разходен касов документ.

Завършване на проекта
 Оценките и изчисленията се проверяват 

от EK, от контролните инстанции на ЕС 
и от националната одобряваща инсти-
туция.
 Проектът завършва с плащането на 

последния транш след приключване на 

проверката .
Обслужване на проекта след изпълне-
нието
 често пъти след завършване на проекта 

потребителите на резултатите от проек-
та или отговорни служби за контакт с 
потребителя изпитват необходимост от 
разясняване на въпроси или проблеми 
относно използването или следващите 
мерки по отношение на резултатите от 
проекта.
 по тази причина е необходим да се опре-

дели кой ще отговаря като компетентно 
лице за контакт за кои въпроси или за 
поставени проблеми.
 съответните лица трябва да бъдат 

съответно освободени за определено 
време, респ. в случай на нужда да са 
на разположение.
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А. Индикатори за организационно 
развитие

1. Борд 
 Бордът осигурява насока и надзор в поли-

тиката 
Бордът излъчва отговорност и доверие 
 Бордът е способен да поема важни роли, 

като формулиране на политика, набиране 
на средства, връзки с обществеността, 
финансов надзор и лобиране.
 Бордът се състои от членове, които 

представляват различните интереси на 
ползвателите.
 Бордът упражнява ролята си на застъпник 

на общността.

2. Цели и мисия
 Организацията има ясни мисия и цели.
 Мисията на организацията е разбирана от 

всички “клиенти” на организацията.
 Стратегиите на организацията са обвърза-

ни с мисията.
 Стратегиите са във формата на ясни цели, 

от които става ясно как ще бъдат постиг-
нати те.
 Оперативните планове са развити от глав-

ния мениджър,  екипа и съответните хора 
от общността.

3. Ползватели
 Организацията е в състояние да определи 

заинтересованите страни.
 Заинтересованите страни се възприемат 

като партньори и сътрудници.
 Резултатите от проучването на потреб-

ностите на общността са интегрирани в 
процеса на планиране.

 Заинтересованите страни са включени в 

прегледа на мисията и целите на органи-

зацията.

4. Статут
 Организацията е регистрирана според 

съответното законодателство.

5. Лидерство
 Лидерът е наясно  с ролята и отговорно-

стите си.

 Стилът на лидера е отворен.

 Лидерът е отговорен към “клиентите” на 

организацията.

 Лидерът е достъпен за всички “клиенти”.

Б. Мениджърски/ управленски 
практики
1. Организационна  структура и култура
 Организационната структура е с ясно 

дефинирани отговорности.

 Управленската политика е устроена така, 

че да предполага редовни оценки на ор-

ганизационното развитие.

 Системата е устроена така, че да осигурява 

съответното включване на всички нива на 

екипа в процеса на взимане на решения.

2. Планиране
 Участието  на съответните заинтересовани 

страни е взето под внимание при плани-

ране.

 Оперативните планове съответстват на 

стратегическите.

 Оперативните  планове се актуализират.

 Ресурсите се планират и насочват правилно.

тема8Програмни приоритети
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3. Персонал
 Има критерии за избор на екип.
Длъжностните характеристики са ясно 

формулирани.
 Екипът е подбран според длъжностните 

характеристики.
 Поощрява се поведедение на взаимно 

уважение сред екипа.
 Процесът на набиране на екип е ясно 

дефиниран.

4. Програмно развитие
Заинтересованите страни и екипът са вклю-

чени в дизайна на програмата, наблюдени-
ето, оценката и самото  й изпълнение.
 Дизайнът на програмата включва дей-

ности, свързани с изпълнението, наблю-
дението и оценката на програмата.

5.  Административни процедури
 Съществува правилник с процедурите.
Процедурите се актуализират.

6.  Управление на риска
 Има правила и системи за минимизиране 

на организационните злоупотреби.
 Има редовни проверки на наличното.
 Правят се ежегодни външни оценки.

7. Информационни системи
 Съществуват системи, които да събират, 

анализират и отчитат информация.
 Има тренирани хора, които да управляват 

съответните системи.

8. Програмна отчетност
 Организацията има възможности да прави 

съответните отчети.
 Организацията редовно прави такива 

отчети.
 Организацията редовно прави оценъчни 

отчети.
 Организацията публикува и разпростра-

нява информация за практиките си.
 Форматът на отчетите е гъвкав и различен, 

както и отговаря на нуждите на “клиенти-
те” си.

В. Човешки ресурс
1. Развиване на човешкия ресурс
Съществува план за развиване  на човеш-

кия ресурс.
 Обучаването на екипа е базирано на капа-

цитета, нуждите и стратегическите цели.
 Съществуват възможности за интегриране 

на наученото в работната среда.
 Похвалите са базирани на представянето.
 Повишенията са базирани на представя-

нето.

2. Управление на човешкия ресурс
 Длъжностните характеристики са докумен-

тирани и актуализирани.
Длъжностните характеристики се уважа-

ват.
 Съществуват ясни връзки между капаците-

та на екипа и мисията на организацията.
 Заплатите са ясно структурирани и конку-

рентни.
 Политиката на награждаване е документи-

рана и прилагана.
Съществува редовна супервизия.

3. Организиране на работата
 Провеждат се редовни срещи на екипа.
 Екипът участва във взимането на решения.
 Работата в екип се окуражава.
 Информацията се предава свободно сред 

хората от екипа.
 Екипът бива окуражаван да поема иници-

ативата да се самомотивира.
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Г. Финансови ресурси
1. Счетоводство
 Има финансови процедури и системи за 

отчитане.
2. Бюджет
 Бюджетът е интегриран в ежегодни опера-

тивни планове.
 Съществува екип - финансов отдел, който 

отговаря за приготвянето, управлението и 
прилагането на ежегодния бюджет.
 Правят се ежегодни финансови планира-

ния.
 Бюджетът се контролира на текущи нача-

ла.
3. Финансова отчетност
 Прави се ежегоден финансов отчет от 

одиторска фирма.
 Отчетите съдържат баланс.
 Отчетът се използва при планиране или 

преглед на дейностите.
 Ежегодно се публикува и разпространява 

финансов отчет.

4. Донори
 Организацията има няколко донора.

 Организацията има стратегия за разнооб-

разяване на донорите.

 Организацията има стратегия  за набиране 

на средства от общността.

Д. Предоставяне на услуги
1. Екпертиза по области
 Има експерти по области в организация-

та.

 “Клиентите”  са наясно с това каква 

експертна помощ могат да получават от 

организацията.

 Организацията може да адаптира про-

грамата и услугите си според нуждите на 

“клиентите” си.

2. Чувство за принадлежност и собстве-
ност у ползвателите
 Програмните приоритети са базирани 

върху нуждата на “клиентите”.
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1. СЪЩНОСТ И ОСНОВНИ ХАРАКТЕРИС-
ТИКИ НА СИСТЕМАТА НА ДЕЛЕГИРАНИТЕ 
БЮДЖЕТИ

Системата на делегираните бюджети се 
разглежда като средство за постигане на 
по-голяма ефективност и отговорност при 
изразходване на финансовите средства. 
Нейната същност се изразява в промяна 
на ролите и отговорностите на общината и 
звената, при която на техните директори се 
предоставят по-големи управленски и финан-
сови правомощия.

Системата на делегираните бюджети 
стартира като средство за оптимизиране 
на модела на разпределяне на финансовите 
средства в общините. Министерството на 
образованието и науката реализира проекта 
“Финансово управление на средното обра-
зование” по Програма ФАР на Европейския 
съюз. Проектът се осъществи в четири пилот-
ни общини (Несебър, Благоевград, Силистра 
и Кюстендил) в периода 1995 г. до 1999 
г. и получи популярност като управление 
на делегирани бюджети от директорите на 
училищата. 

След кратък интервал, в който се прецени-
ха плюсовете и минусите на новата система 
на финансови отношения между общината и 
училищата, започна процес на самостоятел-
ното й въвеждане от страна на общините. В 
момента над 70 общини прилагат системата 
на делегираните бюджети предимно в сферата 
на образованието, но също и в социалните 
услуги и културата.

Основните характеристики на системата 
на делегирани бюджети дават най-точна и 

ясна представа за нейната същност. А те са: 
 ясен и прозрачен механизъм за разпре-

деляне на бюджетните средства;
регламентирани права и отговорности;
прозрачно и обективно разпределение 

на средствата; 
лична и персонална отговорност;
ефективно използване на ресурсите;
възможности за подобряване на мате-

риално-техническата база;
мотивация за търсене на алтернативни 

източници за финансиране, които остават в 
бюджета на съответното заведение.

1.1. Резултати от приложението на 
СДБ от общините

По оценка на общините, въвели делеги-
раните бюджети, силните и слабите страни 
на системата са, както следва:
 Положителни страни:
1.Средство за постигане на по-добри 

резултати в средното образование;
2.Повишена ефективност и ефикасност 

на вложените ресурси в образованието за 
предоставяне на образователни услуги;

3.Силен интерес от ефективното сто-
панисване и управление на общинската 
собственост. Допълнителните приходи се 
използват според потребностите по решение 
на директорите;

4.Създава условия за по-добра конку-
рентноспособност на училищата;

5.Разширява се кръгът на участващите 
при вземане на решения чрез въвличане на 
училищните настоятелства, родителите и 
представители на местната общност  в про-

тема9Делегирани бюджети
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цеса на вземане на основните решения.
 Отрицателни страни:
1.Усложнена финасова отчетност и 

огромен технически обем на отчетна инфор-
мация за образованието;

2.Дублиране на дейностите по отчетност-
та в училището и общината;

3.Може да демотивира общината да дофи-
нансира образованието от собствени прихо-
ди, когато има възможност за това. Действа 
принципът “Толкова има - оправяйте се”;

4.Неприложима за общините, които не 
се вместват в стандартите по обективни 
причини - т.е. неправилното групиране на 
общините за размера на стандартите, пре-
допределя дефицита във финансирането на 
образованието;

5.За общините с от 1 до 3 училища и за 
малките по мащаб училища разходите по 
въвеждане на СДБ надвишават потенциалните 
икономии.

Както се вижда, системата на делегира-
ните бюджети не може да се разглежда като 
панацея. Досегашната практика показва, 
че тя не може да реши важни проблеми на 
образованието, като: повишаване качеството 
на учебния процес, недостигът на финансов 
ресурс, оптимизация на училищната мрежа, 
повишаване обхвата на децата в задължител-
на училищна възраст и други. СДБ създава 
условия и косвено влияе върху решаването 
на други въпроси: повишаване заинтере-
соваността на училищните ръководства от 
развитието на образованието; разширяване 
кръга на хората, участващи в процеса на 
вземане на решения, специализацията на 
училищата и други.

Успешното функциониране на система-
та на делегираните бюджети може да се 
гарантира само, ако са изпълнени следните 
условия:

 Системата е въведена на принципа на 
доброволно предоставяне и поемане на 
отговорности между община и училище 
(звено);
 Изграждане на административен и техни-

чески капацитет в звената;
 Създаване на стимули за въвелите СДБ;
 Разработване и приемане от общинските 

съвети на контретен модел за делегиране 
на права и отговорности, съобразно 
спецификата на общината и отделните 
училища (звена).

1.2. Нормативна база, осигуряваща 
прилагането на системата на делегираните 
бюджети. 

Включва законови и подзаконови докумен-
ти, както и местна нормативна уредба. Прилага-
нето на системата е регламентирано в:
 Закон за народната просвета 
чл.10.алинея 3:
“Общински са детските градини, учи-

лищата и обслужващите звена, които се 
финансират от общинските бюджети. 
Предоставените им за ползване имоти са 
публична общинска собственост.”

чл.44, алинея 1:
"Средствата за издръжка и развитие 

на материално-техническата база на 
детските градини, училищата и обслуж-
ващите звена се осигуряват от държавния 
бюджет, от бюджетите на общините, 
от източници, предвидени в други закони 
и актове на Министерският съвет, и от 
собствени приходи.”
Закон за републиканския бюджет за 

съответната година. На общинските училища 
и обслужващите звена в системата на народ-
ната просвета, прилагащи системата на де-
легираните бюджети, се предоставя правото 
на второстепенни разпоредители с бюджетни 
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кредити със самостоятелни бюджети по реше-
ние на общинските съвети. За 2005 година, 
това е текстът на § 35, за 2006 г. - § 38, за 
2007 г. - § 37 от Преходните и Заключителни 
разпоредби на Закона за държавния бюджет 
на Република България.

Основни подзаконови документи са:
  Постановление за изпълнение на 

републиканския бюджет - за 2007 г. ПМС 
№ 20 от 2 февруари 2007 г./обн.ДВ бр.15 от 
2007 год.,п.изм.ДВ бр.71/2007 г./
 Постановление № 30 от 9 февруари 

1998 г. регламентира условията и реда 
за управление на бюджет от училищата 
и обслужващите системата на народната 
просвета звена на територията на общините 
Несебър, Кюстендил, Благоевград и Силистра, 
работещи по проект BG 95.06-02 “Финансово 
управление на средното образование” по 
програма ФАР;
 Постановление № 91 от 26 май 

2000 г. за изменение и допълнение на По-
становление № 30 от 09.02.1998 г. С това 
постановление се разшири прилагането 
на системата на делегираните бюджети на 
територията на цялата страна.
 Наредба № 6 за специфичните ико-

номически правила за дейността на звена-
та в системата на народната просвета /обн.
ДВ бр.55/1994 г., п.изм.ДВ бр.56/1995 г./
 Наредба за държавно образователно 

изискване за едногодишна издръжка на 
деца и ученици в държавните и общинските 
училища, детски градини и обслужващи 
звена /обн.ДВ бр.76/2004 г./.
 Решения на Министерски съвет 

за разделяне на отговорностите по фи-
нансиране на държавни и местни (след 
2003 бюджетна година). Последно решение 
РМС № 926 от 29.XII.2006 г. за разделяне 
на отговорностите и въвеждането на единен 

стандарт за финансиране на дейностите по 
образование за 2007 г;
 Ежегодно: писма на дирекция “Фи-

нанси на общините” на Министерство на 
финансите -  за основните принципни по-
становки, които следва да се имат предвид 
при съставянето и изпълнението на бюджета 
на общината за съответната година /за 2007 
г. Писмо ФО - 2 от 12.02.2007 г./,  както и 
принципите за приключване на бюджета с 
разпоредителни текстове за възстановяване 
на преходните остатъци по бюджетите на съ-
ответните второстепенни разпоредители .
 Заповеди на министъра на образова-

нието и науката за разширяване прилагането 
на системата на делегираните бюджети по 
общини;

Местна нормативна база:
 Решения на общинските съвети за да-

ване на съгласие за прилагане на системата 
на делегираните бюджети от училищата и 
обслужващите звена на територията на 
общините с предоставено право на второ-
степенни разпоредители с бюджетни кредити 
със самостоятелни бюджети;
 Решения на общинските съвети за 

одобряване на формула за определяне на 
бюджетните средства на училищата и об-
служващите звена, прилагащи системата 
на делегираните бюджети и разпределение 
на делегирани и неделегирани права и от-
говорности между общината и училищата 
и обслужващите звена на територията на 
общината.
 Решения на общинските съвети за 

обособяване на части от публична общинска 
собственост в публична общинска собстве-
ност с пряко стопанско предназначение като 
възможност за отдаването им под наем или 
ползването им от ръководството за собствена 
стопанска дейност;
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 Създаване на правни възможности 
в Наредбата за реда и придобиване на об-
щинска собственост по чл.8 от Закона за 
общинската собственост за ползването на 
земеделски земи и горския фонд от училища 
и детски градини.

1.3. Разпределение на ангажиментите 
между общината и звената

Въвеждането на системата на делегирани-
те бюджети цели по-ефективно и икономично 
изразходване на финансовия ресурс. В тази 
връзка политиката за управление на сред-
ствата следва да има подкрепа от всички 
участници в процеса. Нещо повече, те трябва 
ясно и категорично да поемат своите отговор-
ности, да бъдат мотивирани и инициативни.

В сферата на образованието директорът 
на училището следва да дефинира пробле-
мите, да планира разходите и да следи за 
тяхното разходване, като отчита приоритетите 
на дейността и развитието на училището. Той 
ще може да влияе върху основните натурални 
показатели, които са:
 Брой на учениците в паралелка;
 Брой на паралелките; 
 Брой на педагогическия персонал;
 Брой на непедагогическия персонал.
Влияейки върху тези показатели, дирек-

торът може да подобри основни измерители 
за ефективността на работа и използване на 
ресурсите, като:
 подобри съотношението “брой учени-

ци на един учител”;
 увеличи броя на учениците в паралел-

ка (в рамките на нормативно определените 
стойности);
 създаде по-добра организация и по-

добро уплътняване на работното време; 
 преструктурира разходите на осво-

бодените ресурси към разходи, водещи до 

повишаване на качеството;
 подобри разпределението на учебните 

часове и на индивидуалния хорариум часове 
на учителите;
 създаде възможности за по-добро 

стимулиране на учителите.
В резултат от повишената ефективност на 

разходите могат да се предприемат мерки за 
подобряване качеството на образователната 
услуга, като:
 Разработване и изпълнение на про-

грама за повишаване квалификацията на 
преподавателите;
 По-добър подбор на персонала;
 Приемане на система за оценка на 

работата на учителите, свързана както с коли-
чествени, така и качествени показатели;
 Прилагане на различни организаци-

онни форми за задържане на учениците в 
училище;
 Подобряване на материалната база. 

Доброто управление на ресурса може да 
създаде възможности за преструктуриране на 
разходите и насочването им за закупуване на 
техника, оборудване на кабинети, разширя-
ване на библиотечния фонд и др.;
 Подобряване битовите условия на 

работа в училището - помещения за работа 
на учителите и др.

Променя се отношението на училищата 
към бюджета. Той вече не е чужд. Училищата 
получават възможност да планират и упра-
вляват разходите, което води до икономии, 
позволяващи осъществяването на други и 
допълнителни дейности. Правомощията да ре-
ализират собствени приходи, които допълват 
училищния бюджет, създават силен интерес 
от ефективно стопанисване и управление на 
предоставената от общинския съвет собстве-
ност, от развитие на допълнителни дейности 
и услуги. 
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Системата на делегиран бюджет създава 
условия за по-добра конкурентноспособ-
ност на училищата, по-добро качество на 
образованието и повишена ефективност. 
Всяка община самостоятелно би следвало да 
намери най-добрия баланс на предоставяне 
на права и отговорности и ясен и разбираем 
механизъм на разпределение на средствата 
за образование, за установяване на проце-
сите на партньорство, договаряне и взаимен 
интерес. Общинските цели в областта на 
образованието се лимитират от възмож-
ностите на местната власт да влияе върху 
финансовите и управленски процеси с оглед 
създаване на възможно най-благоприятни 
условия за повишаване на ефективността и 
качеството на образователния процес. Общи-
ните регулират отношенията си с училищата 
в следните области:
Бюджетен процес - планиране, изра-

зходване, актуализация, контрол и отчет на 
бюджетните средства;
Ефективност на разходите;
Управление на общинската собстве-

ност;

Инвестиционната политика;
Управление на човешките ресурси.
Приложението на делегираните бюджети 

позволява на общината да се разтовари от 
рутинни и бюрократични процедури и да се 
съсредоточи върху разработването и осъ-
ществяването на местна политика в образо-
ванието. Тя може да обвърже предоставянето 
на допълнителни средства от общинския бю-
джет с получаването на по-добри резултати 
- привличане на отпаднали деца в училище, 
повишаване на успеваемостта на учениците 
и други. Промяната на ролите на общината и 
училищата създава условия за повишаване 
функциите на училищните настоятелства, за 
привличане на родителите и представителите 
на местната общност към дейността на учили-
щата. Осигуряването на прозрачност и ефек-
тивен граждански контрол върху училищния 
бюджет следва да бъде задължително условие 
за предоставяне на делегиран бюджет на 
съответното звено (училище).
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Анализ на основните дейности,  из-
вършвани от общините

За да се открои по-ясно необходимостта 
от административен капацитет в общинските 
администрации,  ще разгледаме основните 
дейности във всяко едно от посочените 
направления.

1. Общинска собственост като дей-
ности включва:

- всички действия по актуване и деакту-
ване на общински имоти;

- поддържането в актуалност главния ре-
гистър, картотеката, регистъра на решенията 
по реституционните претенции на гражда-
ните, както и спомагателните регистри за 
имотите общинска собственост;

- провеждане на процедурите за отда-
ване под наем на имоти частна общинска 
собственост, за разполагане на временни 
търговски обекти (ВТО) и рекламно-ин-
формационни елементи на територията на 
общината;

- изготвя проекти за решения на общин-
ския съвет за разпоредителни действия с 
имоти частна общинска собственост и след 
приемането им ги изпълнява;

- координира и контролира процедури-
те, предвидени в Закона за устройство на 
територията, касаещи имотите общинска 
собственост;

- извършва контрол по стопанисване на 
общински имоти, извършва огледи и изготвя 
констативни протоколи за състоянието им;

- изготвя и организира изпълнението 
на заповеди за изземване на общински 
имоти;

- изготвя справки и издава удостовере-

ния по молби на физически и юридически 
лица за собствеността и ползването на 
имотите; заверява молби-декларации по 
обстоятелствени проверки;

- организира провеждането на търгове 
и конкурси при приватизация на обекти 
общинска собственост;

- подготвя и осъществява сключване на 
приватизационни сделки с общински имоти 
и вписване на ипотека при разсрочено 
плащане;

- води на отчет постъпленията от прива-
тизирани общински обекти, като подготвя 
уведомителни писма и искови молби при 
нередовни плащания;

- подготвя и организира процедурите по 
провеждане на конкурси и търгове за пре-
доставяне на концесии за общински обекти 
и дейности в съответствие с Наредбата за 
концесиите в общината;

- организира, координира и контролира 
изпълнението на жилищната политика на 
общината;

- подготвя информация в рамките на сво-
ята компетентност по Закона за кадастъра и 
имотния регистър и я изпраща до службите 
по вписвания и кадастъра.

2. Икономически дейности обхва-
щат:

- разработване и изпълнение на програ-
ми и проекти, отразяващи общинската по-
литика в областта на устойчивото развитие 
на инфраструктурата;

- подпомагане управителите на общин-
ски търговски дружества при изготвянето на 
бизнес програмите им; осъществяване на 

тема10Основни дейности, 
извършвани в общините
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контрол по изпълнението на дългосрочните и 
краткосрочни бизнес-програми; внасяне на  
предложения до общинския съвет за изме-
нение на дружествените договори, капитала 
на дружеството и договорите за управление 
на общинските фирми;

- провеждане на процедури по катего-
ризация на заведенията за хранене и сред-
ствата за подслон, поддържане на регистър 
на всички издадени удостоверения и контрол 
по спазването на изискванията за опреде-
лената категория;

- консултации на потребителите и упраж-
няване на контрол върху спазване на техните 
права в съответствие със Закона за защита 
на потребителите и правилата за търговия;

- приемане на документи за удостоверения 
и за заверяване на регистри за търговия с вино, 
спирт и спиртни напитки, тютюневи изделия;

- приема документи за удостоверения 
и за заверяване на регистри за търговия с 
отпадъци, отломки от черни и цветни метали 
и сплавите им;

- провеждане на процедури по издаване 
на разрешителни за обществен превоз и 
внасяне на предложение до общинския съвет 
за одобряване на транспортната схема на 
общината;

- събиране и обобщаване на информация 
за Националния статистически институт 
и Областната служба “Земеделие и гори” 
относно растениевъдството и животновъд-
ството в общината;

- изготвяне на предложения до общин-
ския съвет за начина на стопанисване на 
земеделските земи - общинска собственост, 
както и подготвяне на търгове за отдаване 
под наем на земеделски земи след решение 
на общинския съвет.

3. Гражданската регистрация и ад-

министративното обслужване (ГРАО) 
включват следните основни дейности:

- поддържане на регистър на населе-
нието и локална база данни “Население” в 
актуален вид;

- приемане на молби и заявления на 
граждани и издаване на документи в съот-
ветствие с действащото законодателство, 
касаещи регистрите за гражданско състоя-
ние и личността на гражданите;

- контрол върху работата на кметовете 
на кметства и кметските наместници по 
регистрация на гражданското състояние на 
лицата, правилното оформяне и съхранение 
на регистрите за населението и издаването 
на съответните документи;

- регистрация по постоянен и настоящ 
адрес на гражданите;

- извършване на гражданските ритуали и 
издава съответните документи за тях;

- извършване на други дейности, вме-
нени със закон или подзаконов нормативен 
акт като компетенция на ГРАО.

4. Устройство на територията като 
дейности включва:

- функции и задачи по устройство на 
територията, регламентирани в Закона за 
устройство на територията (ЗУТ);

- поддържане на архив на одобрените 
устройствени планове и измененията им и 
архив на издадените строителни книжа;

- поддържане на определените от ЗУТ 
регистри на решенията за изработване на 
подробни устройствени планове (ПУП) и на 
измененията им, регистър на издадените раз-
решения за строеж, регистър на въведените 
в експлоатация строежи и др.;

- организира и подпомага дейността на 
общинския експертен съвет, включително екс-
пертизи и становища по внесени проекти.
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5. В архитектурно-строителен 
контрол влизат следните основни дей-
ности:

- извършване на административно-техни-
чески услуги по одобряване на устройствени 
и архитектурни проекти, визи за проекти-
ране, издаване на разрешения за строеж и 
актове за узаконяване съгласно ЗУТ;

- упражняване на контрол за спазване 
и прилагане на общите и подробните ус-
тройствени планове, одобрени проекти и 
строителни книжа;

- извършване на контрол за недопускане 
на незаконно строителство, като се съставят 
и връчват актове на нарушителите;

- изпълнение на влезли в сила заповеди 
на кмета на общината за премахване на 
незаконни строежи;

- съставяне на констативни протоколи и 
подготовка на заповеди на кмета за премах-
ване на неподходящи по вид и местонахож-
дение второстепенни, стопански и временни 
постройки, павилиони и будки;

- извършване на технически проучвания 
и проверки по молби и сигнали на граждани-
те и изготвяне на отговори до същите;

- издаване на удостоверения в рамките 
на своята компетентност;

- участие в приемателни комисии, 
назначени от Регионалната дирекция за 
национален и строителен контрол (РДНСК) 
и в комисии, свързани с дейността на об-
щината.

6. Кадастър и регулация обхваща:
- организиране на изработването на 

нови специализирани кадастрални карти, 
регулационни планове и планове на подзем-
ната инфраструктура и съгласуването им с 
инстанциите;

- извършване на текущо попълване и 

промени на действащите кадастрални и регу-
лационни планове и разписни книги до изра-
ботване на кадастър и имотен регистър;

- придвижване на преписките по допъл-
ване на кадастралните планове и по частич-
но изменение на регулационните планове;

- организиране на обявяването на 
кадастрални, регулационни и нивелетни 
планове;

- нанасяне промени в разписните книги 
към наличните кадастрални планове при 
представяне на документи за собственост;

- съхраняване на всички налични кадас-
трални и регулационни планове и техните 
изменения в техническия архив;

- участие в приемателните комисии 
за приемане на геодезическите видове 
работи;

- проучване и предлагане на решение по 
постъпилите молби и жалби относно кадас-
тралните и регулационни планове;

- издаване на скици, справки и удостове-
рения за идентичност, за случаите, предви-
дени в закон или друг нормативен акт;

- извършване на въводи във владение на 
възстановени имоти;

- подготвяне на документи за прокарване 
на временни пътища и право на преминаване 
през чужди имоти;

- извършване на проверка на протокола 
за определяне на строителна линия и ниво за 
строеж и контролира изпълнението им;

- осъществяване на контрол в строител-
ство относно достигнатите проектни нива;

- ограничаване на урегулирани позем-
лени имоти;

- уточняване и определяне на админи-
стративните адреси, съгласувано с отдел 
“ГРАО”;

- подготвяне на преписки за промяна 
предназначението на земеделските земи, 
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съгласно Закона за опазване на земедел-
ските земи.

7. Инвестиционната дейност включва:
- ръководство, координация и контрол 

на капиталното строителство (жилищно, 
просветно, здравно и др.) на територията 
на общината;

- контрол за законосъобразността при 
оформяне и издаване на строителни книжа 
от общината, както и съгласуване на проекти 
съгласно издадените заповеди от кмета на 
общината;

- съгласуване на проекти на инженер-
ната инфраструктура и благоустрояването 
в общината;

- участие в разработването на бюджет-
ната програма за обектите от инженерната 
инфраструктура на общината и за обектите 
общинска собственост (жилищно, просвет-
но, здравно и т.н.) за поддръжка и основен 
ремонт;

- подготовка на строителни книжа и 
разрешения на обекти, финансирани от об-
щината, на които изпълнява инвеститорски 
функции;

- подготвяне на програма и провежда 
политика по енергийна ефективност;

- изпълнение на инвеститорски функции, 
свързани с проектирането, изграждането на 
обекти от капиталното строителство, чисто-
тата и озеленяването и извършване на за-
верки на заповедните книги за строежите;

- подготовка на технико-икономическо 
задание (ТИЗ) и конкурсни (тръжни) доку-
менти за обекти, на които ще изпълняват 
инвеститорски функции;

- проверка на договорите на проектанти 
и строители преди сключването им;

- извършване на служебно съгласуване 
на оценките за съответствие на инвестици-

онните проекти;
- участие в рамките на своите компе-

тентности в комисии, свързани с дейността 
на общината;

- извършване на проверки и подготвяне 
на доклади, становища и отговори на писма, 
молби и сигнали, свързани с дейността на 
отдела;

- участие в разработка на краткосрочни 
и дългосрочни програми - международни и 
местни, свързани с дейността на отдела;

- съставяне на актове на нарушителите 
съобразно дейността на звеното и съгласно 
наредби на общинския съвет.

8. Дейностите по екология и чисто-
тата обхващат:

- изготвяне на програми, стратегии и пла-
нове за устойчиво развитие по отношение 
на околната среда;

- участие в разработването, провежда-
нето и контрола на мероприятията, касаещи 
опазването и възстановяването на природа-
та и екологичната политика на територията 
на общината;

- участие в оформянето и подсигуряване-
то на финансовата обезпеченост на еколо-
гичните общински мероприятия и обекти;

- контрол на екологичното състояние на 
общината;

- изготвяне на задания на проекти за 
озеленяване;

- подготвяне на договорите за дейността 
по сметопочистването, сметоизвозването, 
поддържането на депата за твърди отпа-
дъци и осигуряване на контрол по същата 
дейност;

- упражняване на контрол по опазване 
на чистотата и зелените площи и тяхното 
стопанисване;

- изготвяне и реализиране на програма 
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за решаване на проблемите, свързани с 
бездомните кучета;

- разясняване и осведомяване на широ-
ката общественост по отношение на  всички 
дейности, намерения и последствия, спрямо 
компонентите на околната среда и пробле-
мите, свързани с тях, чрез всички средства 
за масова информация.

9. В областта на образованието се 
реализират дейностите по:

- координиране работата на общинските 
училища, детски заведения и извънучилищни 
звена за организиране на учебно-възпита-
телния процес и осъществява контакти с 
Министерство на образованието и науката 
(МОН) и регионалните инспекторати по 
образованието на МОН в съответствие с из-
искванията на Закона за народната просвета 
и Правилника за неговото приложение;

- осигуряване на задължителното обуче-
ние на учениците до 16-годишна възраст;

- организиране на финансирането на 
общинските учебни и детски заведения, 
както и обслужващите звена. Осъществява 
своята дейност в пряко взаимодействие 
с Министерството на образованието и 
науката и Министерството на финансите 
относно прилагане на специфичните нор-
мативни изисквания и приетите стандарти 
за издръжка;

- осигуряване на условия за здравното 
обслужване и сигурността в общинските 
училища и детски заведения;

- осигуряване на условия за столово 
хранене, отдих, спортна база и транспорт 
за учениците и учителите;

- разработване на мрежата на общински-
те училища и детските заведения;

- разработване на програма за основни 
ремонти на сградния фонд на общинските 

училища, детски заведения и извънучилищни 
звена;

- разработване и създаване на условия 
за прилагане на общински образователни 
програми и проекти;

- участие в изготвянето на общинска 
програма за развитие и насърчаване на 
физическото възпитание, младежта, спорта 
и социалния туризъм;

- координиране дейността на спортните 
клубове на територията на общината;

- участие в комисии, разглеждащи об-
разователни, здравни, социални, културни, 
спортни и младежки проблеми;

- участие в общинската комисия за борба 
с противообществените прояви на малолет-
ните и непълнолетните (ППМН).

10. В сферата на здравеопазването 
общините:

- провеждат общинската здравна поли-
тика на територията на общината;

- разработват общинска здравна програ-
ма, включително и по ресурсното осигуря-
ване на здравните дейности;

- разработват програми за поетапно 
технологично обновяване в здравеопазва-
нето чрез осъществяване на инвестиционни 
проекти по линия на национални здравни 
програми, финансирани от бюджета или от 
специализирани фондове;

- организират детското и ученическото 
здравеопазване на територията на общи-
ната;

- съвместно с регионалните структури 
на Министерство на здравеопазването и 
Районните здравноосигурителни каси (РЗОК) 
разработват и актуализират здравната карта 
на общината;

- координират и контролират дейността 
на общинските здравни заведения;
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- координират и контролират дейността 
на детските ясли и млечните кухни;

- защитават интересите на гражданите 
пред държавните и регионалните институции, 
отговарящи за здравеопазването;

- осъществяват връзки с други институ-
ции, имащи отношение към решаване про-
блемите на общинското здравеопазване;

- участват в комисии, разглеждащи 
здравни проблеми в общината;

- координират дейността за борбата с 
прекурсорите и наркоманиите.

11. Социалните дейности включват:
- подготовка и организиране на изпълне-

нието на общинската програма за предоста-
вяне на социални услуги на гражданите;

- организиране дейността на домашния 
социален патронаж, клубовете на пенсионера 
и инвалида, общинските трапезарии и други 
местни дейности по социалните грижи;

- организиране дейността на специали-
зираните заведения за социални услуги и 
за рехабилитация и социална интеграция на 
хората с увреждания съвместно с територи-
алните органи на МТСП;

- организиране изпълнението на об-
щинската програма за закрила на детето, 
съвместно с Дирекцията за социално под-
помагане;

- организиране и координиране съвмест-
но с Бюрото по труда изпълнението на об-
щинската програма за временна заетост;

- организиране на разработването на 
проекти и координиране на съвместната 
дейност с благотворителни и други непра-
вителствени организации в областта на 
социалните дейности.

12. В сферата на направление “Култу-
ра” общините:

- организират изпълнението на общин-
ската културна програма и отбелязването на 
годишнини, свързани с местния, регионал-
ния и националния културно-исторически 
календар;

- организират провеждането на местни-
те, национални и международни конкурси и 
фестивали, определени като приоритети в 
културната програма на общината;

- извършват експертна дейност и коор-
динират работата на общинските културни 
институти и читалищата и на тези със сме-
сено финансиране;

- осъществяват своята дейност в 
пряко взаимодействие с Министерството на 
културата относно прилагане на специфич-
ните нормативни изисквания.

Условно дейностите, които се изпълня-
ват от общинските администрации, могат 
да се разделят на две основни групи:

1. Дейности, които са свързани с 
получаване, обработване и издаване на 
документи. 

Към тази група са описаните дейности 
от  т.1 до т.7 включително. Те се изпъл-
няват директно от различните служби на 
администрацията. За тяхното предоставяне 
по-голямата част от общините са изградили 
Центрове за услуги и информация, които 
работят на принципа “Обслужване на едно 
гише”. От тази група преобладаващата част 
са услугите по ГРАО, инвестиционната дей-
ност и архитектурно-строителния контрол. 
За тяхното изпълнение се събират такси, 
определени с решение на ОбС. Администра-
тивният капацитет за реализирането на 
посочените дейности се осигурява изцяло 
от общинските администрации.

2. Дейности, извършвани от струк-
тури извън общинска администрация или 
възложени за изпълнение на търговски 
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дружества. 
Такива са дейностите от т.8 до т.12 вклю-

чително. Характерното за тях е, че участието 
на администрацията е косвено и е свързано с 
упражняване на контрол, планиране на сред-
ства чрез държавния бюджет за делегирани-
те от държавата дейности или чрез приходите 
на местните такси и финансово-счетоводно 
осигуряване. Административният капацитет 
за тази група дейности се осигурява частич-
но от администрацията на общините.

Посочената особеност на двете групи 
дейности е взета предвид в действащата 
методика за числеността на общинските ад-
министрации и в предложението за нейното 
усъвършенстване.

1.Анализ на незаетата численост в 
общинската администрация

Както отбелязахме, през периода 2004-
2006 г. над съществуващите стандарти по 
методиката е налице увеличение на числе-
ността общо за всички общини с 3 989 щата. 
В същото време по обработени данни на 
Министерството на финансите има незаети 
1 813,5 бройки зa 2007 г.  

Разпределението на незаетите бройки по 
групи общини е, както следва:

групи общини

численост             

              в т. ч.

незаети

          бр.

отн. дял на 

незаетите 

%

дофинансирани от 

собствени приходи                 

бр.

до 5000 1 120,0 35,0 3,1% 62,5

5 000 до 10 000 3 615,0 215,0 5,9% 74,0

10 000 до 35 000 9 850,5 800,5 8,1% 85,0

35 000 до 50 000 1 269,5 103,0 8,1% 0,0

50 000 до 100 000 4 163,5 338,5 8,1% 39,0

100 000 до 200 000 1 819,5 128,0 7,0% 35,0

над 200 000 3 954,0 193,5 4,9% 9,5

ОБЩО 25 792,0 1 813,5 7,0% 305,0

Както се вижда, в малките общини до 35 
000 жители има най голямо неокомплектова-
не с персонал  57,9% от незаетите бройки.

Наличието на незает щат се дължи на 
ниското заплащане на експертни длъжности 
в общинската администрация, а в по-малки-
те общини - и на липса на квалифицирани 
кадри.  Назначаването на специалисти, чието 
възнаграждение се заплаща от собствени 
приходи на общината, не е широко застъпе-
но. То е развито най-вече в курортни общини 
по Черноморието. 

 Както е известно, средната работна 
заплата по общини се регулира централизи-
рано и е с драстични различия по общини 
с еднотипни характеристики. Прави впе-
чатление, че най-голям относителен дял на 
незаетите места има в общини с ниски и 
средни работни заплати.
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приложения

Проект: „Развитие на обществените съвети 
и регламентирането им като средство за 
консултиране с гражданите” (Резюме)

Основните задачи на изследването са:
1. Да извърши анализ, оценка и об-

общаване на нормативни документи на 
национално и местно ниво, регламенти-
ращи обществените съвети (ОС) в различни 
сфери.

2. Да проучи (чрез социологически 
методи) практиката на ОС в шест български 
общини.

3. Да формулира изводи и препоръки 
за подобряване работата на ОС.

4. Да разработи примерни концепту-
ални рамки и на правила за дейността на 
училищните съвети, които се предвиждаше 
да бъдат създадени в 213 училища в 10 
пилотни общини.

5. Да предостави на МОН материали за 
обучение във връзка с темата на проекта.

Основни резултати:
Първо. Извършен бе анализ и оценка на:
- национални нормативни документи, 

регламентиращи ОС в следните пет
- сфери - социално подпомагане, ту-

ризъм, заетост, култура и образование 
общински нормативни актове, регламенти-
ращи дейността на: обществени съвети за 
интеграция на хората с увреждания; кон-
султативни съвети по туризъм; обществени 
съвети в образованието; обществени съвети 
по социално подпомагане.

- систематизираха се основните 
характеристики на нормативната рамка, 
регламентираща дейността на гражданските 
структури в различнитесфери на обществе-
ните услуги (по отношение на вида на съот-
ветната гражданска структура, нивото й на 

функциониране; основанието за създаване, 
начин на конституиране, брой на членовете, 
състав; функции).

Второ. Бяха проведени 62 интервюта в 
общините Троян, Разград, Ловеч, Смолян, 
Златоград и Чирпан. Там бяха проучени 11 
обществени съвета (по социално подпома-
гане; туризъм; образование; ред и общест-
вена сигурност), като изследването обхвана 
представители на всички заинтересовани 
страни. На тази  основа се обобщиха след-
ните основни изводи, които имат връзка 
с конституирането и функционирането на 
училищните съвети:

- Обществените съвети се формират и 
действат на ниво община, но не и на отделно 
населено място или институция (респ. звено, 
предоставящо услуги на населението).

- Административният акт за създаване 
на съвета се издава от орган на местното 
самоуправление (общински съвет, кмет), 
който е пряко отговорен за общинската 
политика в съответната област.

- Важна предпоставка за възникването на 
ОС е наличието на обществен консенсус.

- Компетенциите на ОС са свързани 
с обществения контрол и с подпомагане 
формирането и изпълнението на местната 
политика в определена сфера, но не и с 
управлението на конкретни звена, предос-
тавящи услуги.

- Прекомерното “роене” на подобни съ-
вети би довело до проблеми в съгласуването 
на тяхната дейност и компетенции, до разпи-
ляване на експерти и енергия на общността 
и - до по-ниска ефективност.
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Трето. Разработиха се примерни кон-
цептуална рамка и правила за дейността на 
училищните съвети (УС). В тази концептуал-
ната рамка се описват:

- Същността на училищните съвети;
-  Техният възможен състав и предста-

вителство;
-  Възможните начини за правно инсти-

туционализиране;
-  Функциите и правомощията, които УС 

могат да имат.
По възможните решения във всяка 

област са дадени оценки за техните поло-
жителни страни и слабости. Идеята бе да 
се подпомогне вземането на управленско 
решения по този въпрос.

- Концептуалната рамка бе “нормативно 
разписана” в “Примерни правила за дей-
ността на училищните съвети”.

Четвърти резултат. Бяха разработени и 

предоставени на възложителя план за обучи-
телни семинари и обучителни материали по 
темите “Управление на човешките ресурси 
в публичния сектор” и “Организационни и 
комуникационни умения” за членовете на 
училищните съвети.

Области на приложение на резултатите 
от проекта:

Резултат 1 - при оптимизиране работата 
на ОС в различни области (сфери) от страна 
на местните власти.

Резултат 2 и 3 - при създаването и 
функционирането на училищните съвети 
: първоначално в пилотните общини, а 
впоследствие (при вземане на решение за 
превръщането им в по- масова практика) и 
в други общини.

Резултат 4 - при обучението на членове 
на училищни съвети и училищни настоятел-
ства.
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приложения

Възложител:
Министерство на регионалното раз-

витие и благоустойството
Изпълнител:
“Буллброкерс” ЕООД
26.01.2007 г.
гр. София
( Резюме)
Във все по-засилваща се конкурентна 

среда в глобален мащаб правителствата 
в цял свят насочват усилията си върху 
нови подходи за финансиране на проекти, 
изграждане на инфраструктура и предос-
тавяне на услуги. Отделните държави за-
почват да осъзнават, че публично-частните 
партньорства са превръщат в начин да се 
използват едновременно силните страни 
както на бизнеса, така и на обществения 
сектор. Освен че повишават ефективността 
и иновациите в частните компании, публич-
но-частните партньорства могат да осигурят 
така необходимия капитал за финансиране 
на правителствени или общински програми 
и следователно да освободят публични сред-
ства за проекти от голямо икономическо и 
социално значение. Този анализ разглежда 
основните характеристики на същността на 
публично-частното партньорство, възмож-
ностите, които носи то и проблемите, които 
могат да възникнат при прилагането му.

За да бъдат проследени и оценени 
практиките за предоставяне на услуги на 
населението в България, използваната 
нормативна и поднормативна уредба, която 
се прилага от местните власти в страната, 
както и успешните и неуспешни подходи 
към публично-частното партньорство, беше 
направено задълбочено анкетно проучване 

Проект “Развитие на ПЧП, аутсорсинг и други форми 
на предоставяне на услуги” (Резюме)

сред част от българските общини в периода 
декември 2006 - януари 2007 г.

Резултатите от изследването показват, че 
от една страна, големи и по-малки общини 
в някаква степен използват структури на 
партньорството за предоставяне на об-
ществени услуги, но от друга страна, остава 
малкият опит и належащата необходимост от 
повече и качествена информация и насоки 
по темата.

Изследването на европейските прак-
тики по отношение на публично-частното 
партньорство обхваща законодателната 
рамка на ЕС, подробно разглежда ПЧП във 
Великобритания, страната с най-сериозен 
опит в Европа, където този подход бележи 
и най-голям успех. Показателен е фактът, 
че около 15 - 20 % от всички публични 
разходи в Обединеното кралство през 2006 
г. са направени чрез договори, базирани на 
публично-частни партньорства.

След анализиране на двете проучвания 
са направени конкретни изводи и препо-
ръки за развитието на публично-частното 
партньорство:

1. Необходимо е правителството в 
страната да се ангажира с приемане на 
подход “отгоре-надолу” за развитието на 
публично-частните партньорства в полза 
на България;

2. Изпълнителната власт у нас да създаде 
специална институция като ПЧП агенция, 
например, която да бъде признат център за 
информация и консултации по въпросите на 
публично-частното партньорство.

3. Необходимо е също обособяване на 
специален национален одит отдел (звено), 
който да извършва мониторинг върху ПЧП, 
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да помага за неговия успех и осигурява 
прозрачност на процеса.

4. Паралелно със създаването на ПЧП 
агенция е належащо изпълнението на два 
публично-частни проекта, за да бъде събрана 
необходимата информация и да се проведат 
образователни кампании и обучения, така 
че агенцията да може напълно да заработи 
в рамките на 4-6 месеца.

5. В съществуващия закон за обществени 

поръчки, в раздел “Специални обществени 
поръчки” да се добави публично-частното 
партньорство като специална поръчка. В 
този раздел би следвало да се упомене 
тръжната процедура с примерни договори за 
различните форми на ПЧП, регламентиращи 
отговорностите между страните, риска, не-
устойките, сроковете, които предварително 
да бъдат обсъдени с местните власти, очак-
ваните резултати и др.
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Проектът се финансира от Американската 
агенция за международно развитие и Балкански 
тръст за демокрация. Периодът за изпълнение на 
проекта е 12 месеца.

Обща цел на проекта: Подобряване 
работата на държавните служители в общинските 
и областните администрации, както и общинските 
съвети в общините-членове на Асоциацията на 
родопските общини. Създаване на условия за 
по-добро обслужване на гражданите и бизнеса 
с цел повишаване на икономическия растеж и 
заетост в 21 общини - членове на АРО.

Специфични цели: подобряване на знанията 
и уменията на 21 общински администрации 
чрез реализиране на специализирани обучения 
с цел повишаване на административния 
капацитет и усвояване на специфични общински 
политики в полза на хората от Родопския 
регион; подобряване на знанията и уменията на 
общинските съвети в 21 общини-членове на АРО 
чрез специализирани обучения за реализиране 
на местни и национални политики и постигане на 
ефективно партньорство и диалог с общинските 
администрации; повишаване информираността 
на органите на местно самоуправление, областна 
администрация и НПО чрез разпространяване на 
тематичен наръчник и информационен бюлетин  
за по-добра работа с гражданите.

Öелевите групи: 100 общински служители 
(юристи, специалисти “Териториално и 
селищно устройство”, специалисти ‘Общинска 
собственост”, специалисти в дирекция “Европейска 
интеграция и европейски програми и проекти”) от 
21 общински администрации (Асеновград, Баните, 
Батак, Борино, Брацигово, Велинград, Девин, 
Доспат, Златоград, Кирково, Кърджали, Ëъки, 
Мадан, Момчилград, Неделино, Ракитово, Родопи, 
Рудозем, Смолян, Чепеларе и Септември) взеха 
участие в обучения на теми “Успешно местно 
самоуправление”; “Икономически ефективни 

проектът

 “Добро управление в родопския регион 
на България”

модели за управление на общинските ресурси”; 
“Стратегическо управление и развитие на 
общината.”;

80 общински съветници от 21 общински 
съвета (Асеновград, Баните, Батак, Борино, 
Брацигово, Велинград, Девин, Доспат, Златоград, 
Кирково, Кърджали, Ëъки, Мадан, Момчилград, 
Неделино, Ракитово, Родопи, Рудозем, Смолян, 
Чепеларе и Септември) взеха участие в обучения 
на теми  “Успешно местно самоуправление”;  
“Икономически ефективни модели за управление 
на общинските ресурси и публично-частни 
партньорства”; “Стратегическо управление и 
развитие на общината.” и Европейски политики, 
програми и проекти, касаещи местните власти”. 
Представители на 10 НПО в обществена и 
частна полза от Смолян, Чепеларе, Батак, 
Àсеновград, Кърджали, Велинград, Мадан, 
Рудозем и Златоград взеха участие в обученията; 
в обученията се включиха и държавни служители 
от 4 областни администрации (Смолян, 
Кърджали, Пловдив и Пазарджик). Освен това 
180 участници от 21 общински администрации 
и 21 общински съвета в общините на АРО, 
36 общински администрации и 36 общински 
съвета в ÞЦР, 4 областни администрации, 8 
регионални сдружения на общини; 20 НПО в 
България; НСОРБ, ФРМС и др. ще получат копия 
от информационния бюлетин “Наръчник на 
доброто местно самоуправление”;

Основни дейности, включени в проекта: 
подготовка и провеждане на обучения на 
тема “Успешно местно самоуправление”, 
“Икономически ефективни модели за управление 
на общинските ресурси”, “Стратегическо 
управление и развитие на общината. Управление 
на децентрализираните общински звена. 
Специфични общински политики;  издаване 
на информационен бюлетин. Отпечатване на 
“Наръчник на доброто местно самоуправление”.
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Асоциацията на родопските общини 
(АРО) е учредена на 6 май 1992 г. от шест 
общини - Баните, Девин, Златоград, Лъки, 
Мадан и Рудозем. Днес в Асоциацията на 
родопските общини членуват 21 общини, 
които са разположени в 4 области: Пазар-
джишка  ( Батак, Брацигово, Ракитово, 
Велинград, Септември); Пловдивска - (Асе-
новград, община Родопи - Пловдив, Лъки); 
Смолянска ( Баните, Борино, Девин, До-
спат, Златоград, Мадан, Неделино, Рудозем, 
Смолян, Чепеларе); Кърджалийска ( Кирково, 
Кърджали, Момчилград). 

Мисията на  АРО e активно да допринася 
за усъвършенстването на местното само-
управление и за подобряване на правната 
среда, в която работят местните власти; 
за повишаване на ефективността и про-
зрачността в работата на общините при 
осъществяване на техните индивидуални и 
колективни отговорности и за създаване 
на възможности за разширено участие на 
гражданите в местното самоуправление; 
за развиване на икономическия капацитет 
на родопския регион.

Асоциацията на родопски общини (АРО) 
има натрупан богат опит в работата с 
общински служители и общински съветници. 
АРО работи в сътрудничество с област-
ните администрации, представители на 
министерствата, народни представители 
и ръководители на държавни структури.     

През последните 10 години АРО реа-
лизира редица проекти, финансирани от 
Американската агенция за международно 
развитие. В рамките на тези проекти асо-
циацията организира и проведе обучения за 
общински служители и общински съветници, 

Знаем - общините заедно могат повече

които работят в 21общини-членове. През 
годините на своето съществуване АРО ре-
ализира повече от 200  семинара и обучения, 
от които се възползваха над 3500 общински 
служители и общински съветници, които 
повишиха своите знания и умения.

Основни теми, които бяха обсъждани 
на семинарите през последните две години, 
бяха: “Подготовка на общините за успешно 
усвояване на структурните фондове на 
ЕС”; “Предоставяне услуги на гражданите”, 
“Управление на човешките ресурси”; “Пуб-
лично-частни партньорства”; “Местно 
самоуправление и децентрализация”, “Евро-
пейски предизвикателства за българските 
общини”; “Повишаване ефективността на 
общинския съвет”; “Планиране на градските 
зелени системи и построяване на екологич-
на инфраструктура в малките общини” и 
“Местно икономическо развитие”.    

 АРО беше домакин и на форуми, в кои-
то участваха президентът на Република 
България, министър-председателят, минис-
търът на околната среда от предишното 
правителство, представители на Минис-
терството на регионалното развитие и 
благоустройството, Министерството 
на външните работи и Министерството 
на икономиката.

Асоциацията натрупа добър опит и при 
организиране на международни обучения 
и семинари. През последните три години 
асоциацията проведе обучения за общински 
и държавни служители в Ксанти и Кавала 
(Гърция). АРО организира обучения по бъл-
гарски и гръцки език. 

АРО беше организатор и на редица 
годишни конференции: “Общинските фи-

В АРО
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нанси - проблемите и тяхното решаване”; 
“Трансграничното сътрудничество и въз-
можностите за развитие на общините”; 
“Регионалното развитие - предпоставки, 
възможности и партньорства пред общини-
те от АРО”; “Устойчиво местно самоупра-
вление - перспективи за усъвършенстване”; 
“Местните власти и младите хора”.

В рамките на проекти, финансирани от 
Американската агенция за международно 
развитие, ние издадохме над 120 броя от 
месечния информационен бюлетин,  а до мо-
мента асоциацията е осигурила средства и 
е организирала отпечатването на следните 
издания:  рекламен каталог “Асоциация на 
родопски общини”; “Местно самоуправление 
и сдружаване на общините в Родопите”; 
“Административен указател на общините 
от АРО”; “Минералните води в Родопите”; 
“Пътеводител на занаятите и културните 
традиции в Родопите”; "Местно самоупра-
вление"; "Гражданско общество и неправи-
телствени организации"; "79 минути за 
местното самоуправление"; "Да помечтаем 
заедно за бъдещето ни"; "Икономическо и 
инвестиционно портфолио".

От 2001 г. до сега АРО разработи, 
защити и успешно реализира няколко 
проекта в сферата на трансграничното 
сътрудничество с Гърция: “Опознай съседа 
си”; “По следите на Орфей и Демокрит”; 
“Без граница утре”; Трансгранични бизнес 
дейности”; Бизнес дейности в региона на 
Родопите и Бяло море”.

В рамките на тези проекти АРО и заедно 
с гръцките партньори успяхме да създадем  
база-данни с информация за туристически-
те обекти, намиращи се на територията 
на областите Смолян,  Ксанти и Кавала и 
включването им в интернет страницата 
на АРО (www.arm-bg.org);  създадохме и 

база-данни с информация за малки и средни 
предприятия, които работят на терито-
рията на областите Смолян, Ксанти и Ка-
вала;  отпечатана е рекламна туристическа 
брошура “От Родопите до Егейско море” на 
български, гръцки и английски език с  инфор-
мация за шест туристически маршрута в 
Родопите и Бяло море; Разработихме биз-
нес - наръчник, озаглавен “Да правим бизнес 
заедно”;  отпечатан бе “Общ бизнес пъте-
водител”, изданието е на български, гръцки 
и английски език и включва информация за 
културно-исторически и археологически 
забележителности в областите Смолян 
и Кърджали от България и префектурите 
Ксанти, Кавала и Родопи. Изданието пред-
ставя също и туристически информационни 
центрове и туроператорски и туристиче-
ски агенции в целевите области; издадохме  
информационен бюлетин “Трансгранични 
бизнес новини” на български и гръцки език;  
заснет бе 65-минутен видеофилм със за-
главие ‘Белите перли на Родопите и иконо-
мическото чудо на Гърция’. Филмът имаше 
за цел да популяризира нова трансгранична 
дестинация и да покаже икономическото 
развитие в регионите на Смолян, Кърджали, 
Ксанти и Кавала; да допринесе за увелича-
ване на туристическия поток в региона 
на Смолян, Кърджали, Ксанти и Кавала и да 
популяризира туризма като част от ико-
номическото развитие в целевите области 
по проекта;  организирани бяха семинари в 
България и Гърция.

През последните няколко години АРО бе 
партньор на гръцки организации по проек-
ти, финансирани по програма INTERREG III.

Златка Николова 
изпълнителен директор на АРО


