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Abstract 

The article discusses the goals for sustainable management, the most important segments for the 

implementation of this change and most of all - the peculiarities of the territorial organization of 

power (municipal level). All of them are aimed at developing the system of local self-government, 

as well as increasing the efficiency and improving the coordination of the services provided by the 

local communities. 
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Въведение 

    Местното самоуправление води началото си още от далечното минало, когато 

отношенията на самоуправление са естествено състояние на обществото. Днес модерното 

общество отново се завръща към принципите на самоуправлението като възвишена форма 

на саморегулиране на отношенията между изравнени в правата си хора. Местните власти са 

проектирани с цел създаване на ред по начини, които служат на широката общественост 

демократично. Широката общественост избира лидерите, в които имат най -голямо доверие, 

за да управляват ефективно местно управление. При избирането на лидери обществеността 
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дава на тези избрани длъжностни лица правомощието да правят всичко необходимо за 

изпълнение на нейните функции и за постигане на целите на общината, включително 

давайки правомощия на служителите да налагат данъци върху гражданите. Веднъж 

създадено, успешното местно самоуправление се нуждае от регулатори и е необходимо 

създаването на възможности за задоволяването на потребностите на гражданите и местните 

общности. Само това би довело до по-ефективно осъществяване на местно самоуправление, 

което налага да бъде осъществено „определянето на тенденциите и перспективите за 

развитие на общините в Република България“, а това  „предполага от една страна да се 

разработят и апробират нови модели за оценка, а от друга да се осъществи реорганизация 

на управлението на националната територия и на съставните й териториално-

административни деления“. „На преден план трябва да се поставят дискусиите за 

предефинирането на понятията свързани със задълбочаващите се диспропорции между 

отделните териториално-административни единици, като се преосмислят редица действащи 

програми и стратегии при оценката на релацията планирани, очаквани и постигнати 

резултати от програмното финансиране със средства от структурните фондове на 

Европейския съюз и осигуреното финансиране и/или съфинансиране от централния бюджет 

на страната. Определено съществено внимание трябва да се обърне и върху 

административно-управленските проблеми свързани, както с изработването на проекти за 

усвояване на европейските структурни фондове, така и с управлението им(Naydenov, Kl., 

Ivanov, M., Zhechkova, N., Katsarski, N. and Atanasova, A., 2021, p. 2)“. В тази посока по 

отношение на подобряване на усвояемостта на средства по европейските програми и 

фондове съществена роля притежава формирането и провеждането на ефективна 

регионална политика, което „по своята същност представлява държавно регулиране на 

регионалното развитие(Naydenov, Kl., 2017, p. 31 – 32 )“. Най-общо казано, „това са 

дейностите на държавните органи по управление на политическото, икономическото и 

социалното развитие на страната в териториален (регионален) аспект“, поради което 

регионалната политика се разглежда като „неразделна част от националната стратегия за 

дългосрочно социално-икономическо развитие, която трябва да бъде изградена на принципа 

на децентрализация на властта и да включва елементите на икономическа, социална и 

екологична политика“. Все по често започва да се говори за „интелигентни градове, както и 

за устойчиво градско развитие“. „Определено интелигентните градове спестяват ресурси, 
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енергия и време, но притежават е един голям недостатък, свързан със защитата на личните 

данни, която ще бъде проблематична поради наблюдението на камерите, сензорите и GPS, 

които винаги ще знаят нашето местоположение (Naydenov, Kl., (2018)“, т.е. превръщането 

на града „smart“ все по-често „ще се основава на прилагането на градските иновации в три 

основни области, а именно: 

- транспорт - за подобряване на мобилността на жителите и намаляване на 

задръстванията, като се предлагат алтернативни средства за транспорт; 

- околна среда, включително вода, енергия, качество на въздуха и управление на 

отпадъците; 

- цялостно подобряване на живота на хората, живеещи в града (Naydenov, Kl., (2018)“. 

Възможностите за подобряването на ефективността и ефикасността в областта на 

местното самоуправление са пряко свързани с развитието на концепцията на 

„териториалното планиране в България, която  се развива динамично през последните 

десетилетия, в резултат на преминаването към нови форми, които поставят местните 

общности в центъра на вземането на решения (Naydenov, Kl., 2019, p. 476)“. От друга страна 

за подобряване на ефективността и ефикасността в местното самоуправление от съществено 

значение е моментното „състояние и качеството на образованието в страната, което трябва 

да бъде национален приоритет“, както и осъществяването на реформи при „въвеждането на 

ИКТ, които да осигуряват необходимата „достъпност, и провеждане на концепцията за 

учене през целия живот (Naydenov, Kl., 2020, p. 637)“. Развитието на пазара на труда 

притежава „решаващо значение за стабилността на икономиката и  за социалното развитие 

на страната, за стандарта и качеството на живот“, т.е. „добре функциониращият пазар на 

труда с висококвалифицирана работна сила, която бързо може да придобие нови умения, е 

предпоставка за динамична и конкурентна икономика (Naydenov, Kl., 2020, p. 637)“ 

Дискусия 

    В България публичния сектор е доказал нуждата си от реформа и усъвършенстване. 

Прилагането на подходящите подобрения в съответните сектори би довело до стабилно, 

балансирано и справедливо развитие. Един от най-важните сегменти за осъществяването на 

тази промяна е подобряването на състоянието във взаимоотношенията между публичните 

институции. Публичната администрация е отговорна за потребностите на обществото и 
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функционира въз основа на организационни структури, процеси и политики. Институциите 

ѝ имат функцията да намаляват нестабилността на местно равнище и да увеличават 

постигането на просперитет в дългогодишен план. Те влияят и на общественото доверие и 

поставят основите за създаване на обществена стойност.  

Ефективността при осъществяване на местното самоуправление може да бъде 

подобрена и с участието на гражданите в решения за политиките. Създаването на работни 

групи, консултативни съвети или комитети може да доведе до повече доверие в крайния 

резултат. Правилото на гражданското участие представлява най-основния принцип на 

демократичното управление, а именно че народът е истинският суверен. Обществото се 

стреми към самоуправление още от древни времена (класически примери са периодите от 

Средновековието), когато местните образуват социални структури, независими от 

централната власт. Такива напр. са градовете-републики. 

Друг подход за позитивно влияние върху местното самоуправление е защитата на 

гражданските права. Гражданските права са свободи, предоставени на хората въз основа на 

правната система. Те се полагат на всички хора навсякъде. През цялата човешка история 

хората са били лишавани от права и често се е стигало до войни и насилие за да ги извоюват 

обратно. За съжаление тази борба продължава и до днес в някои краища на света. Ето защо 

за провеждането на успешно местно самоуправление е нужно да се придаде значение и да 

се обърне внимание на правата на гражданите. 

Следващият ефективен пример за положително развитие на местното 

самоуправление е разработването на планове за подобряване на дейностите на общините. 

Това означава, че местните власти трябва постоянно да подобряват своето управление в 

съответствие с посоченият принцип и да формират воля за недопускане на дискриминиране 

на граждани или изключването им от обществения живот. Така ще бъдат въведени повече 

правила и общините ще изпълняват коректно социалните услуги, които се изискват от тях.  

Преди обаче да бъдат приложени стратегиите за ефективно местно самоуправление, 

трябва да се разбере какво цели само по себе си местното самоуправление. За да бъде 

разбрано най -добре значението на това как да се управлява ефективно, е важно да се 

проследят първоначалните намерения и цели на местното управление. Целта на местното 

управление е да осигури организирана система, в която съветите упражняват своите 
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правомощия и отговорности за да работят заедно за мир, ред и добро ръководене на своите 

общински райони. Като част от своите задължения, съветниците се очаква да работят за 

подобряване на социалната, икономическата и екологичната жизнеспособност и 

устойчивост в полза на техния район. 

Друг важен аспект, които искам да засегна в статията си е значението и връзката 

между думите „ефективност“ и „ефикасност“. Обичайно е да виждаме думите „ефективен“ 

и „ефикасен“ заедно, въпреки че имат много различни значения. Ефективността се отнася 

до процеса на създаване на желано намерение или резултат и изисква да се направи 

правилното нещо, за да се осъществи. От друга страна, ефикасността се отнася до 

предотвратяване или свеждане до минимум на загуба на материали, енергия, усилия, пари 

или време. От гледна точка на управлението на времето например човек е ефективен, когато 

си поставя някаква цел, организира се, осъществява я, но тя не е приоритетна за него. Така 

той е ефективен, но не е ефикасен. За да сме ефикасни ние трябва да се съсредоточим върху 

приоритетни цели и да работим за постигането им. 

 

Заключение    

  Разбира се, ефект от всички рекомендации би имало само ако те бъдат реализирани 

паралелно. Този модел на добри практики би подпомогнал местните власти да изпълняват 

по-ефективно своите задачи. Те ще дадат възможност на общините да оценят ефективността 

си в две от своите основни функции – ръководство и предоставяне на услуги. В допълнение 

към тези препоръки за местно самоуправление, следва да бъдат предприети мерки за 

преодоляване на основните проблеми пред публичната администрация днес. По този начин 

ще бъдат застъпени всички предпоставки за добро управление и то ще може да се нарече 

устойчиво.  
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