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Резюме: Анализът на световния опит показва, че колкото по-развита в 

икономическо, социално и духовно отношение е дадена държава, толкова 
повече задължения и отговорности тя прехвърля на местните власти. Това 

прехвърляне се осъществява едновременно с местните ресурси. От това в какви 
граници се разглежда местното самоуправление, зависи определянето на 
целите и на най-адекватните инструменти за териториалното програмиране и 

регламентиране на правилата. 
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УВОД 

 

Според западната теория и практика измеренията на местното 

самоуправление имат първостепенно значение за регионалните 

изследвания и регулиране на териториалното развитие. Измеренията на 

местното самоуправление са един от най-важните методи за анализ на 

пространствените закономерности. Това е особен вид класификационна 

схема. Тя позволява да се изяснят най-значимите териториални 

различия и да се пристъпи към обяснение на причините за тези 

различия, както в националната, така и в международната 

регламентация. 

 

• Реформа в международната регламентация на 

публичната администрация 

 

Международноправната регламентация, свързана с предоставяне на 

услуги от органите на администрацията, е изключително богата. Тя се 

извършва в контекста на реформата в публичната администрация на 

държавите-членки на Европейския съюз, стартирала в последните 

тридесет години на миналия век. Нейната цел е да се повиши 

ефективността на националните административни системи като се 

поставят по-високи изисквания към качеството на тяхната дейност и се 

акцентира върху изграждане на нов тип измерения на местното 

самоуправление. В тази насока също са приети множество нормативни 

актове на Европейския съюз, които ние ще ги групираме: 

Първата група, класифицираме актовете на Европейския Съюз, 

съдържащи някои правни регламентации относно понятието "услуга", в 

която се очертават нейните граници. Най-значимите от тях са Римският 

договор, с който се създава ЕИО, и Единният европейски акт (1986 г.). 
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Те регламентират либерализацията на услугите от общ икономически 

интерес и степента на намеса на държавата със задължителни 

регламенти по отношение на тяхното предоставяне. 

Втората група, която анализираме са актове на Европейския съюз, 

съдържащи регламентираните общи принципи, върху които следва да се 

изграждат административните системи в отделните страни. От 

“Европейската концепция за пространствено развитие” произтичат и 

основните принципи за регионалното развитие съдържащи се в 

„Ръководни принципи за устойчиво териториално развитие на 

Европейския континент”.[1] В тях се посочват следните основни цели на 

териториално-устройственото планиране: 

• Валоризация на регионалнaта идентичност и регионалното 

разнообразие; 

• Насърчаване на балансирано социално-икономическо развитие на 

регионите и намаляване стремежа към миграция на големи разстояния; 

• Насърчаване на качествено развитие на територията и 

подобряване качеството на живот; 

• Създаването на дългосрочна финансова ефективност чрез 

съответното териториално устройствено планиране; 

• Координация на секторните политики със значими въздействия 

върху територията. 

В тях за пръв път са систематизирани териториалните измерения на 

европейско равнище, които от своя страна се основават на Европейската 

харта за териториално-устройственото планиране (хартата от 

Торемолинос, 1983 г.). 

В тази група са още Договорът за ЕС и Договорът от Ница (2000 г.), 

регламентиращи приоритетната роля на нормативния акт и принципите 

на прозрачност, ефикасност и ефективност в административната дейност 

на всяка от държавите членки на Европейския съюз. 



 

 

 4 

Хартата за основните човешки права, която представлява 

приложение към този договор, също е един от източниците анализирани 

от нас. Следва специално да се подчертае ролята на Европейския кодекс 

за добро административно поведение (2001 г.). С него по предложение 

на Европейския омбудсман, се регламентират общите принципи и 

правила, които следва да бъдат спазвани от администрациите на всички 

страни членки, както и от европейските институции при работа с 

граждани. В него е уредено и правото на добро административно 

обслужване. 

В третата група, поставяме разглежданите от нас източници на 

Европейския съюз, които се отнасят към развитието на публичната 

администрация и реформата в административните системи на страните 

членки. Като вид административна дейност административното 

обслужване на гражданите и бизнеса придобива голямо значение именно 

в контекста на модернизиране на публичния сектор, който дълго време 

стои встрани от политиките на Общността. След приемането на Единния 

европейски акт (1986 г.), когато страните членки вземат решение за 

постигане на ново, по-високо ниво на политическо обединение, се 

приемат и регламентации, засягащи повишаването на ефективността в 

публичната сфера. В това отношение изключително важни са Срещите 

на върха в Маастрихт през 1990 г. и 1991 г., където се постигат 

договорености за необходимостта от въвеждане на информационните 

технологии и социалния диалог в дейността на публичните 

администрации както и подобряване качеството на европейския 

публичен мениджмънт. Всичко анализирано от нас води до унифициране, 

синхронизиране и стандартизиране на европейските източници 

възприемани доброволно от страните-членки на Европейския съюз. 
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• Стандартизация 

 

Анализът на световния опит в последните тридесет години показва 

развитието в икономическо, социално и духовно ниво на страните-

членки на Европейския съюз. В съответствие с това през 1985 година 

държавите, членуващи тогава в Европейския съюз, подписаха в 

Страстбург Европейска харта за местно самоуправление. С тази Харта се 

обобщават и залагат основните изисквания или стандарти за местно 

самоуправление, които следва да бъдат спазени от всяка страна членка 

на Европейския съюз. 

Европейската харта за местно самоуправление, приета в Страсбург 

през 1985 г. и ратифицирана от Република България [2], определя, че 

”под местно самоуправление се разбира правото и реалната 

способност на местните власти да регулират и управляват в рамките на 

закона, съществена част от обществените дела на своя собствена 

отговорност и в полза на своето население”. Определението се нуждае 

от допълнителни уточнения. Констатираме, че самоуправление се 

осъществява не само от местните органи, а и пряко от населението. Това 

може да се осъществи чрез референдуми и други форми на 

непосредствена демокрация. 

Република България ратифицира споменатия документ през 1995 г., 

но тя бе заложила вече неговите най-съществени принципи в своята 

Конституция и Закона за местното самоуправление. В съответствие със 

стандартите, залегнали в Хартата за местното самоуправление, започна 

реформата в управлението на административно-териториалните единици 

и административно-териториалното устройство на нашата страна. 

Тяхното прилагане е свързано както с наличието на законова уредба, 

така и с реалните възможности за самоуправляващите се общности да ги 

осъществяват на практика. Стандартите за страните-членки на 
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Европейския съюз от тази харта могат да се определят. Те по наше 

мнение са: 

- местното самоуправление е свързано с наличието на местни 

органи на власт, обществени по своята същност съвети, които се състоят 

от членове, избрани чрез свободни избори; 

- обществените дейности да се извършват от страна на онези 

власти, които стоят най-близко до гражданите; 

- правата, поверени на местните власти, са пълни и изключителни. 

Те не могат да бъдат съкращавани или ограничавани от страна на някоя 

друга – централна или регионална власт, освен в случаите предвидени в 

закона; 

- изисквания за финансова, имуществена и организационна 

самостоятелност на общините; 

- финансова самостоятелност - при разработване на бюджетите си 

органите на местното самоуправление се ползват от механизма за 

оперативна самостоятелност; 

- получаването на обща субсидия по обективни критерии от 

държавата за нормалното функциониране на общините. Този стандарт 

обаче не трябва да застрашава правото на общинските съвети да водят 

самостоятелна политика в рамките на своите пълномощия; 

- имуществената самостоятелност е свързана с наличието на 

общинска собственост. Отношението на общинските съвети към това 

имущество трябва да бъде насочено главно към неговото запазване, 

ефективно използване, създаването на общински стопански предприятия 

и умножаване; 

- организационната самостоятелност на общините се гарантира от 

задължителното право на общинските съвети да определят своята 

структура и тази на общинската администрация, да създават служби на 
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общинската администрация по близки до населението – в отделните 

кметства, населени места, райони; 

- административен контрол над дейността на общинските съвети и 

кметовете - може да се осъществява от по-висшестоящи органи за 

законосъобразност на актовете и действията и за експедитивност при 

извършването на онези дейности, за които общинските съвети са 

упълномощени от държавата; 

- местните власти имат право на сдружаване за защита и развитие 

на техните общи интереси, за сътрудничество и извършване на дейности 

от взаимни интерес; 

- промени в административно-териториалните единици могат да се 

извършват след допитване до заинтересованите общности на 

населението; 

- общинските съвети имат право на законова защита за спазване на 

принципите на местното самоуправление установени от Конституцията и 

законите на страната; 

-задължителното пряко участие на гражданите при решаването на 

общинските въпроси. 

 

Заключение 

 

От изложеното е видно, че в международен план са в сила 

множество ръководни документи и актове, регламентиращи измеренията 

на местното самоуправление, а също и такива, отнасящи се до 

стандартизиране на дейности като специфичен вид административни 

услуги. Общите правила, засягащи реда за издаване и организацията на 

административното обслужване, извършвано от различните органи на 

администрацията, са предмет на регулиране от националните 
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административни системи. В тези системи се възприемат най-добрите 

практики, създадени в Европейската общност. 
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