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Резюме: Студията разглежда възникването и развитието на местните 

общности в широк европейски контекст и свързаната с това специфика на 

научната терминология. Направен е сравнителен анализ на основните 

управленски функции на римската и съвременната българска община и е 

защитена тезата, че предлаганите основни услуги за населението като видове, 

не са претърпели съществено развитие във времето. Различието основно е в 

доверието, мащаба на управляваните дела и в механизмите за проверка и 

контрол. 
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Наименованията на местните общности, такива каквито са познати 

днес, произхождат от древногръцкия и латинския език. Дадени в 

древността те не са претърпели съществени промени и днес се 

употребяват така, както са звучали към момента на създаването си. 

Забележително е, че думата хора (demos) е навлязла в употреба 

едновременно с думата koinotes (общност). Demos означава също и 

област, район. 

Названието община идва от думата в древното римско 

административно право municipium. От римското civitas идва и 

английското city (град) и е свързано с civis (гражданин). Същият 

произход има и думата за графство или главен град за графство – county, 

произхождащо от римското comitates, свързано с думата за канцелария 

на имперски служител – comes (английското count). 

Първото разпознаване на израза “местно управление” е през 

средновековието и е с тевтонски (германски) произход. Направено е във 

връзка с немското burg (град), произхождащо от френската дума за град-

bourg, представящо идеята за „защитавам“ или „скривам“. Идеята е за 

оградено място, означено с древноанглийското tun, което става по-късно 

символ на града, и немското stadt от думата за място. 

Древното cite или английското city означава и голямо поселище, 

което има специални привилегии. 

Вниманието, което се обръща на значението и названието на „град“, 

се обяснява с ролята, която фортифицираните (защитените) за живеене 

места са имали за предпазването им от чужда инвазия. Значимостта 

въобще на определени места и действия се е свързвала с ролята им при 

животоспасяването. Освен това обаче, тези места са олицетворявали и 

равнището на тогавашната демокрация, като места за свободен избор и 

водене на точно определен начин на живот, зачитащ социално-класовата 

стратификация и ценностната система на принадлежащите и членове. 
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Укрепените градове имат особено значение за задоволяването на 

нуждите и развитието на буржоазията, названието на която се формира 

от думата burg (град) или borough (градче). Те осигурявали защитата и 

съществуването на краля, епископите, принцовете и принцесите, 

контролиращи огромна територия. Отношенията между самите тях и с 

населението са били повече договорни, отколкото конституционни, 

допълващи се от взаимния интерес, въпреки че разрешителното, даващо 

свобода на градчетата, е било подсилено с правилата на естественото 

право, извлечено от правната философия на римските времена, 

акцентиращи изключително силно върху правото на собственост и 

договор. 

Тази защитена заедност е развила по принуда взаимодействаща си 

субординация между различните слоеве от населението на градовете и е 

основала толерантността, търпимостта и дори подчинението, независимо 

от факта, че ролите на управляващи (крал, епископи, дворянство) и 

защитници (селяни и занаятчии) са били монополни и поради това 

еднакво ценни. Всъщност това е способствало за консолидирането на 

взаимнозаинтересовани социално определени групи от населението и е 

подготвило, колкото и парадоксално да звучи, съвременното развито 

демократично гражданско-правово общество. Този социален конгломерат 

чрез съжителството си довежда и до онова, което наричаме по-късно 

общинско самоуправление, и чиито единствен превод е: правим заедно 

така, че да е по-добре за всички ни. 

Европейската харта за местно самоуправление, приета в Страсбург 

на 15.10.1985 г., постулира, че то е: „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“. Отнесено към историческия контекст на 

случващото се в първобитната, робовладелска или феодална община, 

определението пази актуалността си с едно изключение – „в рамките на 
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закона“. Именно това изключение, обаче, подчертава изключително 

значимия факт на замяната на неограничеността, на доброволността със 

ограничената задължителност на закона. С други думи - превръща 

убедената спонтанност в законова принуденост. В това прекрасно, от 

гледна точка на точността и научната си издържаност, определение 

липсва най-важното – добрата воля на местната власт да управлява по 

този начин. Говори се за права и за способности. Тоест, в по-голямата си 

част технически изпълними неща, без да се посочва най-важното – духа 

на съвместното преживяване в общността, онова, което изразява 

съобщността. Когато доброволността на сътрудничеството превърнато в 

съжителство е налице, тогава основният мотив на местното 

самоуправление, заложен в хартата - „в полза на своето население“, се 

проявява като естествен за самото създаване на общността. Той не е цел 

или условие, а източник на обединяването на населението в общинска 

форма. 

В съвременния случай законът и парламентът дават правото, като 

предварително проверяват за реалната способност на местните власти да 

създадат и управляват живота в общността. В историческия случай това 

се прави спонтанно, на доброволен принцип, от хора, които се познават 

и знаят възможностите си, както и недостатъците си. Само териториални 

общности, отговарящи на тези условия, могат да бъдат назовавани 

община, ако се държи на съдържанието на понятието, а не на формата, 

както всъщност става в съвременното и интерпретиране. 

Поводът да спираме вниманието си върху определени исторически 

предпоставки във връзка с местното самоуправление е свързан със 

сравнимостта на част от по-основните функции на историческата община 

и търсенето на непреходното в управлението на града и общината. По 

този начин ще може да се разграничи правилно направеното от 

пропуснатото и необходимото от второстепенното. 
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Основната теза е, че като функции историческата и съвременната 

община са доста близки, да не кажем еднакви. Различието основно е в 

доверието, мащаба на управляваните дела и в механизмите за проверка 

и контрол. 

Избираме времето на римския император Септимий Север (11 април 

146 г.- 4 февруари 211 г.) по една единствена, но особено важна в 

контекста на тезата ни причина – това, че е дал еднакви права на 

римските и на колониалните градове. Не само за времето си, но и от 

днешна гледна точка, това решение представлява висш акт на 

демократичност, а това е станало във времето на робовладелството, 

когато най-естественото е да превърнеш в роби завладените народи. На 

второ място този акт е изключително дипломатичен, тъй като решава 

въпроса с владеенето на значителен брой население много далеч от Рим. 

Правото на римско гражданство е давало самочувствие и сигурност на 

завладените народи и по този начин ги е подчинявало на законите на 

съществуващото държавно управление. 

Местната администрация по това време се е състояла не от служби, а 

от индивиди с качествата и функционалните задължения на служби. За 

извършването на местните административни дейности са се наемали 

личности не само деклариращи отстояването на интереса на гражданите, 

но и полагащи усилия за запазване на морала и гарантиране на 

устойчивостта на предлаганите от тях решения. Длъжността се е крепяла 

единствено на личните качества и авторитета на личността, а тя от своя 

страна е трябвало да притежава образование и умения, съответстващи на 

общественото доверие и сложността на тогавашните казуси. 

Управата на средните и големи градове се е състояла основно от пет 

основни длъжностни лица, които, без претенцията за подредба, според 

важността на задълженията могат да бъдат описани по следния начин: 

Дуумвири (duumviri) от латинското duumvir (означаващо „един от 

двама мъже). В множествено число дуумвири (duoviri) означава двамата 
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мъже, тъй като на тази служба са се назначавали двама магистрати, за 

да може да се гарантира в по-голяма степен независимостта на 

съдебното решение. Назначаването на такива „двойки“ е било 

характерно през различни исторически периоди за Рим, колониалните 

градове и общините. Тази административна позиция е изпълнявала 

правосъдие на нисша степен, например заверка на документи. До тази 

длъжност се е достигало чрез избор от декурионите и се е заемала за 

период от една година. 

Дуумвирите са имали следните основни области на активност и 

взимане на решения: правосъдието, надзора над финансите, опазването 

на обществения ред и членуването в градския съвет. Отговаряли са също 

за преследване на държавна измяна, даването на земя, оборудването и 

ръководенето на флотата, освещаване, строеж и оборудване на 

храмовете, чистенето на улиците и водоснабдяването. 

Разнородността и отговорността на тези дейности показва 

сложността на образа на този вид обществен администратор и знанията и 

уменията, които е следвало да притежава, за да бъде полезен. В днешно 

време за всяка от тези функции има отделна служба, а често и цяла 

дирекция. Освен това, с изключение на последната, всяка от тях има 

определящо значение за живота в местните общности. Важността на тази 

административна длъжност се подсилва и от факта, че в четворката на 

куатоурвирите (двама дуумвири и двама едили), единият от тях за Рим, е 

бил самият император. 

Във всяко общество правораздаването е стояло като основен 

ангажимент на управляващите към управляваните. Действеността и 

справедливостта му са изграждали общественото доверие към властта и 

са регулирали социално-икономическите процеси. Основанието за 

важните качества, които е трябвало да притежават носителите на тази 

власт, са били образоваността и жизнения опит. И двете са се съчетавали 

с висок морал и достойнство. 
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За отбелязване е, че дуумвирите не просто са отговаряли за 

финансовата дейност – това са правели квесторите, а са имали надзорна 

функция, роля изпълнявана в днешно време от сметната палата. 

Организирането на опазването на обществения ред е имало за 

задача, както и сега, да защити населението от посегателство върху 

имуществото и личността във време, в което господството на 

физическата сила ги е правело и двете много уязвими. Обществото е 

било доста поляризирано имуществено – разделени на бедни и богати, и 

двата полюса са имали интерес да бъдат осигурени срещу посегателство. 

И тогава, както и сега, съчетаването на благополучието със сигурността 

е измервало нивото на доброто управление и опазването на обществения 

ред е било едната значима страна от този баланс. 

В теорията и практиката на управлението не са много случаите на 

длъжности, които съчетават законодателната с изпълнителната функция. 

Причината е, че подобно съчетаване изисква специални качества на 

личността-носител, най-често срещаните от които са: висок морал, отказ 

от лично облагодетелстване, висок защитим авторитет и образованост. 

Големият плюс на това съчетание, е че тези, които са взимали решенията 

в публичната сфера, е трябвало и да ги реализират. Недостатъкът си е 

оставал възможността да се злоупотреби с тази власт. 

От самото зараждане на цивилизацията най-същественият критерий 

за развитие на личността и за ситуирането и в обществото е бил 

имущественото и състояние. В цветуща и мощна империя като римската 

то е стратифицирало обществото и е гарантирало стимула за 

просперитета му. Именно това е наложило отделянето на грижата за 

имотното състояние на гражданите в една отделна обществена длъжност, 

заемана от т.н. квинквенали или цензори. Дейността им е била улеснена 

от факта, че в тогавашно време имотното състояние е било лесно 

установимо и е било пред погледа на цялото общество. Това не е 

налагало непременно декларирането му, както става сега. 
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Рефлектиращото върху имотното състояние право на собственост е 

било почти култов обект на почитание, защото чрез него и само с него са 

се определяли политико-икономическите параметри на тогавашното 

общество. 

В сегашното време на демократични промени за бившия Източен 

блок в Европа значението на собствеността красноречиво се подчертава 

от думите на г-н Хернандо де Сото, президент на Института за свобода и 

демокрация, който казва, че: “През всичките тези години на развитие и 

посткомунизъм, хората все още нямат достъп до правната система на 

собствеността и са принуждавани да функционират извън закона, в това, 

което ние от Института за свобода и демокрация наричаме добавъчно 

законна икономика…“ 

 

Схема № 1 География на Индекса на правото на собственост (2008 г.) 

 

 

Изключително специфична, доста пъстра и същевременно силно 

изложена на корупционни практики е била длъжността на едилите. 
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„Длъжността едил се появила през 494 пр.н.е., първоначално като нисш 

римски магистрат от плебеите. Плебейските едили изпълнявали ролята 

на помощници на трибуна. Впоследствие едилите се разделят на 

плебейски и патрициански, а в по-късния период тази длъжност не била 

свързана с произход“. Функционалните им задължения са били свързани 

със: снабдяването на населението с храна, изграждането и 

функционирането на пазарите, изграждането и поддържането на 

пътищата и осигуряването на забавленията за гражданите. Можем да си 

представим какво е било изкушението на тогавашните обществени 

администратори, занимаващи се с тези дейности, и същевременно 

властта им върху изключително важните дейности за стоковото 

осигуряване на населението и забавлението на гражданите. Основно 

задължение на градската управа е била да осигури храната на 

населението за период от една година. Тази важна дейност е била с 

изключителна тежест сред задълженията на общинската администрация 

и е била свързана с огромни усилия които е трябвало да се направят, за 

да се изпълни това задължение от първостепенно значение, тъй като е 

било животоспасяващо. Понякога се е налагало да се докарва пшеница 

чак от Египет. Можем да си представим какво е представлявало това при 

тогавашното състояние на пътната и транспортна системи. 

„При Цицерон задълженията на едилите били разделени на три: 

1. Грижа за града: ремонт и запазване на храмовете, каналите и 

акведуктите; почистването и павирането на улиците; наредби за 

трафика, опасните животни и разрушените сгради; предпазни мерки 

срещу пожари; надзор на бани и ханове; наказване на комарджиите и 

лихварите; обща грижа за обществения морал, включваща предпазване 

от чужди суеверия. 

2. Осигуряване на провизии: проучване на качеството на 

доставяната стока и правилното измерване на теглото и мерките ѝ; 

покупка и осигуряване на зърно, за да има в случай на необходимост. 
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3. Грижа за игрите: контрол и организация на обществените игри.“ 

Забавленията са били осигурявани чрез спортни, литературни и 

театрални прояви на живо. Едилите са ги организирали от името на 

общината, като са осигурявали средствата за това частично от 

бюджетите на общините и в голяма степен от доброволните дарения на 

богати римляни, за които е било чест да спонсорират важни обществени 

прояви и забавления. Чрез това общините са контролирали местните 

общности, осигурявайки им полезно събиране и пребиваване на едно 

място с цел забавление. 

„По време на Октавиан Август длъжността едил изгубила своето 

значение и свързаните с нея юридически отговорности, както и грижата 

за игрите, преминали към претора, а отговорностите за града — към 

градските префекти. След това в империята, в която до ІІІ век били 

назначавани по 6 едили, длъжността престанала да съществува.“ 

 

 

 

Квесторите (от латински quaestor от quaerere – „разследва“) били 

най-ниската степен на избираем държавен служител по време на 

Римската Република. През Царската епоха и Ранната република 

квесторите били натоварени с разследването на углавни престъпления и 

даването под съд на виновните лица. След учредяването длъжността на 

консулите, те започнали да отговарят за държавния архив и хазната 

(финансовите дела на държавата, армията и висшите военни). Били 
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редовни, некурулни магистрати, избирани от трибутните комиции. 

Първоначално били двама. От 421 г. пр. н. е. станали 4, защото за 

длъжността можели да кандидатстват и плебеи. След 267 г. пр.н.е. броят 

им нараснал на 10, а от 82 г. пр.н.е. до началото на І в. пр. Хр. броят им 

достигнал 20. Във военните кампании те се грижели за финансирането 

на войската и продажбата на плячката. Впоследствие отделни квестори 

завеждали финансовите потоци във връзка с флота, акведуктите и 

строителството. 

Декурионите били местни магистрати и заемали длъжността “член 

на градския съвет”. Произхождали от средноимотната прислойка на 

обществото – търговци, занаятчии и средни собственици на земя 

(наречени куриали). Куриалите били основните спонсори на значими 

обществени мероприятия като събори, фестивали, спортни игри, 

строителство на храмове и др. По този начин подчертавали своето 

великодушие и заслуги за изграждането на обществото и получавали 

правото да се нареждат до кмета на важните за града празненства. 

Извън основното им задължение, членове на градския 

(общинския) съвет, бидейки силни политически фигури на местно ниво, 

изпълнявали и редица други длъжности, свързани с: обществените 

договори, религиозните ритуали, представленията и др. Най-важното и 

същевременно най-тежкото им задължение било да ръководят 

събирането на местните данъци. Този пост е бил желан, защото е 

олицетворявал престиж. Имали са привилегията да сядат на първия ред в 

театъра или на спортната арена. Изборът им ги е задължавал да 

изразходват големи суми от собствените им приходи за финансирането 

на значими обществени мероприятия. 

Както подчертахме по-горе целта на този параграф не е да 

очертае подробна историческа картина на създаването и развитието на 

обществената служба през римско време, а да съпостави особеностите и 

възможностите на сегашната местна власт със съществувалата в онзи 
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исторически период. Това сравнение показва следните по-важни 

особености и различия: 

 

Таблица № 1 

СЕГА В ИСТОРИЧЕСКА ПЕРСПЕКТИВА 

Политикът представлява местната 
общност. Той е посредникът между 
нея и централната власт 
(правителството) посредством 
парламента. 

Липсва посредника-политик. 
Съществува образован и отговорен 
гражданин-администратор 

Колективната власт на обществото е 
делегирана на непризвани, 
недоказали се и често непознати 
администратори, т.е. целта е 
кариерата. 

Едноличната власт на старейшината 
е делегирана на призвани и 
признати правдоследовници. Целта е 
общественото признание на 
вършеното. 

Системата позволява изграждането 
на кариера към централната власт 
за сметка на благополучието на 
съгражданите. 

Системата не налага да се гради 
кариера към централната власт за 
сметка на благополучието на 
съгражданите си, тъй като е носител 
и на кариерата, и на 
благополучието… 

Отговорността за дадена дейност е 
разпределена между различни 
служители. 

Отговорността за дадена дейност се 
носи от един субект. 

Ставайки обществен служител, 
получава възможността, 
разпределяйки обществен ресурс, 
да постигне недостижимо по друг 
начин лично благополучие. Това би 
довело до дефицит на достойнство и 
самочувствие. Присъствието и 
действията му не възпитават в 
уважение към действието и 
собствеността. 

Станал е обществен служител не 
заради, а поради ясно 
произхождащото във времето и 
обстоятелствата богатство. Поради 
това е развивал успоредно с него 
достойнството и самочувствието на 
притежаващия. Присъствието и 
действията му са възпитавали в 
уважение към действието и 
собствеността.  

Личната ефективност от 
присъствието му в общинското 
самоуправление се измерва с 
възможността му да получава и да 
дава. Служенето му е платено. 

Личната ефективност от 
присъствието му в общинското 
самоуправление се е измервала с 
възможността му да дава, а не да 
получава. Служенето му е 
безплатно. 
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Ниската хомогенност на обществото 
в средните и по-големи общини 
индивидуализира успеха и 
неуспеха. 

Високата хомогенност на обществото 
в средните и малките общини 
позволява всички заедно да 
просперират и всички заедно да 
деградират… 

Високите технологии опосредстват 
публичните услуги и 
индивидуализират потреблението 
им, насърчавайки 
равнопоставеността. 

Непосредствената (живата) връзка 
гражданин-администратор влошава 
равнопоставеността. Тя е основана 
единствено на морала…  

Технологиите намаляват 
конфликтните ситуации във 
връзката гражданин-администратор 
(обслужване с едно посещение). 

Непосредственият контакт граждани-
администратори предпоставят 
конфликтността и корупцията. 

Високата степен на разделението на 
труда в съвременната 
администрация и платеността и 
насърчават нецелесъобразни 
активности в подкрепа на 
неуплътнената конкретно 
професионална заетост. 

Ниската степен на разделение на 
труда и безплатността на служенето 
създават потребността от икономия 
на действия несвързани с 
решаването на конкретни казуси.  

Пирамидалната, йерархична 
структура развива едноличността в 
управлението, за сметка на 
“разпределената” колективна 
отговорност. 

Хоризонталната структура развива 
консултативността в управлението и 
въпреки нея поемането на лична 
отговорност. 

С предоставяните качествени и 
навременни (точно в определен 
момент) услуги, се задоволяват 
високо индивидуализирани 
потребители. 

С предоставяните услуги се 
задоволяват ниско 
индивидуализирани потребители. 

 

Детайлизирането на обществения живот в общините и 

съдържанието на понятието „община“ (от общност), доближава 

действията, свързани с управлението им, все повече към личността, към 

отделния човек, към неговия отделен и особен случай. Това се отразява 

съществено върху цялостното управление на общините в Англия, 

например, където през ХVІ в. общинските съвети започват да провеждат 

оперативно т.н. „малки сесии“, имащи за задача да решават специфични 

общински проблеми. Архивите показват, че тези малки сесии са били 
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посветени предимно на въпроси, свързани с криминални случаи, планове 

и лицензи на обществени сгради, клубове и др. 

С това се декларира политическата воля да се решават бързо 

важните за местната общност проблеми, свързани със сигурността и и с 

комунално-битовото удобство на нейните членове. Въпреки че имаме 

съвсем същите проблеми като вид, но далеч по-сложни като структура и 

по-драстични като проявление, нашите общини нямат политическата 

воля да въведат подобна експедитивност. Основната причина е в 

недостатъчния капацитет на общинските администрации и 

недостатъчните средства, отделяни за подобни дейности. Общинско 

управление, основано на отношението “потребността съществува -

възможностите не позволяват”, се нарича дефицитно. За съжаление тази 

констатация касае 2/3 от общините в България. 

Таблицата по-долу ни представя сравнението на усреднените 

основни функции в римската и в съвременната българска община: 

 

Таблица №2. Функции на местните власти в исторически и съвременен 

вариант. 

Общински функции през римско 
време 

Съвременни общински функции 

Осигуряване на изобилна вода за 
битови нужди на населението, 
включително и на горните етажи. 
Изграждане на дренажи, 
водопроводи 

Осигуряване на системи за 
водоснабдяване и канализация 

 Чистотата (събиране и третиране на 
битовите отпадъци) 

Строителство и поддържане на 
павирани улици и площади 

Изграждането и поддръжката на 
улиците, площадите, парковете, 
градините, уличното осветление 

Изграждане на покрити портици 
против жега и дъжд 

 

Изграждане и поддържане на 
хигиенични и просторни пазари 

Определяне на местата за 
функционирането на общински пазари 
и борси 
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Строителство на бани и водни 
басейни и осигуряване на 
ежедневни безплатни бани за 
цялото население. 

 

Изграждане на заведения за спорт 
и физически упражнения (арени, 
стадиони и др.) 

Опазване на околната среда и 
използването на ресурсите с общинско 
значение, развитие на спорта, отдиха 
и туризма; 

Образованието е частно и в 
повечето случаи индивидуално 

Изграждането, поддръжката на 
общинските училища (начални, 
основни и средни), текуща издръжка 

Строителство и поддръжка на 
храмове и олтари 

 

 Здравеопазването - болнично 
обслужване в общинските болници и 
детските заведения, здравна 
профилактика, санитарно-хигиенни 
дейности 

Изграждане на театри, обществени 
библиотеки, картинни галерии, 
заведения за обществени четения 

Развитието на културата - развитие и 
поддръжката на читалища, театри, 
оркестри, библиотеки, музеи, 
самодейност, ритуали, местни 
традиции и обичаи; по опазването на 
културни, исторически и архитектурни 
паметници с общинско значение;  

 

Днешните общински функции по управление на здравеопазването, 

образованието, социалното подпомагане и култура се споделят между 

общината и държавата. 

Държавата е делегирала на общините да изпълняват и други 

конкретни задачи по подготовка и произвеждане на избори, защита на 

населението при бедствия и аварии и др. 

Лявата половина на горната таблица изисква определени коментари, 

които да подпомогнат сравняването и поясняването на общинските 

функции през двата исторически периода. 

Една от най-съществените функции на общините през римско време 

е била осигуряване на изобилна вода за битови нужди на населението, 

включително и на горните етажи. Естествено това е било свързано с 
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изграждането на дренажи, водопроводи, което за времето си е било 

сложна техническа и строителна дейност, обхващаща значителен период 

от време. Често повече от 8-10 години. 

 

 

Оригинален водопровод от римска баня 

 

На снимката по-долу се вижда изграден акведукт на два етажа в 

Константинопол, обслужващ града на всичките му нива. 

 

 

 

Акведуктите били толкова голяма гордост на римляните, че през 97 

г. Секст Юлий Фронтин, наблюдател на системата за водоснабдяване в 

Рим, запитал реторично: „Кой се осмелява да сравнява с празни 

пирамиди или какви да е ненужни, макар и знаменити, творения на 

гърците с нашите водопроводи – тези велики съоръжения, без които е 

немислим животът на човека“. 
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Този технологичен опит споделен тогава със сегашните партньори от 

ЕС има за резултат подобни красиви акведукти във Франция, Испания, 

Гърция, Северна Африка и Мала Азия. Знаменитият „Гардски мост“ е 

изключително красив и функционален. С дължина 244 м. той докарва 

ежедневно от 48 км. по 22 тона вода за жителите на гр. Немаус (днешна 

Франция). 

Водопровод и канализация са изградени под уличната настилка на 

Сердика (днешна София) по времето на Адриан-Антоний Пий, през 179 г. 

Това са зидани канали, а по-малките разклонения са от глинени и оловни 

тръби. Римският каптаж е при днешния квартал Бояна и е използван до 

нови времена. До изграждането на рилския водопровод (началото на ХХ 

век) той остава главен източник, захранващ града с вода. 

Тази проектна и изпълнителска дейност е била важна и за 

осигуряването на вода в банните комплекси и плувните басейни на 

градската среда. 

Друга важна общинска функция е била строителството и 

поддържането на павирани улици и площади. Важността им се е 

определяла от необходимостта тежковъоръжените конници и пешаци да 

се придвижват максимално бързо. Освен това каменоделството, което 

включва този вид строителство, е било белег на развитост. Поради 

трудността на изграждането и поддържането и поради високата 

фондоемкост на този вид строителство, резултатите му заедно с 

импозантния сграден фонд и високо развитата култура е превръщала 

римските градове в архитектурен еталон на света. И до сега 

архитектурата, част от която е пътната мрежа, създава неотменим 

авторитет на Париж, Лондон, Мадрид, Берлин и други европейски 

градове. Както и сега пътищата са изразявали цивилизационност и са се 

свързвали със заможността на държавата и в частност общините да 

осигурят устойчивост на комуникациите от този вид. Че това е така 

свидетелстват и пътищата строени през римско време в днешните 
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български градове Плиска и Преслав. И днес те са годни за преминаване 

на кола или камион и могат лесно да бъдат санирани. 

 

 

Римски път 

 

Пощадите са представяли сборното място на общността по важни 

обществени поводи и с богатата си украса и излъчващ архитектурен 

респект са били предпочитано място за важни дебати и публични срещи 

на значителни човешки маси. Особеност на тогавашния живот е било 

продължителното пребиваване извън дома, т.е. на подготвени от 

общината места, към които населението е било насочвано и по този 

начин в известен смисъл осигурявано, но и контролирано. Покритите 

портици против жега и дъжд са били част от този екстериор и са имали 

за задача да осигурят пребиваването на гражданите на любимите за 

срещи и разговори места и в лошо време. 

 

 

Руини от Портикът на Октавия 
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Изграждането и функционирането на пазарите е имало като основна 

задача снабдяването на населението с храни и облекла. Пазарите обаче 

са имали изключително значими допълнителни дейности, които могат да 

се посочат като монополни. Една от тях е възможността на градския 

пазар да се срещне човек от друг регион на света, да се докосне до 

други антропологични и културни особености. Да се изучи вкуса на 

храните и вида на стоките произведени в далечни страни и да се чуят 

новините от там с давност най-малко от една година… 

На пазарите са се срещали представителите на всички слоеве от 

обществото, обсъждали са се важни обществени проблеми и случки и се 

е реализирала ролята на общественото мнение като регулатор на 

обществените отношения.  

Пак там се е извършвала потребителската подредба на обществото, 

като чрез дневното колебаене на цените се е осъществявало финото 

регулиране на качеството на снабдяване на различните имуществени 

слоеве от населението. 

Според историческите сведения пазарът в Римската империя е 

„отварял“ в 6 ч. сутринта и продажбата на предлаганите стоки е 

започвала на най-високата цена за деня. В този момент хранителните 

стоки са най-пресни и икономите на най-богатите хора са ги купували на 

най-високата им цена, именно заради привилегията да ги консумират в 

най-високото им качество. След два часа цената е била с 20% по-ниска, 

след още два часа-с 40% и около обяд средноимуществените слоеве е 

можело да закупят необходимите им стоки за 50% от първоначалната им 

цена, което съответства на равнището на доходите им. До привечерния 

час най-бедните слоеве на обществото са купували необходимите им 

хранителни продукти между 5 и 15% от сутрешната им стойност. Това 

прецизно подоходно аранжиране на потребителите при отчитане на 

качеството на стоката е равнопоставяло населението по един обективен 

начин и е правело така трудно постижимата връзка в съвременните 



 20 

млади демокрации между произход, образование, доходи и потребление. 

Заслуга за това има надхвърлилата времето си организация на 

обществения и политически живот в Рим, чиито исторически отзвук ни 

напомня, че основното предимство – белег на еталонните общества, е 

тяхното перспективно мислене и действие. 

Важна функция на общинската администрация е била строителство 

на бани (терми) и водни басейни и осигуряване на ежедневни безплатни 

бани за цялото население. Известен шанс за българската държава е бил 

фактът, че когато сме били завладявани, това е ставало от народи с 

големи традиции в къпането (римляни, турци). По територията на цялата 

ни страна има исторически находки, свързани с различни водни ритуали 

(банни комплекси, басейни, акведукти). Развил се е култа към 

удоволствието да се съзерцават изкуствено създадени водни площи, 

фонтани, нимфуеми и изкуствени водопади. 

В знанията си римляните са излизали далеч по-напред от знанието 

за това, че водата служи само за физическото почистване на тялото и са 

приписвали на водата и възможността (за съжаление достигнала до нас 

официално едва в края на ХХ век) да пречиства човешката аура. 

Термите, създадени от Каракала1 и Диолектиан (306 г.), 

представляват изключителни образци на архитектурното изкуство, 

отличаващи се с импозантна красота и практичност.2 

Днес, двадесет века по-късно (2003 г.), тези бани изглеждат така: 
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Истинското име на Каракала е Луции Септимий Басиан. Прякорът му 

Каракала е свързан с вид туника с качулка („Caracalla“), приличаща на 

ямурлук, която е носел и които е раздавал с благотворителна цел. 

За подвижността на жителите на римската империя свидетелства 

това, че Каракала е роден в гр. Лион (Франция) и е починал в гр. Харан 

– днешна Турция. 

 

 

Баня, построена по времето на Каракала, и неговият бюст 

 

На водните съоръжения се е гледало не просто като на интериор и 

екстериор за красота, както това се е правело във високо цивилизована 

Европа до края на XVIII в., а като на ежедневна жизнено важна 

необходимост, сред която са се осъществявали и други основни жизнени 

функции, като например храненето. Специалните технически устройства 

и системи превърнали баните в място за срещи и целодневно 

пребиваване с достъп за всички. Единственото разделение било според 

пола – на мъжки и женски. 

В баните имало библиотеки за забавление на по-образованите 

граждани, специални места за почивка като описаните по-горе портици. 

Терасите били направени така, че да позволяват правенето на слънчеви 

бани, препоръчвани за лечение на различни болести, а големи открити 
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площадки позволявали упражняването на различни игри с топка или 

гирички. 

 

Рис. № 1.Костюми и приспособления за спорт използвани от жените в 

римската империя. 

 
 

Всъщност банята излизала значително извън функцията къпане и 

представлявала разнообразно място за общуване между различните 

съсловни групи от населението. Посетителите на банята снемали дрехите 

си и ги оставяли на специално определен роб, за да ги пази от крадци. 

Дрехите и обувките са се изработвали ръчно и имуществено средният 

гражданин е притежавал съвсем малко на брой облекла и обувки за един 

жизнен цикъл. Потапяли се най-напред в умерено топла вода, за да се 

аклиматизира тялото и след няколко минути преминавали в „сауната“ 

(sudatorium), където сгорещен и сух въздух предизвиквал обилно потене 

и отделяне на вредните вещества от тялото. След това идвал реда на 

обстъргването на тялото с малко стъргало наричано стригила. 

Значителна част от удоволствието на пребиваването в банята била 

следващата операция – масажирането на всеки мускул от тялото с 

втриване на благоуханни масла и потапянето най-накрая в студения 
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басейн за закаляване на тялото и „фиксиране“ на процедурите. През 

цялото време на тази процедурност се водели най-различни разговори, 

част от които били с държавно значение. В отделни случаи целият 

градски съвет бил в банята… 

Дългото пребиваване не можело да изключи и процеса на хранене, 

поради което в баните се предлагали различни видове храни и напитки – 

от плодове и вина до сладкиши и други лакомства. 

„Представете си сега всички звуци – когато по-яките се упражняват 

и размахват ръце с тежки гири, когато се напъват или се правят, че се 

напъват, аз чувам пъшканията им; а всеки път, когато изпускат 

задържания въздух, се чува свистене и остро вдишване. Когато се случи 

пък някой мързелив, който се задоволява с една проста разтривка, чувам 

пляскането на дланите по плещите му – с различен звук според това, 

дали дланта е опъната или свита. Ако пък дойде някой играч на топка и 

почне да брои ударите – край. Сега прибавете и скандалджията, и 

заловения крадец, и този, който харесва гласа си в банята. Прибави и 

тези, които се хвърлят в басейна със страхотен плясък. Представи си и 

роба, който изскубва косми – с пронизителния си глас, за да привлича 

вниманието, той непрекъснато се натрапва и не млъква, освен като 

обезкосмява някому подмишниците – това кара друг да вика вместо 

него.“3 

Става ясно че в баните грижите за хармонично тяло са се съчетавали 

не само с високите изисквания за хигиената му, но и с новото отношение 

към водата и ролята и в живота на хората. 

Светлана Иванова в прекрасната си статия „За банята и града“4 ни 

казва: „Крепост може да се построи на Урвич, но това не ще да е град. 

Докато водопровод, каптаж, баня – това вече е безпогрешен белег на 

градски живот“. 

Една от причините Сердика (днешния гр. София) да се превърне три 

хиляди години преди Христа в притегателен център за бъдещите си 
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обитатели са многобройните минерални извори. При изкопаването на 

основите на сегашната градска баня в София през 1907 г. са намерени 

редица артефакти, свидетелстващи за високата култура на римляните 

при оползотворяването на топлите минерални извори. „Намерени са 

основи и архитектурни фрагменти като например 6 метра дълго стъпало 

от басейн, част от корито. Вероятно старият римски каптаж е направен 

през ІІ в. Камерата му е облицована с мрамор. Около него са открити 

различни по вид водопроводни тръби. Навсякъде е бил използван 

специален хидрофобен хоросан. При всички връзки са употребени 

кълчища. Цялата работа по водохващането и насочването на горещите 

води е била извършена много добре. Този каптаж е служел до 1912 г. 

Градските терми са изградени заедно с каптажа. От изображения на 

обратната страна на монети сечени в Сердика се съди, че вероятно в 

съседство с топлите минерални извори се е намирал шестоъгълен храм 

на Аполон-лечител; храмът на бога-лечител Асклепий е изобразен в 

близост до обществена монументална чешма – каменен кръгъл стълб, от 

чиято среда водата блика от устата на четири лъвски глави. 

Благодарение на описанията направени от М. Станчева на баня в 

т.н. Константинов квартал от ІV в. (под х-л Шератон), можем да си 

създадем известни представи: “голяма правоъгълна зала с мозаичен под, 

с вградена в пода облицована с мрамор вана; през входа със стъпала се 

влиза в горещото банско помещение, което е с полукръгла ниша. Банята 

се отоплява през стените чрез специално и много грижливо изградени 

проходи за горещ въздух в самата зидария. Съществувала е сложна 

система от водоснабдителни тръби и канали за отвеждане на нечистите 

води под пода…“5 

Общественото възпитание на основата на физическото трениране на 

млади и стари е било едно от основните задължения на римската 

община. Чистата гимнастика, атлетиката (смятана за изкуство дълго 

време) е непозната в Рим, за разлика от Гърция, където възпитанието на 
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младежите се е осъществявало предимно в гимназионите и духовната им 

култура е зависела в голяма степен от духовната им култура, без 

непременната връзка с военната служба. 

Всеки гражданин на империята, който поне веднъж дневно не е 

правел физически упражнения, се е смятал за варварин. Това разбиране 

е давало основание за мястото на стадионите, арените и гимнастическите 

площадки в градското строителство на римските и колониалните градове. 

Доставката на специални масла и различни лечебни благовония, които са 

се втривали в кожата на упражняващите се, е била толкова важна за 

общините, колкото и доставката на храна. Причината за тази 

приоритетност на местата за физически упражнения е бил фактът, че 

всеки здрав пълнолетен гражданин е бил войн и тогавашната военна 

екипировка (ризници, мечове, щитове и др.) е изисквала значителна 

физическа мощ. Именно този акцент върху военната подготовка е бил 

причина на гимнастическите игри през 169 г., организирани от консул 

Емилий Павел, римските войници да не се представят добре. 

Игри се устройвали, за да се поддържат добри отношения с 

боговете. Игрите продължили да навлизат в живота на римските 

граждани и по времето на Октавиан Август, гърци ставали инструктори 

на местните римски борци, за да могат да пренесат гръцките атлетически 

умения.  

„Аналогията с днешното отношение към изявените спортисти личи 

най-вече при император Нерон, когато гръцките игри окончателно 

възтържествували. В своя трактат „За краткостта на живота“ Сенека 

казва, че благородните римляни се увличали по шампионите и 

атлетиката, че ги придружавали на стадиона и в залата за упражнения, 

участвали в състезанията им, следели за подготовката на нови атлети, 

които удостоявали с покровителството си.“6 

Едно от най-значимите задължения на местната администрация през 

римскоимперския период е финансирането, строителството и 
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поддръжката на храмове и олтари. Наред с пазарите, стадионите и 

баните, храмовете са били ежедневното място за среща на 

ревноправните пред Бога граждани на римската империя. Освен 

проникването на светските правила за общо съжителство, проникнати в 

духовното възпитание и неделната проповед, в храмовете се е 

осъществявала най-съществената дейност за вътрешния човешки баланс 

загубена отдавна за българите и невъзпитавана в семействата, 

училищата и университетите - автореферентността. Веднъж дневно, а 

понякога и по повече пъти, гражданите са коленичели в храма насаме с 

една абстрактна и неподлежаща на корумпиране сила – Бог, и са си 

задавали така важния въпрос: „Постъпвам ли правилно?“. В същото 

време проповедникът е изравнявал представите на молещите се за 

“добро” и “зло” и по този начин е спомагал за възприемането на общите 

правила за морал и съвместно съществуване. 

Средствата за строителството на храмовете са се набирали от 

продажбата на жречески длъжности, които са се купували от богати 

римски граждани, желаещи да причислят към заможността си и 

предимствата на принадлежността си към висшето духовенство. 

Значителни средства са постъпвали и от търговията с жертвени животни. 

 

 

Сцена жертвоприношение в римски храм. 
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Храмовете са ги купували от животновъдите. Това са били предимно 

болни или ялови животни. След покупката им те са се съхранявали за 

кратко време до продажбата им в обори в близост до храмовете. Най-

скъп е бил едрият рогат добитък, купуван предимно от богатите римляни. 

По-бедните са купували по-евтините животни – предимно птици. Чрез 

ритуала на жертвеността са се регулирали доходите на римските 

граждани и се е реализирало едно от най-древните човешки качества, 

загубено в наши дни – жертвоготовността. 

Духът се е консолидирал и укрепвал и в театрите, обществените 

библиотеки, картинните галерии и заведенията за обществени четения, 

за които тогавашните общини са отделяли значителни средства. 

Римският театър води началото си от римските игри, а те при 

възникването си имат религиозен характер. Зрителите на борбите в 

амфитеатъра стояли гологлави, както стояли и при ритуала на 

жертвоприношението. През републиканската епоха при всеки тежък 

момент за обществото – при криза или след бедствие, се устройвали 

забавления, които целели омилостивяване на боговете и отвличане на 

вниманието на населението от проблема. Пример за това ни дава 

Плутарх7: “На тоя празник голяма група благородни младежи и 

длъжностни лица тичат голи по града с космати бичове и удрят когото 

срещнат на шега и за да става смях.“ 

Театралните представления били включени за първи път в игрите в 

чест на богинята Кибела около 190 г. преди Хр. и от тогава не е имало 

игри без театрално представление. Представленията били подобие на 

гръцките театрални сценарии и се харесвали на населението, защото 

представяли живи сцени от реалния живот: хитростта на робите, 

алчността на търговците и изобретателността на куртизанките. 

Предпочитани били и сцените от римския епос, които повдигали духа на 

римляните и поддържали мита за древността на тяхната култура. При 

целия безспорно хипер-културен фон на римските забавления на живо 
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гладиаторските игри изпъкват със силното си отрицание на живота. 

Смъртта на хора и животни се превърнали в забавление и това може би е 

най-голямата отлика на тогавашния от сегашния начин на забавление, за 

който съвременната българска община има грижата. Реализмът в 

театралните представления започнал да доминира толкова много, че 

текстът постепенно загубил значението се пред самото действие. По 

хълмовете на Рим се разигравали истински бойни действия, в които 

участвали цели армии. Стигнало се дотам, че осъдени на смърт участвали 

в представленията и като актьори и на сцената се извършвали 

действителни убийства, изгаряния на клада или обесвания. Постепенно 

интересът към политическия живот изместил този към военния. 

Политическите разговори започнали да се водят по трибуните. Театърът 

съчетавал в едно културния, социалния и развлекателния живот на 

древноримското общество. 

Ангажираността на образованите и с добър произход граждани с 

общински дела има една важна и несходна със съвременните ни правила 

особеност. При избирането на някого за градски магистрат той не е 

получавал заплата или пряка облага за това. Нещо повече – трябвало е 

да плати за честта да бъде такъв. 

Богатите граждани са смятали за своя привилегия да подпомагат 

важни обществени събития и да виждат имената си изписани в храмове 

за благодарност. Традициите на либералност и щедрост се зародили най-

напред в свободните гръцки държави, достигнали разцвета си през 

елинистичния период ІІІ - ІІ в. пр.н.е. и отново били съживени през І – ІІ 

в. след Христа за слава на Римската империя и нейните владетели. 

 

Списъкът на дейностите от комуналното стопанство на общината 

през римско време показва няколко важни за анализа ни извода: 

• Няма съществена разлика в основния набор от дейности 

характерен за тогавашното комунално стопанство и това през 21в. 
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Хората остават с едни и същи потребности за цялото време между 

двата периода. 

• Макар и близки по название тези дейности са променили 

съдържанието и функциите си, частично доразвити от нови 

технологични решения.  

• Любопитно е, че част от промените са в ущърб на отделни 

съвременни модели, сравнени с историческия (например,тези 

свързани с градските пазари). 

• Една част от най-съществените функции на историческата 

община, да осигурява възможност за ежедневни физически 

упражнения на всички представители на своето население, е 

изчезнала поради изцяло променения начин на живот в днешно 

време. 
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