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„Моята визия за модернизирането на българската администрация“
Когато говорим за понятието визия, неминуемо е то да бъде свързано с друго
понятието, а именно с понятието мисия. Мисията представлява основната, общата,
генералната, глобалната цел на дадена организация или структура, която е причина за
нейното създаване, съществуване и бъдеще. Тя се следва за продължителен период от
време и очертава идентичността, основните ценности и бъдещето развитие. Визията от
своя страна, може да бъде разглеждана, като идейна картина на желаното бъдеще, т.е.
това което иска да постигне и заради, което съществува дадената организация.
В този смисъл, като мисия на българската администрация, а и на администрацията
като цяло, можем да определим, предоставянето на административни услуги на
гражданите и реализация на обществения интерес.
Визията от своя страна представлява, идентифицирането и реализирането на
конкретни стъпки за подобряване на административното обслужване на гражданите и
подобряване на дейността на администрацията като цяло, с цел задоволяване на всички
обществени нужди.
Където и да живеем, работим или прекарваме свободното си време, стандартът ни
на живот винаги ще се определя до голяма степен от качеството на държавното
управление. Имаме право и трябва да искаме такава публична власт, такава публична
администрация, която да възприема сериозно нашите нужди и очаквания, която държи
на качеството на нашия живот и се опитва да го подобри.
Отношението на гражданите към публичната администрация, разглеждана в
нейния институционален аспект, а именно институциите и организациите на
централната и места власт, е белязано от чувство на подчинение и известна доза
безсилие. Голяма част от населението до преди известно време, а една част дори и в
момента, свързват публичната администрация с наличието на дълги и тромави
процедури, които в известна степен повече затрудняват гражданите отколкото да им
помагат, което е показател за изключително голямата нужда от модернизирането на
администрацията.

Факт е, че средата, в която функционира българската администрацията е
затруднена – влошена финансово-икономическа обстановка, бедност, нарастващо
обществено недоволство, желание за повече публичен контрол върху дейността на
институциите, по-висока взискателност към обществените услуги и очаквания за
осигуряване на качеството на живот.
В тези времена на финансови затруднения търсенето на обществени услуги и
подкрепа от държавата нараства, но от друга страна пък фискалните ограничения водят
до намаляване на разходите за провеждане на публични политики, затова е важно да се
постигне баланс, въпреки че това е трудна задача.
По степента на удовлетвореност от начина си на живот българското общество е на
едно от последните места в света. Това е проблем, тъй като администрацията е
двигателят, който може да ускорява или забавя, който може да координира и
направлява, но и да блокира обществените усилия за по-добър живот.
Именно поради това България се нуждае от нарастване на продуктивността на
администрацията и по-ефективно използване на ограничените бюджетни ресурси за
качествено предоставяне на публичните услуги. България се нуждае от креативна и
отговорна администрация, изоставила традициите на рутинната работа, ориентирана
към решаване на проблемите на хората и действаща като стожер за спазването на
законите и на демократичната легитимност.1
През последните години благодарение на иновациите и трансфера на добрите
практики, които се адаптираха и усвоиха от администрацията, мнението на гражданите
за дейността й, постепенно започна да се променя в положителна посока. Не бива да се
забравя едно и то е, че същността на администрацията е, и винаги е била да служи на
гражданите и всички стъпки които се предприемат са именно в посока на повсеобхватно задоволяване на обществените интереси.
Моята визия за модернизирането на българската администрация е свързано преди
всичко с иновациите и практиките за добро управление.
Какво представлява доброто управление?
Доброто управление се формира като концепция и политика през последните 1015 години. То надгражда позитивите на традиционният бюрократичен мениджмънт,
при които държавното управлението се придържа към законовата регулация и
дейността на публичния сектор се свежда до стриктно спазване на законовите норми и
правила и Новият публичен мениджмънт който извежда на преден план ефективността

на публичния сектор, въвеждайки конкуренцията в адаптиран вид, като изпитано
средство за постигане на по-висока ефективност на държавното управление
Доброто управление можем да разглеждаме като консенсус постигнат от
правителството, гражданите и частният сектор относно управлението на една страна,
т.е. доброто управление е едно споделено управление, което включва в процеса на
моделиране, изпълнението на публичните политики всички заинтересоване страни.
Като подход то създава взаимна отговорност и доверие между държавата и обществото,
защото публичните политики се правят открито, честно и с грижа за гражданите.
В тази връзка не можем да отречем факта, че през последните години
Правителството на България осъзна необходимостта от значително инвестиране на
финансови и човешки ресурси за постигане на онази надеждност, характерна за
Европейското административно пространство.
Влизането на страната ни в ЕС позволи обмена на множество добри практики и
взаимстването на опита на други страни, което от своя страна помогна за иновативното
и модернистично развитието на публичната администрация.
Съществуват общи принципи и добри практики на администриране, които
страните-членки на ЕС се стремят да изпълняват в колкото в възможно по голяма
степен. Стъпка към модернизирането на българската администрация са спазването на
основните принципи на добро управление, а именно:
- Законност - управление и действия на администрацията, ръководещи се от
Конституцията и закона.
- Надеждност и предсказуемост- действия и решения на администрацията,
насочени към елиминиране на произвола и водещи до правна сигурност.
- Откритост и прозрачност – управление и администрация, достъпни за външно
наблюдение и контрол.
- Партньорство - процесите на разработване на национални политики са
отворени за широкото участие на социални партньори, представители на частния
сектор и гражданското общество, с което се гарантира доверие и съпричастие в
осъществяването на предлаганите мерки.
- Отчетност – ясно разграничените права и задължения на институциите,
системната отчетност и публичност, създават условия за прозрачност на всички нива на
държавното управление.
- Ефективност - националните политики се разработват на основата на ясни цели
и анализи на непосредствените нужди и очакваните въздействия, с което се създават

условия за системен мониторинг върху тяхното осъществяване, оценка на постигнатите
резултати и евентуални корекции при допуснати пропуски.
- Ефикасност – управление, което поддържа добро съотношение между
използваните ресурси и получените резултати.
- Кохерентност - разнообразието на демократичните общества предполага строга
вътрешна логика и взаимна обвързаност на разработваните национални политики,
което ги прави разбираеми за гражданите; кохерентността предполага политически
ангажимент и отговорност от страна на институциите при осъществяване на
националните политики. 2
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модернизирането на администрацията?

Няма как да говорим за модернизация на администрацията и да не включим
понятието иновацията, защото те са много тясно свързани. Иновациите представляват
въвеждане в употреба на някакъв нов или значително подобрен продукт (това може да
бъде стока или услуга) или производствен процес или организационнен модел, които да
създадат предимства и да повишат конкурентноспособността на администрацията.
Иновацията може да бъде разглеждана като нова идея. Тук има едно уточнение- не
всяка нова идея е добра и постига желания резултат. Въвеждайки някаква иновация в
администрацията възникват въпросите:
Дали тази иновация е въведена точно, по предварително определения начин?
Дали тя наистина създава предимства и оказва положително влияние върху
администрацията?
Дали тя има потенциал да се превърне в успешна практика, от чиито
възможности да се ползва администрацията дълъг период напред?
Похвалното за страната ни е, че повечето нови идея внедрявани в
администрацията имат положителни резултати и те наистина са модернизирали
администрацията, а тези които са оказали негативно влияние или просто не са
постигнали предварително набелязаните цели са много по- малко.
Много лесен и показателен пример за въздействието което модернизирането
оказва върху дейността на администрацията ( и не само)- това е появата на компютрите
и разработените в последствие множеството компютърни системи. Мисля, че никои не
би могъл да отрече ползите от появата на компютрите, множеството възможности
които те предоставиха за много по- бърза и прецизна работа на служителите в

публичната администрация. Примерите за подобни иновации, които са оказали
промени в световен мащаб са много.
В тази връзка една друга иновациите, която се въведе през последните години и
се оказа изключително успешна за модернизирането на администрацията е създаването
на Стратегията за иновации и добро управление на местно ниво на Съвета на Европа.
Това е стратегия към изпълнението на която България се присъедини и резултатите от
заложените в нея идеи се прилагат от много общини и то изключително успешно, което
може само да ни радва.4
Какво представлява и какво цели Стратегията за иновации и добро управление
на местно ниво на Съвета на Европа?
Европейските държави се присъединиха към Съвета на Европа с цел да
постигнат по-висока степен на единство, за да съхранят и реализират идеалите и
принципите, които представляват тяхно общо наследство, а именно: демокрация,
човешки права, върховенство на закона.
Тези ценности са валидни днес със същата сила, с която са били валидни и преди
половин век. Но това, което е претърпяло промяна, са очакванията на европейските
граждани. Доброто управление, което неминуемо е свързано с модернизация и
иновации
практика
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върховенството на закона. Амбициите на Стратегията за иновации и добро управление
на местно ниво на Съвета на Европа е да стимулира съвместни действия от страна на
държавното и местното управление, с цел модернизиране и подобряване на качеството
на управление на всички нива, започвайки от нивото, което е най-приближено до
гражданите, а именно местното ниво. Това е нивото, което ни предоставя основни за
нашия живот услуги, а и точно на това ниво ние можем най-лесно да усетим механизма
на действие на администрацията, съответно плюсовете и минусите й.
Ние искаме от нашите местни власти да спазват закона, непрекъснато да
подобряват предоставяните услуги и да са в крак с времето. Много от публичните
услуги, които ползваме, са в замяна на данъци и такси, които плащаме. Следователно е
логично и нашите законни очаквания като граждани да бъдат свързани с добро
качество на услугите, с прозрачно, отговорно и отзивчиво управление.
Съвета на Европа

разработва и акредитира т.нар. европейски етикет като

елемент от Стратегията за иновации и добро управление на местно ниво. Главна цел на

етикета е да се насърчават усилията на местните власти и благородно съревнование
между тях за ефективни политики, насочени към отговорно и развиващо се местно
самоуправление. Етикетът представлява една морална награда, символ на престиж и
стимул за общините да подобряват своето управление в услуга на гражданското
общество, спазвайки в колкото е възможно по-голяма степен принципите за добро
управление.
Тук следва да отбележим, че през 2011 г. България стана и първата държавачленка на Съвета на Европа, която успешно проведе процедура по присъждане на
Етикета. Тогава наградени бяха 13 общини, а през 2013 г. високото отличие получиха
16 общини, което може само да ни радва и показва, че дейността на администрацията
ни, се развива и се стреми към все по-големи постижения.5
Други подобни примери за развитието на българската администрация през
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модернизирането и усъвършенстването на дейността й. Такива са:
- Законът за администрацията;
- Законът за държавния служител;
- Законът за достъп до обществена информация;
- Административно-процесуалния кодекс;
- Стратегията за развитие на българската администрация;
- Стратегия за управление на човешките ресурси в държавната администрация
2006 – 2013 г.;
- Стратегия за обучение на служителите в администрацията;
- Концепция за подобряване на административното обслужване в контекста на
принципа „едно гише”;
Няма как да не споменем и създаването на Института по публична
администрация, чиято мисия е провеждане на изследвания и обучения за развитието на
отговорна, професионална и отзивчива администрация в служба на обществото. Чрез
провежданите изследвания, обучения и споделяне на добрите практики развива
професионалните компетенции на служителите, допринася за тяхното израстване в
кариерата и повишава капацитета на институциите да водят ефективни публични
политики.6
Предстои приемането на много нови стратегии и програми за модернизирането
на администрацията, а една голяма част от вече приетите и реализирани стратегии,
заради показаните добри резултати бяха продължени и за следващ програмен период.

Кои конкретните стъпки за модернизация на българската администрация
трябва да бъдат предприети?
Моята визия за модернизирането на българската администрация включва
въвеждане на иновации в публичната сфера поради нарастване на глобализацията и
сътрудничеството. Иновациите са решение за намаляване на разходите и повишаване
на производителността. Освен спазването на установените общоевропейски принципи,
можем да посочим и други примерни стъпки на които следва да се обърне съществено
внимание:
Управлението на човешките ресурси и уменията на служителите
- Подобряване на системата за планиране и управление на кариерата – в тази
връзка е необходимо подобряване на процедурите за кариерно планиране;
- Подобряване на професионалното обучение – необходимо е разработването и
въвеждането на система за идентифициране на нуждите от обучение, разработване и
предлагане на дистанционни онлайн курсове и на специални обучения на служители с
повече години стаж, за да може те да бъдат в крак с всички иновации и нововъведения;
- Използване на стажовете в администрациите за привличане на млади таланти –
необходимо е да се използват пълноценно възможностите за практики, които висшите
учебни заведения предлагат на своите студенти;
- Въвеждане на менторството при обучение на стажанти и нови служители-това
би предоставило възможност обучението да се фокусира върху действителните нужди
на обучаемите;
- Изграждането на по подходяща среда за работа на хора с увреждания;
- и други.
Част от тези стъпки са въведени в администрацията, но все още не в
необходимата степен и обхват. Така например се наблюдава наличието на все повече
хора с висше образование, но на практика възможностите които им се предоставят за
започване на работа по специалността им са малки, тъй като кадрите за определени
професионални направления са много повече от нуждите както на държавната
администрация, така и на частния сектор. Имаме на лице и обратната тенденция, а
именно липса на кадри за определени позиции. Това са едни от основните причини и за
високата безработица на хората в страната. Трябва да бъдат предприети необходимите
мерки, да бъдат направени необходимите промени, необходимата модернизация за

справянето с тези проблеми, за да може страната ни да бъде конкурентноспособна на
най-развитите в света държави.
Отговорност на администрацията
Смятам, че трябва да се обърне внимание на санкциите, които се налагат за
действията или бездействията на служителите в администрацията, защото не е малък
броя на гражданите които търсят защита на своя законен интерес пред български или
международни съдилища, заради необоснованите административни решения, които
водят до оплаквания, жалби и съдебни процедури . Това пък от своя страна води и до
заплащане на значителни суми по загубени от държавата дела.
Въпреки значителния напредък и усилията на българската администрация за
модернизирането й в областта на прозрачността и публичността, все още не е
достигнато необходимото ниво на публичност. Според мен това налага засилване на
отговорността на администрацията на всички нива. Похвално за страната ни е, че тя се
присъедини към инициативата „Партньорство за открито управление“
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(това е

глобална инициатива за усъвършенстване на управлението).
Други действия на българската администрация за модернизирането й са системи
за управление и контрол на качеството в централната и местна администрация
Към момента са предприети редица действия за въвеждане на адекватни
системи за управление и контрол на качеството в администрацията. Няма как да не
отбележим, че специален акцент в периода до 2020 г. е поставен върху въвеждането на
Европейската обща рамка за самооценка (CAF) 8 и на модела за съвършенство на
Европейската фондация за управление на качеството (EFQM)9 в централни и общински
администрации. Тези системи за управление и контрол на качеството и за самооценка
ще спомогнат за подобряване на вътрешната ефективност в управлението на
организациите в публичния сектор.
Технологични

иновации-

те

са

изключително

важен

елемент

от

модернизацията на българската администрация. Възможните промени, които могат да
бъдат направени са:
- Въвеждане на конкретни технологии, които да подобрят ефективността в
администрацията, които да намалят времето за обслужване на гражданите- приемане и
прилагане на мерки за намаляване на бюрокрацията на централно и местно ниво и
намаляване на забавянията в административните процедури;
- Използване на най- съвременни цифрови технологии;

- Интегрираният достъп, гъвкавост, стабилност и възможности за съвременен и
високотехнологичен анализ, който да осигуряват вземането на правилни управленски
решения и напълно гарантирана възвращаемост на направените инвестиции.
- Въвеждане и използване на най- новите информационни технологии за
подобряване дейността на администрацията.
• Сравнение на иновациите в частния и в публичния сектор и прилагане на найдобрите и най- подходящите за задоволяване нуждите на обществото;
Електронно управление10
Друг изключително важен елемент в модернизирането на българската
администрация е създаването на електронното управление, което да създаде
възможността гражданите да могат по електроннен път да комуникират с институциите
и да получават услуги на високо ниво, както и въвеждането съответно на система за
обратна връзка.
Предприети са редица стъпки за модернизирането и усъвършенстването на
администрацията в тази посока, но за съжаление смятам, че направените промени не са
достатъчни и трябва сериозно да се работи в тази посока.
Като основни проблеми се открояват следните:
- липсата на присъствие на административните органи в интернет или
недостатъчното им популяризиране;
- липса на унифициране на предлаганите административни услуги;
- недостатъчно уеднаквяване на административните процеси и процедури,
липсата на координация в действията на отделните административни структури;
- премахване на дублирането и припокриването на функциите на отделните
административни звена.
- липсата интеграция и съвместимост между действащите в различните
административни структури служители;
- гарантиране сигурността на данните и защитата на личните данни.
Моята визия за положителните промени които биха
модернизирането

на

българската

администрация,

посредством

настъпили от
електронното

управление са свързани със следното:
Първо-популяризиране на административните услуги чрез интернет и брошури,
съдържащи вида, сроковете на изпълнение, таксите и необходимите документи и др.,
което би създало много по широк достъп, до много по голям кръг услуги от страна на
гражданите;

Второ-адаптиране

на

административните

процедури

към

реалните

информационни потребности на обществото;
Трето-повишаване на заетостта и развитие на човешките ресурси в резултат на
улеснения достъп до информационни ресурси и възможностите на електронното
обучение;
Четвърто-възможността за осигуряване на прозрачно управление, което да
доведе

до

намаляване

на

корупционните

практики

и

подобряване

на

административното обслужване;
Пето-създаването на електронно и адекватно медицинско и социално
обслужване, изразяващо се в осигуряване на лесни, бързи и достъпни здравни услуги,
съобразени с персоналните нужди на всеки гражданин;
В

съвременното

информационно

общество

информационните

и

комуникационните технологии са ядрото, около което най‐успешните организации и
администрации изграждат своите бизнеси и управленски системи. Електронно
управление, електронно правителство и електронни услуги са присъщи на най‐
развитите икономически и политически държави. Естествена цел на България като член
на Европейския съюз е да доразвие електронното управление на ниво, съответстващо
поне на средните показатели в ЕС.
Заключение
Демократичното управление има една основна цел – да повишава качеството
на живот на хората. Затова основна задача на публичната власт на централно и местно
ниво е с дейността си да отговаря в максимална степен на справедливите очаквания на
гражданите, да зачита техните права и широкия обществен интерес. Непрекъснато
трябва да се модернизира и развива администрацията и да се скъси неоправдано
голямата дистанция между органите на властта и гражданите. Административното
обслужване на бизнеса и на отделния човек трябва да е бързо, справедливо и
законосъобразно.
Доброто управление и модернизирането на администрацията са гаранция, че
всяка една институция в държавата може да се справи с многобройните си сложни
задължения ефективно, в най-добър интерес на общността и то по прозрачен, отговорен
и справедлив начин.
Не случайно в Хартата за основните права на Европейския съюз като едно от
основните права на всеки европейския гражданин се прогласява правото на добро

управление и добра администрация. Разбира се, това право не бива да се свежда само
до идеята за добро административно обслужване. Модернизирането на българската
администрация цели постигането на едно конкурентно ниво по отношение на
европейските държави.
Дали българската публична администрация ще продължи да сътрудничи и
взаимства практики за добро управление и модернизация от останалите страни в ЕС,
дали тя ще бъде все по-конкурентноспособна на останалите и ще надгражда
постиженията си, и дали ще заеме едно от водещите места в сферата на иновациите и
доброто управление в администрацията, остава да видим, но едно е безспорно- страната
ни има необходимия потенциал и капацитет за високи постижения.
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