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УВОД
В условията на пълноправно членство на България в ЕС и с оглед произтичащите от това
ангажименти е необходимо реформиране на държавната администрация, така че да се
отговори на изискванията на европейските регламенти и стратегии. Това реформиране
изисква въвеждане на иновативни управленски подходи и оптимизиране на дейността
на отделните административни структури.
В този смисъл е важно да бъде зададена визия за модернизирането на българската
администрация, която да съдържа критичен анализ на състоянието на
администрацията към настоящия момент, на базата на който да бъдат направени
изводи и да бъдат формулирани стратегически цели.
Тези действия следва да доведат до крайни резултати, които да олицетворяват
изграждане на креативна и отговорна администрация, изоставила традициите на
рутинната работа, която поставя във фокуса на своята дейност гражданите с техните
потребности и интереси и действа като стожер за спазването на законите и на
демократичната легитимност.
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НАСОКИ И ВЪЗМОЖНОСТИ ЗА МОДЕРНИЗИРАНЕ НА БЪЛГАРСКАТА АДМИНИСТРАЦИЯ
Сред ключовите фактори, определящи насоките и възможностите за модернизиране на
администрацията, са критериите и изискванията на към административната система на
България като страна-членка на ЕС. Въпреки липсата на директни правомощия, ЕС
оказва силно влияние върху административните практики в страната, тъй като той е
оторизиран да изисква от нея надеждна административна система, която да е способна
да интегрира стандартите на Общността в законовата си база, ефективно да ги прилага
в страната и да осигури чрез подходящи средства за анализи и контрол процедури по
обсъждането и актуализирането им1.
Изискванията, свързани с изграждането на модерна административна система, в
синтезиран вид са дефинирани в поредицата доклади на SIGMA2, които могат да бъдат
полезни за българската администрация: “Ключовите характеристики на дадена
администрация, които трябва да бъдат поощрявани, са надеждност, прозрачност,
предвидимост, отчетност, приспособимост и ефективност. Тези характеристики трябва
да бъдат въплътени в институции и административни процедури на всички равнища и
те трябва да бъдат защитавани от независими контролни органи, чрез съдебната
система и съдопроизводството, чрез парламентарен контрол и чрез осигуряване на
обратна връзка и компенсации на клиентите на публичната администрация, а именно –
фирмите и гражданите.”
По тази линия става ясно, че за да бъде модернизирана българската административна
система, е необходимо да се променят принципите на функциониране на отделните
административни структури, с цел да бъде постигнато качествено ново равнище на
администрацията.
Тук ще използвам възможността да подчертая, че достигането до ново равнище в
дейността на администрацията трябва да бъде национален приоритет, който може да

1

Кацамунска,П. „Европейските изисквания и възможности за подобряване на административния
капацитет в България”, статия в списание Икономически алтернативи, бр.5, 2008г.
2
Доклад № 26 на програма SIGMA – Подкрепа за подобряване на управлението и мениджмънта на
страните от Централна и Източна Европа, съвместна инициатива на OECD и Европейския съюз,
финансирана предимно от програма PHARE на Европейския съюз.
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бъде постигнат чрез повишаване качеството на административното обслужване, както
и чрез икономичност, устойчивост и адаптивност на административната система.
Гарантирането на високо качество на административното обслужване намира пряк
израз в удовлетвореността на гражданите от услугите, които административната
система осигурява на физическите и юридически лица.
Постигането на устойчивост на административната система се изразява в
деполитизиране на държавната администрация и професионалната й подготовка за
лоялно и коректно обслужване на всяко правителство, независимо от политическите
промени във властта. Деполитизирането на администрацията ще доведе до
независимост в нейното управление и до прозрачност в процесите на вземане на
решения.
Осигуряването на икономичност на административната система се свежда до
минимизиране на разходите за функциониране и поддържане на административната
система при качествено изпълнение на задачите, а адаптивността включва
необходимостта административната система да е готова да функционира не само в
условията на Обединена Европа, но и да се адаптира към процесите на модернизация
в нея. В този ред на мисли бих искал да посоча, че модернизирането на българската
администрация трябва да разчита на сътрудничеството и подкрепата между
държавните органи и подпомагащите ги дейности на административните звена.
Бих искал също така да посоча виждането си, че практиките за добро управление в тази
област биха могли да включват и изграждане на административен капацитет от нов
тип. Това изграждане трябва да бъде насочено към осигуряване на висока
професионална компетентност в съответната административна сфера, задълбочено
познаване на правото на Европейския Съюз (acquis communitarian) и умения за тяхното
адекватно изпъленение и приложение, както и спазване принципите на доброто
държавно управление, определени в Бялата книга на Европейския Съюз3.
Подобряването на административния капацитет е важен приоритет както за членството
в европейското административно пространство, така и нужно условие за спазване
3

Бялата книга на Европейската комисия (част от стратегията за подготовка на асоциираните страни от
ЦИЕ за интеграция във вътрешния пазар на ЕС), Люксембург, 2001.
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принципите на „добро държавно управление”, формулирани в Бялата книга на
Европейската комисия, като: откритост, участие, отчетност, ефективност и
съгласуваност.
Споменатите принципи за добро държавно управление могат да бъдат разглеждани и
като показател за степента на модернизация на административната система в
България. Те кореспондират пряко с формулираните от европейските експерти
изисквания към „добрата държавна администрация”, както и с принципа „от
присъединяване към интегриране”, заложен в Стратегията за модернизиране на
държавната администрация4. Приложението на европейските принципи за добро
управление – елемент на Лисабонската стратегия – е трудно постижимо без
изграждане на необходимия административен капацитет, за който вече споменах.
Актуализираната Лисабонска стратегия от 2005г. насърчава формирането и
осъществяването на политики, насочени към по-висок икономически растеж, повече и
по-добри работни места, развитие на икономиката, базирана на знанието и др.
От своя страна постигането на конкретни резултати на растеж, заетост, социално
сближаване и т.н. е трудно без наличието на ефективна и подготвена администрация с
работещ административен капацитет.
Като държава – членка на ЕС, България следва да използва оптимално предимствата от
членството за подобряване на социално-икономическото и общественото си
модернизиране. В този смисъл задълженията й като пълноправен член на Общността
изправят българската административна система пред все по-големи
предизвикателства. Оттук следва, че подобряването на качеството на
институционалния и административен капацитет е от първостепенно значение за
осъществяване на комплекса от реформи в рамките на членството в ЕС.

4

Стратегията за модернизиране на държавната администрация – от присъединяване към интегриране,
РМС № 465 от 09.07.2002 г.
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ПРИНЦИПИ НА ИЗГРАЖДАНЕ НА МОДЕРНА АДМИНИСТРАЦИЯ
Изграждането на ефективна и модерна администрация трябва да бъде способна да
отговори на очакванията на българските граждани, бизнеса и ЕС за по-добро
обслужване и висока професионална етика, както и създаване на стройна структура от
компетентни и мотивирани държавни служители.
По тази линия става ясно, че е необходимо да се повиши доверието на гражданите и
бизнеса във функционирането на държавната администрация, като се гарантира
модерно административно обслужване на всички нива.
Постигането на тези цели минава през няколко етапа, които трябва да съдържат
следните дейности: добро управление; управление на човешките ресурси в
държавната администрация, съдебната система и гражданското общество; качествени
административни услуги и развитие на електронното управление; техническа помощ.
Изпълнението на споменатите по-горе дейности би могло да доведе до необходимите
промени в сферата на българската администрация, свързани с нейната модернизация.
Модернизацията трябва да бъде извършена по начин, който да осигури ново качество
на административната работа, създаване на ориентирана към потребителите на
административни услуги администрация, както и включване на заинтересованите
страни във формулирането на политики и подобряване на капацитета на служителите в
публичната администрация при изпълнението на задълженията им.
Модернизацията на българската административна система трябва да бъде насочена
към укрепване на административните държавни служби, създаване на адекватна
институционална среда за борба с корупцията, разработване на административни
мерки за интегриране на малцинствата и на групи в неравностойно социално
положение, както и към подобряване на бизнес климата и инвестиционните процеси в
страната.
За да бъдат постигнати тези резултати от сериозно значение е да бъде разработена
стратегия за правно-нормативно оптимизиране на административните структури. Това
оптимизиране трябва да е насочено към формиране на законова и институционална
рамка на дейността на тези структури.

7

Законовата рамка следва да модернизира и подобри нормативната уредба с цел да се
гарантира професионализъм, политическа неутралност, прозрачност и достъпност на
административните услуги.

От своя страна институционалната рамка следва да обхване модернизирането на
организационно-функционалния модел на държавната администрация на основата на
анализ и оценка на ефективността и функционалността на действащите звена.
Възможни насоки за модернизация по тази линия биха могли да бъдат и изграждане
на оперативна хоризонтална система за осъществяване на политика за развитие на
държавната администрация, за управление и оценка на служителите в нея, с ясен
законов статут. Още една възможност е въвеждането на оперативна децентрализация
към органите на местното самоуправление и гражданския сектор, като по този начин
да се гарантира развитие на системата за отчетност на държавната администрация
пред гражданите и парламента.
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ПРИМЕРИ ЗА ПРИЛАГАНЕ НА ИНОВАТИВНИ МОДЕЛИ НА УПРАВЛЕНИЕ

Като пример за прилагане на иновативни модели на управление бих искал да посоча
областта на управление на културното наследство и туризма. В тази сфера има
възможност за създаване на нови институционални възможности, способни да намалят
административните, социалните и икономическите бариери между културното
наследство и туризма.
Тези възможности са насочени към разглеждане на културно-историческите ценности
като фактор за икономически растеж.
След началната инвентаризация и оценка на културните ценности, би могло да се
изготвят приоритетни списъци, които да бъдат интегрирани в плановете за развитие на
културното наследство на държавно, общинско и местно ниво. В рамките на тази
възможност може да се изпълняват проекти с участието на местните общини,
туристическия бизнес и други заинтересовани страни. Възможностите за добро
административно управление биха могли да улеснят инвестициите в областта на
културното наследство, като предварително се определи и представи на широката
публика и бизнеса информация чрез специално разработени

уеб платформа и

информационна мрежа.
По тази линия е възможно общините да потърсят сътрудничество с държавните
институции и туристическия бизнес с цел постигане на конкретни управленски решения
в дългосрочен план, които да спомогнат доброто управление и опазването на
културните паметници и обекти.
Създаването на едина електронна информационна система и регистър на обектите с
културно-историческо значение би улеснило общинската администрация и държавните
институции, ангажирани с управлението и опазването на културно-историческото
наследство. По този начин е възможно да бъдат създадени условия за естетизиране на
градската среда, в която се намират паметниците на културата – културни, културноисторически, археологически, архитектурни и др.
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Привеждам примери за възможни бъдещи практики, насочени към опазването на
културното наследство в България. Прилагането на подобни иновативни модели на
административно управление биха могли да бъдат приложими в българските условия,
отчитайки необходимостта от правила и мерки за опазване на обектите на културното
наследство, особенно тези, които се намират под егидата на ЮНЕСКО.
Вследствие на тези дейности, тези обекти ще бъдат адекватно опазвани, подобни
инвестиции могат да допринесат за тяхното популяризиране сред широката публика,
както и да повишат външния интерес към тях.
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АСПЕКТИ НА МОДЕРНИЗАЦИЯТА В БЪЛГАРСКАТА АДМИНИСТРАТИВНА СИСТЕМА

Модернизацията на българската административна система би могла да включва още
няколко аспекта: управление на заетостта и възнагражденията, управление на
човешките ресурси, обучение и кариерно развитие, управленческа практика и култура.
Ще използвам възможността да предложа своята визия за всеки един от тях.
Управлението на заетостта и възнагражденията изисква набор от мерки, сред които
умерен баланс между численост и професионална квалификация на държавните
служители, както и постигане на конкурентно възнаграждение на служителите в
държавната администрация. В този смисъл тези мерки биха могли да бъдат постигнати
чрез осъществяване на ефективен бюджетен контрол върху разходите.
Управлението на човешките ресурси трябва да бъде насочено към изграждане на
интегрирана система за управление на човешките ресурси, основаваща се на ясни
условия и процедури за влизане в държавната администрация и за развитие на
професионалната квалификация; укрепване на капацитета за преглед, планиране и
контрол на нуждите на държавната администрация, както и пълноценно интегриране
на информационните технологии в мениджмънта на човешките ресурси.
Обучението и кариерното развитие е необходимо да обхване регламентирането на
процесите на обучение на служителите от държавната администрация като неразделна
част от системата за повишение и въвеждане на постоянни механизми за финансиране
на обучението на служителите в тази област.
Управленческата практика и култура следва да включват въвеждане на общи стандарти
за осъществяване на административното обслужване, разработване на механизъм за
оценка на достиженията и недостатъците в административното обслужване,
разработване на общи стандарти и норми за съдържанието, начините и формите за
предоставяне на информация на гражданите. Необходимо е също така да бъде
изготвен стандартен модел за документооборота, както и въвеждане на техниките за
управление на проекти като метод за обективно планиране на дейността и нужните
ресурси за администрацията.
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Важен аспект на модернизацията е борбата с корупцията по високите етажи на властта,
в сферата на обществените поръчки, така и в здравеопазването и образованието,
където също има необходимост от реформи.
Корупционният натиск продължава да е значим за бизнес отраслите, в които скорошни
проучвания показаха ситуации, свързани с корупция в областта на издаването на
разрешителни или кредити, и в области, свързани с избягването на данъци и
обществени поръчки.
Възможен резултат от това модернизиране би м огъл да бъде изграждането на
адекватна законова антикорупционна среда, която да ограничава досегашните вредни
корупционни практики, които спират нормалното развитие в много обществени и
социални сфери.
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РАЗРАБОТВАНЕ НА НАЦИОНАЛНИ ПОЛИТИКИ В УПРАВЛЕНИЕТО И МОДЕРНИЗАЦИЯТА
НА БЪЛГАРСКАТА АДМИНИСТРАЦИЯ
Разработването на национално политики в българската администрация на първо място
трябва да регламентира ясни механизми за стратегическо планиране и адекватно
междуведомствено координиране на централно, областно ниво и местно ниво. По тази
линия е възможно укрепване на административния капацитет за анализ на
ефективността на различни национални политики и предприемане на действия за
тяхното прилагане.
Необходимо е да се работи за усъвършенстване на процедурите за разработване на
проектозакони, както и приемане на стандартни процедури за разработване на
допълнителна

документация,

свързана

с

проекти

с

първично

и

вторично

законодателство.
Тук е мястото да посоча, че важен приоритет пред българскитве власти е изграждането
на капацитет за системно наблюдение върху приложението на национални политики и
произтичащото от тях законодателство – на централно и областно ниво, с възможност
за идентифициране на пропуски и предложения за промени, когато и където това е
наложително.
В този ред на мисли усъвършенстването на консултативните механизми със социалните
и икономически партньори и с гражданското общество е от голямо значение при
разработване на национални политики в държавната и публичната администрация. Тук
се включва и договарянето на механизми за диалог с организациите и сдруженията от
неправителствения сектор, както и подготовка на държавната администрация и
нейните партньори за провеждане на консултации, дискусии и разговори с
представители на частния сектор т.н.

Разработването на национални политики трябва да осигури подобряване на работата
на административните структури в полза на обществения интерес, гарантиране на
прозрачност и ясна отчетност в цялостната работа на администрацията, засилване и
утвърждаване на гражданския контрол върху нейната дейност, но и не на последно
място приемане на административни мерки и процедури за интегриране на
малцинствата и на групи в неравностойно социално положение.
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Основното предизвикателство пред държавната администрация е способността й
адекватно да прилага достиженията на правото на Европейските общности, вторичното
законодателство и политиките на ЕС. За това е необходимо създаването на модерна
държавна служба и наличие на адекватни административни структури, обезпечени с
финансови и човешки ресурси, за приложение на хармонизирано национално
законодателство.
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ
Постигането на модерна административна система очертава параметрите от
необходими промени в административното развитие, за да се гарантира способността
на българската администрация да функционира ефективно, съпоставимо с публичната
администрация на останалите страни-членки на ЕС. В смисъла на европейското
административно развитие, с което е необходимо България да се съобразява, ключово
значение има развитието на административен капацитет, тъй като добре
функциониращите административни институции са необходимо условие за успешно
изпълнение на политики, по-добро управление и разпределяне на публичните
средства, което носи своя принос за социалното развитие и икономическия растеж на
страната.
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