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ДЕЦЕНТРАЛИЗАЦИЯ И РЕГИОНАЛНО РАЗВИТИЕ 

ДОЦ. Д-Р ВАСКО ВАСИЛЕВ 

ЗАМ. РЕКТОР НА ВИСШЕ УЧИЛИЩЕ ПО АГРОБИЗНЕС И РАЗВИТИЕ НА РЕГИОНИТЕ 

 
Философия на намеренията 
 
1. Постоянни неща няма и не може да има. 
Всичко се променя и превръща от един вид в 
друг. Следователно всичко e временно, 
променящо се, неуловимо и преходно. Няма 
защо да се съжалява за отминали неща, за 
разрушени структури или преустановени 
форми. Важно и определящо е съдържанието, 
което независимо от свързването, външния 
вид или формата е непреходно. От тук трябва 
да се разбере, че когато анализираме 
определена ситуация не бива да подхождаме 
предимно апокалиптично, а при всички случаи 
с поглед към градивното, новите възможни 
структури и прояви, които биха дали 
съдържанието на желаната форма, 
необходимото явление или дейност, които ще 
бъдат възприети като благо, а не като зло.  
2. От друга страна обаче, кръговратът е вечен, 
което означава, че трупането на опит и 
обучението са задължителни. Промяна чрез 
непрекъснато усъвършенстване, овладяване на 
новото, навлизане в познанието, използване на 
опита и мъдростта, ето това е пътят към 
създаването на благоприятна среда за 
поддържане на материалното човешко 
съществуване.  
3. Тук се абстрахираме от духовното и 
философското, защото се вглеждаме предимно 
в условията за съществуване в един от 
нюансите на житейската същност – 
материалните условия за биологично 
съществуване на индивида като част от 
общност на подобни индивиди, живеещи при 
определени условия.  
4. И така, става дума за общност от хора, 
които имат потребност да живеят като човеци 
в своите населени места, там, където са се 
родили, без да търсят възможности за 
емиграция и осъществяване на “Американска 
мечта”. Тяхната мечта трябва да бъде 
превъплътена в добър живот тук, където те са 
родени – в България. 
 
I. Стратегически цели 
 Дистанциране на държавата от 
изпълняваните до сега стопански функции.  

 Иницииране на структурни промени, 
създаване на условия за изграждане на нови 
производствени и социални структури, за 
съществено изменение на съществуващи 
структури.  
 Създаване на предпоставки за пазарно 
ориентиране, за развитие на дейности и на 
свободната инициатива чрез конкретни 
капиталови, организационни и 
инфраструктурни условия.  
 Децентрализация на местното 
самоуправление чрез условия за финансова 
свобода на региона и общините.  
 Стратегически прогнози и проекти. 
Разработване и организиране изпълнението на 
управленски, финансови и инвестиционни 
проекти и на конкретни целеви програми.  
 Изграждане на инфраструктури. Научно, 
експертно и консултантско обслужване.  
 Създаване на практически модели за 
управление на икономически и социални 
структури.  
 Създаване на условия за решаване на 
първостепенни икономически, социални и 
екологически проблеми. За постепенни 
подготовки и приспособяване към 
изискванията за присъединяване на страната 
към европейската общност.  
 
II. Целеви направления 
 Развитие производството на 
селскостопански продукти и съпътстващи 
производства.  
 Внедряване на съвременни безотпадни и 
екологични технологии за дълбочинна 
преработка на местни суровини.  
 Изграждане на регионална инфраструктура.  
 Участие в регионални, национални и 
международни проекти за развитие на 
частната инициатива.  
 Създаване на структура за привличане и 
управление на капитали, за капиталистическа 
интеграция, външни инвестиции и асоцииране 
на интереси.  
 Организиране изпълнението на целеви 
програми.  
 Управление на собственост и циклично 
балансиране на общинските бюджети.  
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III. Микроикономически и политически 
условия, при които се прилага стратегията 
1. Усилията на политическите сили и 
държавното управление в годините на преход 
би трябвало да са насочени предимно към 
промени в икономическата система, 
изискващи създаване на пазарни условия и 
приоритет на пазарните механизми. Обективно 
на преден план би следвало да се разглеждат 
въпросите, свързани със собствеността, 
ценностната проблематика и законовата база.  
2. Преходът изисква незабавно преустройство 
на производството, разпределението, 
размяната и потреблението съобразно 
принципите и закономерностите на стоково-
паричните отношения. Преходът към пазарна 
икономика предполага обаче структурни 
промени и обособяване на производителите 
съобразно пазарните условия, създаване на 
предпоставки за пазарно ориентиране и 
развитие на печеливши дейности, за 
инвестиции и трансфер на капитали, за 
постепенно интегриране в международното 
разделение на труда и световните 
икономически общности.  
3. Промяната в структурата на политическите 
сили, настъпила след парламентарните избори 
през 2001г., е реален факт. За съжаление обаче 
все още не е настъпила необходимата промяна 
в стила на действие и ефективността на 
държавното управление. Това е така, защото: 
Практически не се чувства прилагането на 
национална стратегия за икономическо и 
социално развитие, за формиране на 
структурни приоритети и създаване на 
подходящи обективни и субективни условия; 
Нормативната уредба продължава да се 
ремонтира частично, без да се подготви 
приемането на пакети от взаимосвързани и 
обусловени помежду си закони и нормативни 
документи; 
Функционалната структура на държавното 
управление, разглеждана като система и като 
отделни направления, не дава възможности за 
пълноценно изпълнение на присъщите на 
държавата функции, свързани с изпълнението 
на нейните обществени ангажименти; 
Задълбочават се противоречията между 
макроикономическата стабилизация, от една 
страна, и проблемите и потребностите на 
отделните икономически и социални 
микросистеми, от друга страна; 
Държавното управление се ангажира 
предимно с решаването на текущи или с 
конюнктурни проблеми, с отстраняване на 
следствията и последствията, а не на 
причините за тяхното проявление.  

Движението на парите и капитала, 
адекватно на закономерностите на 
пазарното стопанство, постепенно да 
създава условия за растеж на 
производството, повишаване на свободната 
инициатива и решаване на 
първостепенните социални проблеми.  
 
IV. Регионални условия, при които ще се 
развива децентрализацията 
1. Структурните промени и решаването на 
проблемите от икономическо и социално 
естество се прилагат, но не трябва да се 
свързват единствено с решения, действия и 
постановки на макроравнище. Практиката 
показва, че дори законите и утвърдените от 
държавната власт правила и изисквания без 
наличието на адекватни условия за прилагане, 
се проявяват като форма без съдържания, или 
като противопоставяне между общите 
интереси и политическата воля с интересите 
на регионалното (селищното) обособяване, 
груповите или териториалните интереси на 
населението.  
2. Регионалните проблеми и интереси имат 
своята специфика и индивидуалност. Особено 
значение има катализирането, организирането, 
насочването и стимулирането на интересите от 
нивото на тяхната първичност (на възникване, 
проявление и задоволяване) до достигането на 
опредена цел или решаването на 
съществуващи общи проблеми.  
3. Локализирането на проблемите и 
организирането на форми и действия за 
тяхното решаване на опознато микроравнище, 
създава по-добри възможности за управление 
и резултатност.  
4. Независимо от териториалното присъствие 
на значително количество търговски обекти, 
финансови дружества и специализирани 
фондове, катализаторите на регионалния 
растеж сега отсъстват. Доминиращи са преди 
всичко вторичните преразпределителни 
процеси и интересите на институцията като 
финален резултат.  
5. Общините практически само частично 
могат да изпълняват предвидените 
икономически и социални функции.  
6. За да се развива икономически и социално, 
отделният регион се нуждае от финансова 
свобода. Финансовата свобода на отделната 
територия може да се създава само чрез 
институции: банки, финансови формирования, 
институционални форми и други, които 
осъществяват своята дейност адекватно на 
спецификата на регионалните условия.  
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V. Децентрализацията на регионалното 
развитие изисква промяна в следните 
направления: 
1. Бюджетна политика 
2. Данъчна политика 
3. Парично-кредитна политика 
4. Аграрна политика 
 
VI. Модел за създаване на условия за 
регионално развитие 
1. Изграждането на модела се подчинява на 
следните принципи: 
- Пазарни проучвания и пазарно 
ориентиране; 
- Технологична и продуктова насоченост; 
- Привличане, насочване и управление на 
пари и капитали; 
- Създаване на условия за териториална 
отраслова, капиталова и пазарна интеграция; 
- Създаване на механизми за управление на 
пари и капитали; 
- Организиране на регионални, национални и 
международни проекти; 
- Изпълнение на целеви програми, свързани с 
приоритетни структурни направления, 
обусловени от регионалната специфика.  
2. Изграждането на модела трябва да се 
извършва постепенно, на определени етапи и 
след създаването на съответстващи конкретни 
условия. Целесъобразно е моделът за 
регионално развитие да включва следните 
функционални звена (За всяко едно от 
предлаганите в модела функционални звена са 
разработени самостоятелни проекти, които 
обхващат: причини за създаване; цели; 
функции; статут; учредители; капиталова база 
и финансиране; функционален модел; 
управленски и производствени структури; 
адекватност и т. н.): 
 
Инвестиционен фонд “Регионални структури” 
 
 Цел на създаването: 
 Инвестиции в структурни приоритети; 
 Преструктуриране на собственост; 
 Реконструкция на капитали; 
 Изграждане на инфраструктура; 
 Мобилизиране, привличане, насочване и 
управление на капитали.  
 Предмет на дейност: 
 Финансова дейност: 
- Емисия, тиражиране и управление на ценни 
книжа; 
- Участие на капиталови пазари; 
- Суапови и други специализирани 
финансови операции; 
- Финансиране на дружества; 

- Организиране на финансови проекти; 
- Гарантиране и обслужване на кредитни 
линии; 
- Насочване на финансови помощи; 
- Реконструкция и преструктуриране на 
капитали в следприватизационния период.  
 Инвестиционна дейност: 
- Инвестиционни проекти; 
- Целеви инвестиции; 
- Инвестиционни програми; 
- Управление и трансфери на интелектуална, 
индустриална и други видове собственост; 
- Управление и продажба на дружества и 
предприятия; 
- Създаване и управление на икономически и 
социални структури; 
- Съучастия в дружества, сдружения и други 
формирования.  
 Капитал и учредители: 
 Собствен капитал 
- Целева субсидия от външни източници; 
- Държавно участие; 
- Апортни вноски от общините; 
- Преотстъпени права и вземания; 
- Целева емисия.  
 Привлечен капитал 
- Програми, свързани с използването на 
предприсъединителните фондове; 
- Финансови проекти и програми; 
- Организиране на целеви програми в 
определени индустриални, селскостопански и 
инфраструктурни направления; 
- Управление на кредитни линии; 
- Управление на активи и имущество.  
 Учредители: 
- Министерство на икономиката и 
енергетиката; 
- Министерство на финансите; 
- Министерство на земеделието и храните; 
- Министерство на труда и социалните 
грижи; 
- Общини; 
- Банки; 
- Институции; 
- Юридически и физически лица от страната 
и чужбина.  
 
Инвестиционно дружество “Общинска 
собственост и циклично балансиране на 
местните бюджети” 
 Цел на създаването: 
 Управление на държавна и общинска 
собственост; 
 Създаване и привличане на извънбюджетни 
средства за финансиране в общините; 
 Преструктуриране на държавна и общинска 
собственост; 
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 Циклично балансиране на общинските 
бюджети; 
 Целеви кредити на общини; 
 Организиране на целеви емисии и участие 
на капиталови и парични пазари.  
 Предмет на дейност: 
 Управление на държавна и общинска 
собственост; 
 Преструктуриране и трансфер на 
собственост и капитали; 
 Управление на съучастия, концесии и 
смесени дружества; 
 Управления на права и вземания; 
 Управление на активи и имущества; 
 Обслужване на целеви емисии на ценни 
книжа; 
 Участие на капиталови пазари; 
 Циклично балансиране на общинските 
бюджети; 
 Предоставяне на целеви краткосрочни 
кредити.  
 Капитал и учредители: 
 Собствен капитал 
- Целева субсидия от външни източници; 
- Държавно участие; 
- Апортни вноски от общините; 
- Преотстъпени права и вземания; 
- Целева емисия 
 Привлечен капитал 
- Управление на целеви помощи и кредити, 
предоставени на общини; 
- Преструктуриране и трансфер на 
собственост и капитали; 
- Съучастия; 
- Финансови проекти; 
- Обслужване на емисии; 
- Капиталови пазари; 
- Инвестиционни проекти; 
- Кредитни линии и други; 
 Учредители: 
- Министерсиво на финансите; 
- Министерство на регионалното развитие; 
- Министерство на труда и социалните 
грижи; 
- Общини и други.  
Забележка: При определени условия е 
възможно функциите на двете дружества да се 
изпълняват само от едно дружество.  
 
Консорциум “Стратегически проекти и 
пазарна ориентация” 
 Цел на създаване: 
 Пазарни проучвания и анализи; 
 Разработване на проекти и програми; 
 Научно и консултантско обслужване; 
 Методическа и методологическа помощ.  
 Предмет на дейност 

 Проучвателна дейност; 
 Изграждане и поддържане на 
информационна система; 
 Разработване на пазарна стратегия, 
управленски, инвестиционни и финансови 
проекти, на целеви програми; 
 Научно, консултантско и технологично 
обслужване; 
 Квалификация и преквалификация на 
кадри.  
 Учредители: 
 Общини; 
 Юридически и физически лица.  
 
Фондация “Икономист” 
 Цел на създаването: 
 Организиране на експерти за проучвателна, 
научно-изследователска, експертна и 
консултантска дейност; 
 Разработване на прогнози и икономически 
проекти; 
 Осъществяване на учредителна 
инициатива.  
 Предмет на дейност: 
 Пазарни проучвания, финансов, банков и 
търговски маркетинг; 
 Разработване на прогнози, икономически и 
социални проекти; 
 Разработване на програми; 
 Организиране на научно-практически 
семинари, конференции, изложби и клубове; 
 Консултантска дейност; 
 Квалификация и преквалификация на 
икономисти и управленски кадри; 
 Информационно осигуряване и издателска 
дейност.  
 
Земеделско-промишлена камара 
 Цел на създаването: 
 Структурни промени и развитие на 
селското стопанство и хранително-вкусовата 
промишленост съобразно пазарните условия и 
изискванията на европейската интеграция; 
 Създаване на структурни звена, чрез които 
да се: 
- привличат, инвестират и управляват 
капитали; 
- организира адекватна стопанска дейност; 
- постига и интеграция на интереси и 
стимулира предприемачеството и 
икономическата инициатива.  
 Функции: 
 Представителство на интереси; 
 Подпомага дейността на членовете на 
браншова и регионална основа; 
 Създава конкретни организационни 
условия за развитие на селското стопанство и 
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свързаните с него икономически и социални 
дейности; 
 Създава модели за управление на 
икономически, социални и финансови 
структури; 
 Създава предпоставки за отраслова и 
производствена специализация; 
 Изгражда информационна и търговска 
инфраструктура; 
 Провежда целева, структурна, пазарна и 
инвестиционна политика в стратегически 
области на селскостопанското и 
промишленото производство, търговията, 
привличането и инвестирането на капитали; 
 Разработва и организира изпълнението на 
целеви програми.  
 Функционални звена 
 Сдружения по направления за провеждане 
на съгласувана пазарна политика и 
насърчаване на предприемачеството; 
 Регионални и браншови сдружения съюзи с 
цел обединяване на интересите в областта на 

пазарното участие и изпълнение на целеви 
програми; 
 Кредитни кооперации; 
 Взаимоспомагателни каси; 
 Браншови камари.  
 Функционални звена, създавани с 
участието и по инициатива на Земеделско-
промишлената камара 
 Пенсионно-осигурителни фондове; 
 Инвестиционно дружество; 
 Здравни каси; 
 Специализирана банка, която да действа 
като отраслов предприемач в селското 
стопанство; 
 Ипотекарна банка за развитие на пазари 
върху земята, създаване на обезпечителни, 
гаранционни и финансови инструменти; 
 Структурни финансови фондове; 
 Научни, образователни и квалификационни 
звена; 
 Фондации.  
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