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ционалното ниво на управление в една
държава. До голяма степен, тя представлява процес, който се разгръща едновременно върху различни управленски плоскости,
като може би една от най-важните за осигуряване устойчивостта и прозрачността в
управлението на местните общности е гарантирането на такъв вид местно управление, който гарантира участието наместните общности в правенето и провеждането
на локалните публични политики.
Укрепването на административния капацитет, разглеждан основателно от Европейския съюз като ключов елемент от
развитието на България и от едно по-високо ниво на удовлетвореност на нейното
население от публичните структури, ни
кара като цяло да отдадем предпочитание
на едно подобряване на съществуващата
организация.
Проучването дава възможност да се дадат някои препоръки в работата на държавната и общинската администрация:
– Да се провеждат повече обучения
и квалификационни курсове, да се
стимулира държавната и общинската
администрация за постигане на подобри личностни компетенции;
– Да се повиши капацитета и отговорността на местните власти за формулиране и провеждане на общинските
политики;
– Да се повиши капацитета и отговорността на областната администрация
запровеждане на регионална политика и осигуряване на съответствие
между националните и местните интереси;
– Да се повиши ефективността при
разпределяне на ресурси иправомощия на основата на равнопоставен
диалог между централната и местната власт;
– Да се подобри взаимодействието,
диалога и сътрудничеството между
отделните власти.
Също така трябва да посочим, че настоящето изследване е част от по-голямо проучване, което се опитва да даде ясна оцен-
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ка на процеса на децентрализация в България, Гърция и Турция, през погледа на
държавната и общинската администрация,
да набележи затрудненията при решаване
на конкретни политики. Да даде препоръки
за по-добро управление и за улесняване на
изпълнението на Стратегията за децентрализация през новия период 2016–2025 г.
анализирайки предходен период и изпълнявайки непостигнати резултати.
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