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Резюме. Настоящето изследване има за цел да установи гражданските позиции и оценки спрямо процеса на децентрализация в България. Удовлетвореността на младите хора и техните
нагласи относно централна и местна власт са във фокуса на проучването, което е предварителна проверка на метода за бъдещо международно изследване. Изработена е анкетна карта,
в която са включени въпроси, свързани със степентта на използване, разграничение и одобрение
на местните и национални институции. В изследването взимат участие 39 младежи. Резултатите очертават трудностите в процеса на децентрализация, както и начини за тяхното
преодоляване.
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През последните години се използват различни тълкувания на процеса децентрализация, който протича с различни темпове
и променя икономическия и политическия
живот в Европа. Комитетът на регионите разбира под Децентрализация всички
мерки на политическо равнище, които укрепват ролята на местните и регионални
власти в процеса на вземане на решения на
национално и европейско равнище и водят
до прехвърляне на правомощия от страна
на централното държавно равнище към
местните и регионални институции. Подчертава се, че една визия за Европа задължително трябва да включва регионалното
и местното равнище, тъй като легитимността на ЕС се гради върху легитимността на поднационалните нива на управление
(2013, Стотна пленарна сесия).
При един преглед на развитието на
децентрализацията в Европа може да се
отбележат няколко точки, които характеризират този процес. От първостепенно

значение е утвърждаването на принципа на субсидиарност, с подписването на
Договора от Лисабон 2009 г., което от
своя страна, доведе до закрепване на Договора на идентичността на регионите и
общините, и благодарение на това в редица държави членки се проведоха институционални реформи за по-силна децентрализация. Може да се каже, че има
увеличение в темповете на развитие на
децентрализацията в страните от ЕС, но
се забелязва една особена тенденция на
орязване на финансовата автономност на
местните власти.
Приемането на Европейската харта за
местно самоуправление (ЕХМС) от Съвета на Европа през 1985 г., ратифицирана
с преобладаващо мнозинство от държавите – членки на Съвета на Европа и всички
държави – членки на ЕС, отбелязва своето
голямо влияние върху принципите на демокрация, близост до гражданите и децентрализация (Диаз, Херман Кореа, 2004).

