“Укрепване

Туининг проект България

капацитета на структурите на българското
правителство за мониторинг и анализ на основни политики и
разработване на съгласувани стратегически решения”
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------

Система на регионално и местно
ниво
в Италия
Роберта Бенини
_______________________________

В.Търново, 27-28 май 2008

1- Регионът и неговите институции
i- Законодателна власт
Регионален Съвет
Председател на Регионалния Съвет

ii- Изпълнителна власт
Giunta Régionale

Председател на Региона

i- Законодателна власт
Регионален Съвет
•
•
•

Дефиниран в Конституцията, със собствена нормативна
регламентация,
Собствен бюджет.

Светниците се избират с пряко гласуване
Функции:

Законодателни
Административни
Контролни
Анкетни
Програмно - политически

Председател на Регионалния Съвет
•
•

Ръководи дискусиите и работата на Съвета
Ръководи изготвянето на Бюджета на Съвета

“Укрепване

Туининг проект България

капацитета на структурите на българското
правителство за мониторинг и анализ на основни политики и
разработване на съгласувани стратегически решения”
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------

Система на регионално и местно
ниво
в Италия
Роберта Бенини
_______________________________

В.Търново, 27-28 май 2008

1- Регионът и неговите институции
i- Законодателна власт
Регионален Съвет
Председател на Регионалния Съвет

ii- Изпълнителна власт
Giunta Régionale

Председател на Региона

i- Законодателна власт
Регионален Съвет
•
•
•

Дефиниран в Конституцията, със собствена нормативна
регламентация,
Собствен бюджет.

Светниците се избират с пряко гласуване
Функции:

Законодателни
Административни
Контролни
Анкетни
Програмно - политически

Председател на Регионалния Съвет
•
•

Ръководи дискусиите и работата на Съвета
Ръководи изготвянето на Бюджета на Съвета

Законодателна функция на Регионалния Съвет
-Изпълнение на законодателните функции, свързани с
изключителните регионални компетенции , докато при
конкуриращите се с Държавата компетенции, изпълнява своите
функции в определените от закона граници.
-Съветът има правомощия за обикновена законодателна инициатива ,
изразяваща се в предложения на закони пред Парламента в
областите си на компетентност, но също така и в области, в които
не притежава изключителна компетентност, но които
представляват интерес за Регионите.
-Регионалният Съвет може да утвърди или внесе изменения в Устава
на Региона

Контролна функция на Регионалния Съвет
-

Съветът упражнява контрол върху дейността на Регионалната
Giunta и на нейния Председател
Съветът утвърждава бюджета на Региона, предложен от Giunta
Régionale
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Регионален Съвет: Парламентарни Комисии
Функции: изготвяне, позоваване, и написване на закони и

нормативни актове
- Строго следене на дейността и реализацията на програмите на
Giunta
- Контрол на кохерентността и прозрачността на дейността на
Региона

Шест Комисии . Пр.: 1- Бюджет, общи въпроси и институции

2- Икономически политики
3- Територия, Околна среда, Мобилност
4- Политика на здравеопазване и социални
политики
5- Туризъм, култура, образование, труд, спорт
6- Прилагане на практика на Устава на Региона

ii- Изпълнителна власт

Giunta Régionale: като управляващ орган (пет
години)
-

-

Състои се от Председател и неговите « Заместници/наместници »

(различни области на компетенция )
Заместниците/наместници се назначават от Председателя (
Giunta не иска мнение от Регионалния съвет )
Броят на « Заместниците/наместници » варира в зависимост от
Региона: около 10-15.

Пример на области на компетентност на Заместниците/Наместниците:
- Околна среда, защита на територията
- Законодателни и институционални въпроси
- Производствена дейност, търговия, туризъм
- Култура, образование и работа
- Телематични системи
- Териториално планиране и система на мобилност
- Европейско и международно сътрудничество
- Здравеопазване и социални политики
- Земеделие

Изпълнителни правомощия: Председател

Региона

на

Председател на Региона (избран при пряко гласуване) и
кабинет на Председателството:
Пример за компетенции:
-

Взаимоотношения между Държава и Регион,
Координация с цел въвеждане в практиката на конституционните
реформи,
Насърчаване на Федералната реформа;
Координиране на мерките за въвеждане на система за
управление;
Координиране на програмите за международно сътрудничество ;
и т.н...
Председателства също така Конференцията Регион и Местни
Автономии, консултативен и координационен орган на
политиките между Региона и неговите Провинции
Участва в Конференцията на Председателите на Региони,
създадена през 1981
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