РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ
М И Н И С Т Е Р С К И
С Ъ В Е Т
СЪВЕТ ПО ДЕЦЕНТРАЛИЗАЦИЯ НА ДЪРЖАВНОТО УПРАВЛЕНИЕ
УТВЪРЖДАВАМ:
Росен Плевнелиев
Председател на Съвета по
децентрализация на държавното
управление
ПРОТОКОЛ № 4
от заседанието на Съвета по децентрализация на държавното управление,
проведено на 4 октомври 2010 г.
ПРИСЪСТВАЛИ ЧЛЕНОВЕ НА СЪВЕТА:
Екатерина Захариева, Валентина Симеонова, Светлана Боянова, Първан Русинов,
Тодор Чобанов, Иван Ценов, Иван Новкиришки, Красимир Живков, Гинка Чавдарова,
Иван Аспарухов, Георг Спартански, Росица Янакиева, Денчо Бояджиев, Георги Попов,
Владимир Джамбазов, Валентин Атанасов, Виолин Крушовенски, Маргарита Миланова
ПРИСЪСТВАЛИ УПЪЛНОМОЩЕНИ ПРЕДСТАВИТЕЛИ: МОМН – Красимир Вълчев, МИЕТ –
Валентина Танева, МОСВ – Ели Цветкова, МЗ – Силвия Томова, МП – Стефка
Инджова, МВР – Бойко Александров, МО – Теодоси Георгиев, област Пловдив –
Розалин Петков, Столична община – Ралица Стоянова, Мария Куманова
ПРИСЪСТВАЛИ СА И: Томислав Дончев, Благой Станчев, Пенка Йорданова, Жулиян
Гочев, Веска Янева
ДНЕВЕН РЕД

РЕШЕНИЯ

1. Информация за плана за
преструктуриране на училищата в
системата на МЗХ и преминаване на
част от тях към общините
Докладва: Светла Боянова –
заместник-министър
на
земеделието и храните

Приема
сведение.

информацията

за

2. Законопроект за изменение и
допълнение на Закона за морските
пространства,
вътрешните
водни
пътища и пристанищата на Република
България
Докладва: Първан Русинов –
заместник-министър
на
транспорта,
информационните
технологии и съобщенията

1. Приема информацията за
сведение.
2. Препоръчва на вносителя, в
съответствие с мярка 5, приоритет 1,
стратегическа цел 1 на Програмата за
децентрализация,
да
включи
в
проекта на Закон за изменение и
допълнение на Закона за морските
пространства,
вътрешните
водни

пътища и пристанищата на Република
България
разпоредби
относно
предоставяне на общините права на
собственост или на управление на
пристанища с местно и регионално
значение.
3.
Информация
за
съществуващите анализи и препоръки
за реформа на областното ниво на
управление
Докладва: Димитър Иванов –
директор на дирекция “Държавна
администрация” и секретар на
съвета

4. Законопроект за изменение и
допълнение на Закона за културното
наследство
Докладва: Тодор Чобанов –
заместник-министър на културата

1. Приема информацията за
сведение.
2. Секретариатът на съвета да
подготви
и
предложи
на
председателя
за
внасяне
на
следващото заседание на съвета
предложение за състав и задачи на
работна група, която да разработи
Концепция за реформа на областното
ниво на управление. В състава на
групата да бъдат включени главният
секретар на Министерския съвет,
представители
на
МРРБ,
заинтересованите
министерства,
общините, областните управители и
др.
1. Подкрепя съдържащите се в
Законопроекта
за
изменение
и
допълнение на Закона за културното
наследство
предложения
за
облекчаване на процедурите по
предоставяне
за
ползване
и
управление на недвижимите културни
ценности - държавна собственост - на
общините.
2. Препоръчва при подготовката
на
законопроекта
за
междуведомствено съгласуване:
а) в чл.17 да бъде създадена
разпоредба, предвиждаща приходите
от предоставените на общините
недвижими културни ценности да
постъпват в бюджета на съответната
община и да се използват за
подръжка и опазване на всички
недвижими културни ценности на
територията й;
б) да се предвиди възможност за
предоставяне от министъра на
културата по облекчен ред на
недвижими имоти за ползване на
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5.
Проект
на
Решение
за
изменение и допълнение на Решение
№ 3 от 29 юли 2010 г. за създаване на
Комисия за присъждане на Етикет за
иновации и добро управление на
местно ниво
Докладва: Екатерина Захариева –
заместник-министър
на
регионалното
развитие
и
благоустройството
6. Разни
Докладва: Иван Аспарухов – кмет
на община Мездра

общините.
Приема Решение за изменение на
Решение № 3 от 29 юли 2010 г. за
създаване на Комисия за присъждане
на Етикет за иновации и добро
управление на местно ниво

Препоръчва на Агенция “Пътна
инфраструктура“
да
организира
подписването на споразумителните
протоколи за размера на средствата
за финансиране на подръжката на
републиканските пътища в границите
на урбанизираните територии в
диалог с Националното сдружение на
общините и съответните общини.

Изготвил протокола:
Димитър Иванов
директор на дирекция “Държавна администрация”
и секретар на съвета

Съгласувал:
Екатерина Захариева – зам.-министър ………………
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