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ДОКЛАД
от
ДЕСИСЛАВА ТЕРЗИЕВА – МИНИСТЪР НА РЕГИОНАЛНОТО РАЗВИТИЕ
Относно: Проект на Постановление на Министерския съвет за изменение и допълнение
на нормативни актове на Министерския съвет

УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН МИНИСТЪР-ПРЕДСЕДАТЕЛ,
УВАЖАЕМИ ГОСПОЖИ И ГОСПОДА МИНИСТРИ,
На основание чл. 31, ал. 2 от Устройствения правилник на Министерския съвет (МС) и
на неговата администрация, внасям за разглеждане проект на Постановление на Министерския
съвет за изменение и допълнение на нормативни актове на Министерския съвет.
С Постановление на МС № 157 от 2013 г. (обн. ДВ, бр. 69 от 06.08.2013 г.) бе създаден
Съвет по децентрализация на държавното управление (СДДУ), като постоянно действащ
консултативен орган на МС при провеждането на държавната политика в областта на
децентрализацията на държавното управление. В това Постановление бяха определени
функциите, структурата и състава на СДДУ.
Понастоящем, СДДУ няма заместник-председател, който да е представител на
централната власт, тъй като в Министерство на регионалното развитие няма ресорен
заместник-министър, отговорен за децентрализацията на държавното управление. В тази
връзка и с цел ефективната работа на СДДУ, е необходимо да се попълни неговия състав, като
се определи нов заместник-председател, представител на централната власт. Поради факта, че

в Програмата за изпълнение на Стратегията за децентрализация 2014-2015 г. е поставен акцент
върху мерки, свързани с финансовата децентрализация, предлагаме за заместник-председател
на СДДУ да бъде определен заместник-министър на финансите. Това предложение е свързано
и с изпълнението на мярка „Възстановяване на процеса на фискална децентрализация, като
поетапно се преотстъпват функции и ресурси от централната към местните власти“ от
Програмата на правителството „Държавност, развитие, справедливост“.
Съветът по децентрализация на държавното управление е постоянно действащ
консултативен орган на МС, но в неговия състав не са включени представители на
администрацията на МС въпреки, че в Програмата за изпълнение на Стратегията за
децентрализация 2014-2015 г. има мерки, по които тя е отговорна институция. Поради това се
предлага за член на СДДУ да бъде определен съветник на политическия кабинет на министърпредседателя.
Предлагаме също така в настоящия проект на Постановление на МС да се създаде нов
параграф в Преходните и заключителни разпоредби на Постановление № 157 от 2013 г. със
следното съдържание: „Съветът по децентрализация на държавното управление е
правоприемник на Съвета по децентрализация на държавното управление, създаден с
Постановление № 282 на Министерския съвет от 2009 г.“ Промяната се налага поради
обстоятелството, че към настоящия момент съгласно § 4 от Преходните и Заключителни
разпоредби (ПРЗ) на Постановление на МС № 277 от 2011 г. за изменение и допълнение на
Постановление на МС № 192 от 2009 г. за създаване на Съвет за административната реформа,
Съветът за административната реформа се явява правоприемник на СДДУ, създаден с
Постановление на МС № 282 от 2009 г. Това налага § 4 от ПРЗ на Постановление на МС №
277 от 2011 г. да бъде отменен.
Предложеният проект на акт няма да доведе до пряко или косвено въздействие върху
държавния бюджет. Изготвена е финансова обосновка, одобрена от министъра на финансите,
съгласно приложение № 2.2 към чл. 35, ал. 1, т.4, б. „б“ от Устройствения правилник на МС и
неговата администрация.
По проекта на акт не е изготвена справка за съответствие с европейското право, тъй
като не се предлага хармонизация на регламентираната материя с актове на Eвропейския съюз.
Материалите са съгласувани по реда на чл. 32-34 от Устройствения правилник на МС и
на неговата администрация. Получените становища от министерствата и от НСОРБ заедно със
справка за тях, са приложени към настоящия доклад. Преписката е комплектована съгласно
изискванията на чл. 35 от Устройствения правилник на МС и на неговата администрация.
Проектът на Постановление на МС бе публикуван на електронната страница на
Министерството на регионалното развитие и на Портала за обществени консултации.
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УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН МИНИСТЪР-ПРЕДСЕДАТЕЛ,
УВАЖАЕМИ ГОСПОЖИ И ГОСПОДА МИНИСТРИ,
Предвид гореизложеното и на основание чл. 8, ал. 3 от Устройствения правилник на
Министерския съвет и на неговата администрация, предлагам Министерския съвет да приеме
предложения проект на Постановление за изменение и допълнение на нормативни актове на
Министерския съвет.
Приложение: 1. Проект на Постановление на Министерския съвет
2. Получени становища и справка за тях
3. Финансова обосновка
4. Проект на съобщение до средствата за масово осведомяване

МИНИСТЪР:
ДЕСИСЛАВА ТЕРЗИЕВА
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