
 

 
     СЪВМЕСТНО    С 

 

ОРГАНИЗИРАТ  КРЪГЛА МАСА 

„Етапи в процеса на децентрализация в България „ 

15 и 16 май 2010 г. в гр. Правец 

ПРОГРАМА 

15. 05. 2010 Откриване на кръглата маса / Хотел RIU Prаvets Resort/ 
 
16’00 Откриване от председателя на УС на Национална асоциация на 

общинските служители в България  г-н  Валентин Лазаров 
Приветствие от заместник-министъра на вътрешните работи г-н Павлин 
Димитров 
Приветствие от Н.Пр. г-жа Кармен Гонсалес де Амесуа,  Заместник-
ръководител на мисията на Кралство Испания в България 
Приветствие от Н.Пр. Заместник-посланик на Кралство Нидерландия в 
България  г-н  Мартайн Елхерсма 
 

16’30 Изказване на г-жа Екатерина Захариева, заместник-министър на  
регионалното развитие и благоустройството                      
Изказване на г-н Ивайло Московски, заместник-министър на 
транспорта, информационните технологии и съобщенията 
 

17’00 Презентация на г-н Хуан Мануел Ревуелта – директор на „Фондация 
Автономна област Валенсия – Европейски регион” – Програма Daphne III 
„Придобиване на знания и подобряване на качеството на услугите, 
насочени към малолетни и непълнолетни жертви на насилие”  
 
Представяне на етапите на децентрализация – доц. Мария Славова -  
Софийски университет „Св. Климент Охридски” 

 
18’00  Презентация на г-н Хуан Мануел Ревуелта – председател на ERRIN -

„Води, управление на отпадъците и възобновяеми енергийни източници”  
 

 Нови акценти в националната политика за социалните дейности и    
услуги (Визия за деинституционализация, управление и финансиране на 
социалните услуги) – г-жа Елена Кременлиева, Директор на Дирекция 

 „Социално включване” при МТСП 
 
 
 

20’00 Вечеря за участниците 



 
 
 

16.05.2010 / неделя / 
 
 
10’00 Финансова и фискална децентрализация  

Модератори : г-н Валентин Николов – член на  комисия по 
икономическата политика, енергетика и туризъм на Народното събрание, 
г-н Иван Аспарухов – кмет на Мездра. 
Изказвания на участниците. 

 
 
10’30  Децентрализация в сферата на сигурността и обществения ред 
 Модератори : г-жа  Ирина Йорданова и г-н Атанас Черешаров – 

общински съветници при Столичен общински съвет  
 Изказвания на участниците. 
 

 
11’00 Децентрализация в социалната политика и образованието 

Модератори : г-н Румен Маноев – кмет на Козлодуй, доц. Йордан Ботев 
– Софийски университет „СВ.Климент Охридски”   
Изказвания на участниците. 
 
 

11’30 Децентрализация при планиране и управление на средства по ОП на 
Европейския съюз 

 Модератори : г-н Тодор Попов – кмет на Пазарджик , г-жа Ирина 
Йорданова - общински съветник при Столичен общински съвет  

 Изказвания на участниците. 
 
 
12’00 Формулиране на предложения от страна на участниците до 

изпълнителната  власт  на  Република България 
 Модератори : г-н Тодор Попов – кмет на Пазарджик, г-н Иван 

Аспарухов – кмет на Мездра, г-жа Галя Георгиева – кмет на Елин 
Пелин  

 
 
12’30 Закриване на кръглата маса 

г-н Валентин Лазаров – председател на УС на НАОСБ 
 

12’45 Обяд за участниците 
  
 
 
 
Допълнителна информация за дейността на Асоциацията, за бъдещи семинари и конференции, както и качени 

всички материали и снимки от днешната кръгла маса,  може да намерите на  www.namcb-org.bg  
 


