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ПЪРВА ЧАСТ
Раздел I
РЕГИОНАЛНИ ЗАКОНИ
РЕГИОНАЛЕН ЗАКОН от 26 март 2008, №5. Разпоредби, свързани с бюджетната
маневра 2008 в сферата на приходите и разходите.

Регионалният съвет прие
ПРЕДСЕДАТЕЛЯТ НА РЕГИОНАЛНИЯ ОБЩИНСКИ СЪВЕТ
ОБНАРОДВА
Следния закон:
Чл. 1
(Разпоредби за планинските общности.
Промени и допълнения към регионалния закон от
24 септември 2003, № 18 и 23 юли 2007, №24
В приравнение към разпоредбите на закон от
24 декември 2007, №244)
1. След чл.17, на регионалния закон от 23 юли
2007, № 24 се въвежда:
«17 bis
(Извънреден комисар)
1. С цел процедиране към изпълнението на
разпоредбите, предвидени от настоящия закон и
достигането на целите на закон от 24 декември 2007,
№ 244, Регионът може, с указ на Президента на
Регионалния
общински
съвет,
да
разпореди
разпускането на съвета на планинските общности,
учредени на основание чл.8 от Регионален закон от 24
септември 2003, № 18, така както е заменен от чл.
6 на настоящия закон и назначаване на извънреден
комисар на тях, считано от датата на обнародване
на указа.
2. Извънредният комисар встъпва в задачите на
председателя, на общинския съвет и на съвета на
планинската общност, остава на длъжност до 30
юни 2008 и, все пак, до приемане на актовете и
приключване на задълженията, предвидени от чл.
23, ал.2. За актовете от интерес за планинската
общност, излизащи от редовното управление, е
необходимо разрешително на регионалния общински
съвет.
3. Постановлението, съгласно ал. 1, се издава след
предварително решение на общинския регионален
съвет, след получаване становището на съвета на
местните
автономии.
Постановлението,
публикувано в Официалния бюлетин на региона, бива
нотифицирано на членовете на разпуснатите
органи и на ревизор-счетоводителя, и се съобщава
на регионалния съвет, на съвета на местните
автономии и на префекта, в чиято провинция са
включени всички или по-голямата част от общините,
съставляващи планинската общност.
4. Извънредният комисар се ползва, за дейността
си и изпълнение на възложените му задачи по време
на избора, от целия персонал в планинската
общност.
5. Административно-счетоводният контрол на

върху дейността на извънредния комисар се
извършва
от
ревизорасчетоводител
на
планинската общност в сила към датата на
избора на комисаря.
6. Полагащото се възнаграждение на извънредния
комисар тежи върху бюджета на планинската
общност, управлявана от комисаря и е определено в
постановлението, съгласно ал.1 в размер не по-голям
от предвиденото от ал.8 на настоящия член.
7. С влизането в сила на разпоредбите, съдържащи
се в настоящия член, не се прилага, ограничено до
регламентирания в тях вид, нормите, съдържащи се в
чл.141 на законодателно постановление от 18 август
2000, № 267.».
2. В член 23 от регионален закон от 23 юли 2007,
№24, след ал.2 се въвежда:
«2 bis. До създаването на планинските общности,
на основание чл.8 от регионален закон от 24
септември 2003, №18, така както е установено от
чл.6 на настоящия закон и приемането на
съответните баланси, многогодишните разходи
могат да бъдат извършвани след предварително
разрешение от страна на регионалния общински
съвет.».
3. В член 23, ал.6, от регионален закон от 23 юли
2007, №24, след думите : «стимулиращи форми»,
се премахват думите: «прекратяване по взаимно
съгласие на трудовите правоотношения. » и се
добавят
думите:
«мобилността
и/или
прекратяването по взаимно съгласие на трудовите
правоотношения и в съответствие с националния
колективен договор. За същите цели регионът може
да разпорежда стимули в полза на местните
организации, които наемат на работа чрез
мобилността на персонала, съгласно предишната
алинея.
Планинските общности в рамките на плановете
за мобилност, съгласно първия параграф на
предишната алинея, са оторизирани да приравняват,
чрез
предварителна
селективна
процедура,
трудовите правоотношения с персонала с безсрочен
договор по частното право, с цел изпълняване на
горепосочените планове за мобилност.».
4. След член 23, от регионален закон от 23 юли
2007, №24, се добавя:
«Член 23 bis
(Финансова норма)

1. За функционирането на интервенциите, съгласно
ал.6 и 9, на член 23, се разрешава за 2008, от гледна
точка на компетенции и каса, общия разход в размер
на € 1.000.000,00 евро с начисляване на основната
прогнозна единица 02.1.001, наричана
"Институционални връзки".
2. За 2009 и последващите години размерът на разхода ще
бъде годишно определян с финансовия регионален закон по
силата на чл.27, ал.3, буква д), от регионален закон по
счетоводството от 28 февруари 2000, №73.».
5. В член 24, ал.1, на регионален закон от 23
юли 2007, №24 е добавена следната буква:
«ф bis)Регионален закон от 25 януари 2002, № 1.».
6. Алинея 1, на член 14, от Регионален закон от 24
септември 2003, №18 е заменена от следната:
«7. Общинският съвет се състои от председателя и
брой от предвидените от устава членове,който не може
да надвишава трима . ».
7. Алинея 3, на член 14 от регионален закон от
24 септември 2003, № 18, както е заменен от член
11 на регионален закон от 23 юли 2007, №24, е
премахната.
8. С цел достигане на целите, предвидени от член
2, ал.17, на Закон от 24 декември 2007, №244, размерът
на предвиденото обезщетение за председателя на
планинската общност от член 16, ал.1, на Регионален
закон от 24 септември 2003, № 18, както е заменен от
чл.12 на Регионален Закон от 23 юли 2007, № 24, е
намален с десет на сто.
Член 2
(Парична помощ на Креативната културна
асоциация ARC – Регион Умбрия)
1. Считано от 2008 се отпуска финансова помощ на
Креативната културна асоциация ARC – Регион Умбрия
в размер на € 6.000,00 евро, като принос към
разходите за реализацията на поетите инициативи в
рамките на културните, спортни, туристически,
творчески дейности и социалните услуги,
промоцирани от асоциацията в полза на своите
съдружници.
2. Регионалният общински съвет взема
регламентирани норми за определяне на начините за
отпускане, изплащане и осчетоводяване на
финансовата помощ, съгласно ал.1.
3. За целите на ал.1 се разрешава, за 2008 г., разхода в
размер на € 6.000,00 евро, който трябва да бъде начислен,
от гледна точка на компетенция и каса, на прогнозната
бюджетна единица UPB 02.1.010, наричана «Финансова
помощ за организации и асоциации» (глава 767),
от прогнозния бюджет за 2008 г.
4. За 2009 и последващите години размерът на
разхода ще бъде годишно определян с регионалния
финансов закон по силата на член 27, ал.3, буква д), от
регионалния закон за счетоводството от 28 февруари
2000, № 13.
Член 3
(Промени в регионалния закон от 5 юли 2004, № 9 Промоциране на музикалната групова и хорова култура)
1. Член 3, от регионален закон от 5 юли 2004, № 9 се
заменя от следния:
«Член 3

Отпускане на финансова помощ
1. Регионалният общински съвет определя критериите
и начините за подаване на молбите, за отпускане на
финансова помощ и за съответното осчетоводяване.».
2. Член 4, от регионален закон от 5 юли 2004 г.,
№ 9, се отменя.
3. Член 4 (отмяна на регионални закони)
1. Отменят се следните регионални закони:
А) № 35 от 23 април 1980, съдържащ «Финансова помощ
в полза на асоциациите за търговията и туризма»;
Б) № 41 от 20 октомври 1983, съдържащ «Реорганизация
на регионалната интервенция в сферата на техническата
помощ и свързаната дейност по проучване и
експериментиране »;
в) №51 от 31 декември 1984, съдържащ «Правилник
за професионален риболов и аквакултура » .
Член 6
(Промени на регионален закон от 29 март 2007, №8 Разпоредби, свързани с бюджетната маневра 2007
За приходите и разходите)
1. Рубриката на член 5 от регионален закон от 29
март 2007, № 8, се заменя от следната: «(Регионални
участия)».
2. Алинея 1, на член 5, от регионален закон от 29
март 2007, № 8, се заменя от следната:
«7. Регионалният общински съвет, при спазване на
общото и секторното програмиране и все пак след
предварителен акт за съветническа насока за учредените
дружества с регионален закон, е оторизиран да извършва
всичките необходими операции за разрешаване на
учредяването, разпускането, сливането или поемането
и/или отчуждаването на участия в капиталови дружества,
дори и в резултат на увеличение на дружествения капитал,
с цел подпомагате на икономическото, социалното и
културното развитие на Региона, както и за пристъпване
към рационализиране на регионалните средства, насочени
към предлагането на услуги, като уведомява годишно
регионалния съвет, по време на бюджетната сесия.».
Член 7
(Удължаване на срока за прекратяване на
административните мерки за пострадалите от
земетресението зони - Промяна на член 66, ал.11,
регионален закон от 22 февруари 2005, №11 – Норми
за управление на територията: общинско
градоустройствено планиране)
1. Срокът за прекратяване на административните
мерки за разрушаване и възстановяване, съгласно член
66, ал.11 от регионален закон от 22 февруари 2005 г.,
№11 е удължен до 31 декември 2008 г., за недвижимите
имоти, включени повторно в преброяването на
основание алинея 1 от член 66.
Член 8
(Дружества с участие на региона)
1. В член 3 от регионален закон от 29 март 2007,
№8 са нанесени следните промени и допълнения:
А) в алинея 1 думата: «частично» се заменя от
следните думи: «мажоритарно»;
Б) в алинея 1 след думата: «възложен» са
въведени следните думи: «на едноличния
управител,»',
в) алинея 2 се замества от следната:
«2. В учредените дружества с регионален закон
общият брой членове на управителния съвет не може
да надвишава трима.»;
г) алинея 3 се заменя от следната:

«3. // алинея 2 се прилага и за дружествата, не
учредени с регионален закон, с цялостно участие на
региона,
на
регионалните
агенции,
или
на
контролираните
от
региона
дружества.
В
дружествата, в които регионът, регионалните
агенции или контролираните от региона дружества
имат мажоритарно участие , общият брой на членове
на управителния съвет, с регионален избор, не може да
надвишава трима.»;
Д) в алинея 4 след думите: «на общините» са
въведени следните думи: «7,»;
e) В алинея 4, на буква д) се отменя.
2. Дружествата приравняват уставите си и
евентуалните междудружествени споразумения към
разпоредбите, въведени от алинея 1 до три месеца от
влизането в сила на настоящия закон. До
приравняването на устава в законовите срокове,
дружествата прилагат предвиденото за 2007 г.
от член 3 на регионален закон от 29 март 2007,
№ 8.
3. Алинея 4 от член 2-bis на регионален закон от
21 март 1995, № 11 и последващи изменения и
допълнения, се заменя от следната:
«4.Актовете за избор и определяне са публикувани в
Официалния бюлетин и на сайта на региона.
Длъжностите управител на дружествата с цялостно
или частично регионално участие, възложена от
региона, включително съответните възнаграждения, се
публикуват на сайта на региона и се актуализират на
всеки шест месеца .».
Член 9
(Промени в член 3 на регионален закон от 27 март
2000, № 30 –Учредяване на регионалната агенция
на Учрия за социо-икономическо и териториално
проучване, наричана «Изследователска агенция
на Умбрия»)
1. В член 3 от регионален закон от 27 март 2000,
№30 са въведени следните промени:
А) рубриката на член 3 се променя по следния начин:
«( Допълнителни дейности и връзки с обществените
организации)»;
Б) в алинея 2 на член 3 след думите: «обществена
поръчка», са премахнати следните думи: «и
частна».
Член 10
(Промяна на член 95, ал.1, буква г)
На регионален закон от 27 декември 2006, №18
- Регионално туристическо законодателство)
1. В член 95, алинея 1, буква г) на регионален
закон от 27 декември 2006, № 18, думите «на
историческите жилища, на основание чл.44 и
ресторантьорските форми, на основание чл.46 и 47»
се заменят от следните думи: «на историческите
жилища, управлявани в предприемаческа форма,
съгласно алинеи 5 и 6 на член 44».
Член 11 (Отмяна на член 2
от регионален закон от 30 септември 2002,
№16
- Прекратяване на регионалния комитет за
контрол на актовете на местните
организации)
1. Член 2 на регионален закон от 30
септември 2002, №16 се отменя.
Член 12
(Допълване на член 7 на регионален закон от 21
февруари 2008, № 1 – Учредяване на фонд

„Аварийни ситуации за семействата на жертвите
от смъртни случаи на работното място)
1. В член 7 на регионален закон от 21
февруари 2008, №1, след алинея 2, се добавя:
«2bis.Предвидените финансови помощи от член 2 се
изплащат и за смъртни случаи, настъпили в периода на
обнародване на настоящия закон.».
Настоящият закон е обявен за спешен на
основание чл.38, ал.1 от регионалния устав и
влиза в сила от деня след обнародването му.
Настоящият регионален закон ще бъде
публикуван в Официалния бюлетин на Региона.
Всички трябва да го спазват и да карат
останалите да го спазват като закон на Регион
Умбрия.
Перуджа, 26 март 2008
ЛОРЕНЦЕТИ

ПОДГОТОВКА
Проектозакон:
— За инициатива на регионалния общински съвет по
предложение на общинския съветник Риомини, решение
№. 98 от 4 февруари 2008, акт на съвета № 1196
(Законодателство Вили);
— Определено поради становище на постоянните
комисии на съвета I "Институционални и общностни
работи» с компетенция в отправното седалище, II
«Икономически дейности и управление на територията» и
III «Здравеопазване и социални услуги» с компетенция в
консултационна седалище, от 20 февруари 2008;
— Текст, обявен от I Постоянна комисия на съвета от
12 март 2008, с представено становище и доклади устно
от председателя Доторини за мнозинството и от
съветника Модена за малцинството (акт №1196/BIS);
— Разгледано и одобрено от регионалния съвет, с
промени, на заседание от 18 март 2008, решение № 231.
ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ – Текстът на закона се публикува
с допълнението на изготвените ноти от Дирекция „Общи
работи” на Президиума и регионалния общински съвет
(Секретариат
на
общинския
съвет
и
юридическо-законодателни
дейности
–
Отдел
„Регионални норми, постановления, актове на съвета и
връзки с регионалния съвет), на основание чл. 8, ал.1, 3 и 4
от регионален закон от 20 декември 2000, №39, само с цел
улесняване на прочитането на променените законови
разпоредби или които са отложени. Остават непроменени
стойността и ефикасността на тук вписаните
законодателни актове.
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НОТИ (БЕЛЕЖКИ)
Бележки към член I:
— Регионалният закон от 24 септември 2003, №18, съдържащ «Норми за асоциативните форми на общините и
стимулирането им – Други разпоредби за вътрешно регионална обществена система » (обнародван в Редовната притурка
№1 към Регионални официален бюлетин от 8 октомври 2003, №42), е изменен и допълнен с регионални закони от 19 юни
2006, № 9 (в притурка към Регионалния официален бюлетин от 23 юни 2006, №30) и 23 юли 2007, № 24 (в редовна
притурка № 1 към Регионален официален бюлетин от 1 август 2007, №34).
Действащият текст на чл. 14, както е изменен от настоящия закон, е следния:

«Член 14 — Съвет на планинската общност. — 1. Съветът се състои от председател и от брой предвидени от
устава членове, който не може да надвишава трима.

2. Общинският Съвет се избира от съвет сред неговите членове по предложение на председателя с предвидените от устава
начини.
3. Отменен.».
Текстът на чл.16, ал.1 е следния:
«Чл. 16 — Обезщетение (възнаграждение) — 1. На председателя на планинската общност се полага обезщетение
(възнаграждение) в размер на предвиденото от закона за кметовете на общините, включени в класа от 10 хиляди жители до
30 хиляди жители, на членовете на общинския съвет на планинската общност се полага възнаграждение равно на петдесет
процента от това на членовете на общинския съвет на общините, включени в същия клас жители.

Липсва.».
— Регионалният закон от 23 юли 2007, № 24, съдържащ «Допълнителни промени и допълнения на регионалния закон от
24 септември 2003, №18 (Норми за асоциативните форми на общините и за стимулирането им – други разпоредби за
вътрешно регионалната обществена система) и на регионалния закон от 3 март 1995, №9 (Защита на околната среда и
нови норми за защитените природни зони в изпълнение на закон от 6 декември 1991, № 394 и закон от 8 юни 1990, №142).»,
е обнародван в редовната притурка № 1 към Регионалния официален бюлетин от 1 август 2007, № 34.
Действащият текст на чл. 23 и 24, както са изменени от настоящия закон, е следния:
«Чл. 23 — Преходни норми. — 1.Органите на планинските общности на длъжност към датата на влизане в сила на
настоящия закон отпадат от длъжност в деня на свикването на първия общностен съвет, на основание чл.8 от Регионален
закон № 18/2003, така както е заменен от чл. 6 на настоящия закон, чрез председателя, който остава на длъжност с
цел изпълнението на задачите, предвидени от ал.2.
2. Председателят на длъжност във всяка планинска общност към датата на влизане в сила на настоящия закон,
излага пред председателя на планинската общност, свикана на основание чл.8 от Регионален закон №18/2003, така както
е заменен от чл.6 на настоящия закон, и пред кметовете на общините с население над 25 хиляди жители, до двеста и десет
дни от датата на публикуване на постановлението, съгласно ал.I
на чл.8 от Регионален закон №18/2003, така както е
заменен от чл.6 на настоящия закон, административно-счетоводните и имуществени остатъци на Планинската общност,
съгласно таблицата за конвертиране, одобрена с първата програма за териториална подредба, на основание чл.2 от
Регионален закон № 18/2003. Председателят определя, също така, текущите административни процедури , все още
неопределени към датата на встъпване в длъжност на първия общностен съвет, на основание чл.8 от Регионален
закон № 18/2003, така както е заменен от чл.6 на настоящия закон, и ги възлага, заедно с актовете и съответните документи,
на компетентната за територията планинска общност. Също така са възложени на планинската общност текущите
административни процедури, отнасящи се до общините, които все още не са включени в нея.

2 bis. До учредяването на планинските общности, на основание чл.8 от Регионален закон от 24 септември 2003,№ 18 ,така
както е заменен от член 6 на настоящия закон и приемането на съответните баланси, многогодишните разходи се извършват след
предварително разрешително от регионалния общински съвет .
3. Планинските общности, учредени на основание чл. 8 от Регионален закон №18/2003, така както е заменен от член 6 на
настоящия закон, и общините с население над 25 хиляди жители влизат в активни и пасивни взаимоотношения с
планинските общности, съгласно Регионален закон № 18/2003, съгласно таблицата в ал.2.
4. По време на първото встъпване в длъжност на съвета на планинските общности, на основание чл.8 от Регионален закон
№18/2003, така както е заменен от член 6 на настоящия закон, председателят на планинската общност, в случай, че не са
били избрани представителите на всичките общини, съставляващи планинската общност, се избира с абсолютно
мнозинство от действащите съветници. Така избраният председател остава на длъжност в продължение на още тридесет дни
от датата на влизане в сила на новия устав на планинските общности.
5. До дванадесет месеца от влизането в сила на настоящия закон и не по-късно от сто и осемдесет дни от
встъпването в длъжност на съвета на планинските общности, на основание чл.8 от регионален закон №18/2003, така
както е заменен от чл.6 на настоящия закон, планинските общности определят персонала, след предварително
съгласуване със синдикалните организации.
6. Във връзка с изпълнението на ал.5, планинските общности, за преквалифицирането и реалоцирането на излишния
персонал спрямо персонала, приемат планове за мобилност след предварително съгласуване със синдикалните
организации и с региона и останалите евентуално заинтересовани органи, като предвиждат стимулиращи форми за
мобилност и/или доброволно прекратяване на трудовите правоотношения, и в съответствие с националния колективен
договор.За тези цели регионът може да разпореди стимули в полза на местните организации, които пристъпят към
наемане на работа чрез мобилност на персонала, посочен в настоящата алинея.

Планинските общности, в рамките на плановете за мобилност, съгласно първи параграф на настоящата алинея, са
оторизирани да приравнят, след предварителна селективна процедура, трудовите договори на персонала с договор по частното
право, безсрочен, с цел изпълнение на горепосочените планове за мобилност.
7.С цел изпълнение на алинея 6, са отпуснати по време на приемането на регионалния бюджет, средствата за
необходимите стимули.
8. С цел достигане на посочените цели в алинеи 5 и 6, регионът гарантира постоянен офис за координиране и
контрол, в който участват планинската общност и синдикалните организации.
9. Регионът, в случай, че в следствие на преразпределение на органичния ред, настъпят условия за излишък от персонал
спрямо преразпределения размер и при закъснение на ефикасността на мерките, съгласно ал.6, гарантира средства с цел
задържане на служба на наличния персонал до достигане на договорения персонал.

10. Вече използваният регионален персонал от парковите организации се възлага функционално на ръководителите, на основание чл.8,
ал.1, от Регионален закон № 9/1995, така както е заменен от чл.19 на настоящия закон, едновременно с прехвърлянето на
функциите, предвидени от чл.7-bis, ал.2, буква д), на Регионален закон № 18/2003, така както е добавен от чл.5 на
настоящия закон.
11. Съветът, на основание чл.8-bis от Регионален закон № 9/1995, така както е допълнен от чл.20 на настоящия закон, се
свиква до деветдесет дни от датата на влизане в сила на настоящия закон.
12. Общността на защитената природна зона, съгласно ал.2, на член 9 от Регионален закон № 9/1995, така както е
заменен от член 21 на настоящия закон, се свиква до деветдесет дни от датата на влизане в сила на настоящия закон. По
време на заседанието за встъпване в длъжност, общността на защитената природна зона процедира към избор на
председателя.
Член 24 Отмени.
1. отменят се:
а) алинея 2 на член 11 от Регионален закон № 9/1995;

б) алинея 3 на член 25 от Регионален закон № 9/1995;
в) алинея 2 на член 60 на Регионален закон от 2 март
1999, № 3;
г) член 110 на Регионален закон №3/1999;
д) алинея 1 на член 111 на Регионален закон № 3/1999;
е) алинея 2 на член 6 на Регионален закон №18/2003;
ж) член 11 на Регионален закон № 18/2003;
з) алинея 2 на член 24 на Регионален закон №18/2003;
и) член 22 на Регионален закон №18/2003, считано от
датата на публикуване на указ на Председателя на
регионалния общински съвет, на основание чл.8, ал.1, на
Регионален закон № 18/2003, така както е заменен от член
6 на настоящия закон;
1 bis) Регионален закон от 25януари 2002, № 1.».
— Законът от 24 декември 2007, № 244, съдържащ
«Разпоредби за формулирането на годишния и
многогодишния държавен бюджет (финансов закон за
2008)», е обнародван в редовната притурка към Държавен
вестник от 28 декември 2007, № 300.
Бележка към чл. 2, ал. 4:
Текстът на чл.27, ал.3, буква д) на Регионален закон от 28
февруари 2000, № 13, съдържаш «Общ правилник за
програмиране, баланс, счетоводна уредба и вътрешен
контрол на Регион Умбрия» (публикуван в редовната
притурка към Регионалния Официален бюлетин от 2
март 2000, № 11), е следния:
«Чл. 27 — Регионален финансов закон. —Липсва”.
3. Регионалният финансов закон определя:
Липсва.
д) определянето, в специална таблица, на дела, който
трябва да бъде вписан в баланса на всяка година,
включени в многогодишния бюджет за регионалните
закони с постоянни разходи, чието количествено
определение е изрично препратено до регионалните
финансови закони;
Липсва.».
Бележка към чл. 3:
— Регионалният закон от 5 юли 2004, № 9, съдържащ
«Промоциране на музикалната, груповата и хоровата
култура», е обнародван в Регионалния официален
бюлетин от 21 юли 2004, № 30.
Бележки към чл. 4:
— Регионалният закон от 23 април 1980, №35, съдържащ
«Финансова помощ в полза на асоциациите за търговия и
туризъм», е обнародван в Регионалния официален
бюлетин от 30 април 1980, № 26.
— Регионалният закон от 20 октомври 1983, №41,
съдържащ «Реорганизация на регионалната инвервенция в
сферата на техническата помощ и свързаната дейност по
изследване и експериментиране», е обнародван в
Регионалния официален бюлетин от 26 октомври 1983, №
68.
— Регионалният закон от 31 декември 1984, № 51,
съдържащ «Правилник за професионалния риболов и
аквакултурата», е обнародван в Регионалния официален
бюлетин от 4 януари 1985, № 2.
Бележка към чл. 5:

—Действащият текст на чл.7 bis от Регионален закон от
18 февруари 2004, №1, съдържащ «Норми за
строителната дейност» (обнародван в редовната притурка
№1 към Регионалния официален бюлетин от 25 февруари
2004, № 8), добавен с регионален закон от 3 ноември 2004,
№ 21 (в Регионалния официален бюлетин от 8 ноември
2004, № 47), както е изменен от настоящия закон, е
следния:
«Чл. 7-bis — Първо изпълнение на регионалния
енергиен план. — 1.В изпълнение на регионалния
енергиен план, одобрен с решение на регионалния съвет
от 21 юли 2004, № 402 интервенциите, свързани с
инсталирането на термични соларни съоръжения без
резервоар за външно събиране, които трябва да бъдат
изградени извън зоните от вид А, на основание
Министерско постановление от 2 април 1968, [№ 1444], се
извършват без разрешително, в допълнение на
предвиденото от чл.. 7.
2. Единното разрешително за изграждането и
експлоатацията на съоръженията за производство на
електрическа енергия, захранвана от възобновяеми
източници, интервенциите по промяна, подсилване,
цялостен или частичен ремонт и повторно активиране,
както са определени от действащата нормативна уредба,
както и свързаните дейности и инфраструктури
задължителни за изграждането и експлоатацията на
съоръженията, на основание чл.12, ал.3 от Законодателно
постановление от 29 декември 2003, № 387, така както е
изменено от закон от 24 декември 2007, № 244, е делегирано
на компетентната за територията провинция.
Регионалният общински съвет определя, със свой акт,
критерии и начини за провеждането на единната процедура,
предвидена от чл.12, ал.4 от законодателно постановление
№ 387/2003.».
Бележка към чл. 6:
—Действащият текст на чл.5 от Регионален закон от 29
март 2007, № 8,съдържащ «Разпоредби, свързани с
бюджетната маневра 2007 за приходите и разходите»
(публикуван в извънредната притурка №2 към
Регионалния официален бюлетин от 30 март 2007, №
14), както е изменен от настоящия закон, е следния:
«Чл. 5 — Регионални участия. — 1. Регионалният
общински съвет, при спазване на общото и секторното
програмиране и все пак след предварителен акт за
съветническа насока за учредените дружества с регионален
закон, е оторизиран да извършва всичките необходими
операции за разрешаване на учредяването, разпускането,
сливането или поемането и/или отчуждаването на участия
в капиталови дружества, дори и в резултат на увеличение
на дружествения капитал, с цел подпомагате на
икономическото, социалното и културното развитие на
Региона, както и за пристъпване към рационализиране на
регионалните средства, насочени към предлагането на
услуги, като уведомява годишно регионалния съвет, по
време на бюджетната сесия.
2. За целите на алинея 1, е разрешен, за 2007 г., разхода
в размер на 120.000,00 евро, който трябва да бъде
начислен, от гледна точка на компетенция и каса, на
бюджетната прогнозна единица U.P.B. 02.2.001 (глава
6551), от прогнозния бюджет за 2007.
3. За 2008 и последващите години размерът на разхода
ще бъде годишно определян с регионалния финансов
закон, по силата на чл.27, ал.3, буква д), от регионалния
закон от 28 февруари 2000, №13 за счетоводството.».

Бележка към член 7:
— Текстът на чл.66, ал. 1 и 11, от Регионален закон от 22
февруари 2005, № 11,съдържащ « Норми за управление
на територията: общинско градоустройствено планиране
(публикуван в редовната притурка №1 към регионалния
официален бюлетин от 9 март 2005, № 11), както е
променен от регионален закон от 10 февруари 2006, №4 (в
регионален официален бюлетин от 15 февруари 2006,
№9), е следния:
«Art.
66
—
Градоустройствено-строително
възстановяване. — 1.1 общини, на основание чл.1, ал.2,
от министерска заповед № 2694/1997, както и всичките
останали общини на Регион Умбрия, преброяват, до
деветдесет дни от датата на влизане на настоящия закон,
сградите, които не съответстват, изцяло или частично,
на градоустройствените средства, построени преди 31
декември 2000 от частници или от обществени
организации, дори и с обществена финансова помощ, в
замяна на основни жилища, на производствените
дейности, услугите и съответните аксесоари, които
поради кризата, в резултат на земетресението от 1997, са
били предмет на цялостно освобождаване. Резултати от
преброяването се публикуват в преторния регистър на
общината и едновременно с това изпращани в копие до
региона и до провинцията.
Липсва.
11. Срокът за прекратяване на административните
мерки за разрушаване и възстановяване на основание чл.
48, ал.1, от регионален закон №21/2004 е удължен до 31
декември 2006 и все пак след приключване на ремонтите
на недвижимите обекти, предмет на освобождаване.
Липсва.».
Бележки към чл. 8:
— Действащият текст на чл.3 на регионален закон от 29
март2007, № 8 (виж бележката към чл.6), както е
изменен от настоящия закон, е следния:
«Чл. 3 — Дружества, в които участва региона. — 1. В
дружествата, в които участват изцяло или мажоритарно
Регионът, регионалните агенции или дружествата,
контролирани
от
региона,
брутното
годишно
възнаграждение, включващо всички разходи, давано на
едноличния управител, на председателя и на членовете на
управителния съвет не може да надвишава, съответно, 50
процента и 30 процента от възнаграждението за
длъжността, полагащо се на регионалните съветници на
основание чл.1 от регионален закон от 1 август 1972, №15 и
последващи изменения и допълнения.

2. В дружествата, учредени с регионален закон общият
броя на членовете на управителния съвет не може да
надвишава трима.
3. Алинея 2 се прилага и за дружествата, които не са
учредени с регионален закон, в които изцяло участва региона,
регионалните агенции или дружества, контролирани от
региона. В дружествата, в които участва мажоритарно
региона, регионалните агенции или дружества,
контролирани от региона, общият брой на членовете на
управителния съвет, с регионален избор, не може да
надвишава трима.

4. Разпоредбите на основание ал.1, 2 и 3 не се прилагат:
а) за дружествата, в които участва държавата,
национални обществени организации и дружества,
контролирани от самите тях;
б) за дружествата, котирани на борсата;
в) отменено.
5. Дружествата приравняват уставите си и евентуалните
междудружествени споразумения до три месеца от
влизането в сила на настоящия закон.».
— регионалният закон от 21 март 1995, № 11,съдържащ
«Правилник за избор по регионална компетенция и
удължаване на срока на управителните органи»
(обнародван в притурката към Регионалния официален
бюлетин от 29 март 1995, № 16), е променен и допълнен
от регионалните закони от 21 март 1997, № 8 (в
регионалния официален бюлетин от 26 март 1997, № 15),
30 юни 1999, № 18 (в регионалния официален бюлетин от 7
юли 1999, № 38) и 29 март 2007, № 8 (в извънредната
притурка № 2 към регионалния официален бюлетин от

30 март 2007, № 14).
Действащият текст на чл. 2-bis, както е изменен от
настоящия закон, е следния:
«Чл. 2-bis — Актове за избор и определяне. — 1.
Актовете за назначаване и определяне се взимат с
постановление на Председателя на регионалния общински
съвет, след предварително решение на регионалния съвет
или на регионалния общински съвет, съгласно
съответните компетенции.
2. Решенията за назначаване или определяне
трябва изрично да взимат предвид липсата на
причини за несъвместивост и пречка от избиране,
посочени от чл. 3 и притежаването на предвидените от
закона изисквания.
3. Актовете за избор и определяне, решени от
регионалния общински съвет, се известяват, от
председателя на регионалния общински съвет, от
председателя на регионалния съвет, който незабавно
уведомява съвета.
4. Актовете за избор и определяне се публикуват в
официалния бюлетин и на сайта на региона. Длъжностите
„управител на дружествата” с цялостно или частично
регионално участие, възложени от региона, включително
съответните възнаграждения, се публикуват на сайта на
региона и се актуализират на всеки шест месеца . ».
Бележка към чл. 9:

— Действащият текст на чл.3 от регионален закон от 27
март 2000, № 30, съдържащ «Учредяване на регионалната
агенция на Умбрия за социо-икономическо и териториално
проучване, наричана "Изследователска агенция на
Умбрия"» (публикуван в притурката към регионалния
официален бюлетин от 1 април 2000, № 21), както е изменен
от настоящия член, е следния:
«Чл. 3. — Допълнителни дейности и връзки с
обществените организации. — 1. Агенцията промоцира
сътрудничество с местните организации в Умбрия, с цел
въвеждането на познавателна и съпоставителна основа на
териториалните данни в помощ на решенията за местно
програмиране и разработване на средствата за договорно
програмиране.
2. Агенцията извършва проучване и в теми и
териториални сфери, различни от посочените в чл.2,
срещу възнаграждение, по обществена поръчка.».
Бележка към чл. IO:

— действащият текст на чл.95 на регионален закон от 27
декември 2006, № 18, съдържащ «Регионално
туристическо законодателство» (публикуван в притурката
към регионалния официален бюлетин от 29 декември 2006,
№ 60), както е изменен от настоящия закон, е следния:
«Чл. 95 — Интервенции, допуснати до финансиране. —
1. Провинциите отпускат мерките, предвидени от чл.94 за
интервенциите и при спазване на посочените по-долу
приоритети:
А) извършване на дейности по подобряване, разширяване
и модернизиране на действащи хотелски предприятия;
Б) извършване на дейности по подобряване, разширяване
и модернизиране на приемните предприятия в дейности,
извън-хотелски и на открит въздух;
в) придобиване и ремонт, разширяване и модернизиране
на съществуващи недвижими имоти, вече приспособени
за хотелиерска дейност;
г) закупуване, възстановяване и реставрация на сгради с
особен исторически, художествени или околен интерес
за изграждането на хотелиерски структури, на
исторически жилища, управлявани под предприемаческа
форма, на основание ал.5 и 6 на чл.44',
д) закупуване и ремонт на съществуващи сгради, които ще
бъдат предназначени за хотелиерски дейности,
извън-хотелиерски дейности и на открито.».
Бележка към чл. Il:

— Регионалният закон от 30 септември 2002, №16,
съдържащ «Премахване на регионалния комитет за контрол
върху актовете на местните организации », е публикуван в
Регионалния официален бюлетин от 9 октомври 2002, №44.

Бележка към чл. 12:

— действащият текст на чл.7 от регионален закон от 21
февруари 2008, № 1, съдържащ «Създаване на фонд
„Аварийни ситуации” за семействата на жертвите от
смъртни инциденти на работното място» (публикуван в
Регионалния официален бюлетин от 27 февруари 2008,
№9), както е изменен от настоящия закон, е следния:
«Чл. 7 — Преходни и заключителни норми. — 1.
Първата година от управлението на фонда е
предназначена единствено за интервенции по изплащане
на финансова помощ в случай на смърт на работник
поради нещастен случай на работното място.
2. Регионалният общински съвет до четиридесет и пет
дни от влизането в сила на настоящия закон, приема
правилника, посочен в чл.4, ал.1, буква а).

и за смъртни инциденти, настъпили в периода на
обнародване на настоящия закон. ».
Бележка към спешната декларация:

— Текстът на чл.38, ал.1, на регионален закон от 16
април 2005, № 21, съдържащ «Нов устав на Регион
Умбрия» (публикуван в притурката към регионалния
официален бюлетин от 18 април 2005, № 17), е следния:
«Чл. 38. — Публикация и комуникация. — 1.
Регионалният закон се обнародва в официалния бюлетин
на Региона до десет дни от издаването му от страна на
Председателя на региона и влиза в сила не по-рано от
петнадесет дни от обнародването му, освен ако самият
закон не предвижда друг срок.
Липсва.».

2bis. Предвидената финансова помощ от чл. 2 се изплаща
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