РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ
ОБЛАСТНА АДМИНИСТРАЦИЯ
НА ОБЛАСТ ВРАЦА
Регистър на дейността на областните съвети и комисии към Областна администрация Враца
№

Областен съвет / комисия

1.

Областен съвет за развитие

2.

Областен обществен съвет за превенция
и противодействие на корупцията

3.

Областен съвет по условия на труд

4.

Областен съвет за сътрудничество по
етнически и интеграционни въпроси

Основание за създаване
Информация за дейността
Областният съвет за развитие на област Враца е
създаден на основание чл. 22, ал.1 от Закона за
http://vratsa.bg/bg/pages/oblasten-savetрегионалното развитие и във връзка с чл. 61 и чл. 62
za-razvitie-na-oblast-vraca.html
от Правилника за прилагане на Закона за
регионалното развитие.
Областният обществен съвет за превенция и
http://vratsa.bg/bg/pages/oblasten-savetпротиводействие на корупцията е създаден на
za-prevenciya-i-protivodeystvie-naоснование чл. 7, ал.2 от Устро йствения правилник
korupciyata.html
на Областните администрации.
Областният съвет по условия на труд е създаден на
основание Закона за здравословни и безопасни
условия на труд, чл. 43. (1) (Изм. - ДВ, бр. 40 от 2007
г.) Регионалните (областните и общинските) съвети
http://vratsa.bg/bg/pages/oblasten-savetпо условия на труд се състоят от представители на
po-zdravoslovni-i-bezopasni-usloviyaсъществуващите регионални съюзи или организации
na-trud.html
на представителните организации на работещите и
на работодателите и от равен на тях брой
представители на областната администрация или на
местните органи за самоуправление.
Областният съвет за сътрудничество по етнически и
интеграционни въпроси Враца е създаден на
основание Чл. 12 от Правилник за устройството и
дейността на Националния съвет за сътрудничество
по етнически и интеграционните въпроси към
Министерски съвет.

http://vratsa.bg/bg/pages/oblasten-savetza-satrudnichestvo-po-etnicheskite-iintegracionnite-vaprosi.html

5.

Областен съвет за тристранно
сътрудничество

6.

Областен съвет за енергийна
ефективност

7.

Областен съвет по туризъм

8.

Областен съвет за намаляване на риска
от бедствия

9.

Областен експертен съвет по
устройството на територията

10.

Постоянна комисия по заетост

11.

Областна комисия по екология и
опазване на околната среда

Областният съвет за тристранно сътрудничество е
създаден на основание чл. 32, ал. 1 от Закона за
администрацията, във връзка с чл. 7, ал. 1, т.1 и ал.
2 от Устройствения правилник на областните
администрации, във връзка с чл.3б от КТ.
Областният съвет за енергийна ефективност е
създаден на основание чл. 11 от Закона за
енергийната ефективност.
Областният съвет по туризъм е създаден на
основание чл. 7, ал. 1, т. 1 и ал. 2 от Устройствения
правилник на областните администрации.
На основание чл. 32, ал. 1 от Закона за
администрацията и чл. 64а от Закона за защита при
бедствия.
Областният експертен съвет по устройство на
територията се назначава от областния управител на
основание чл.4, ал.2 от Закона за устройство на
територията в зависимост от устройствените цели и
задачи от областно и междуобщинско значение.
Съставът на областния експертен съвет се определя
според характера на разглеждания проект. Включват
се и представители на заинтересуваните централни и
териториални администрации, специализираните
контролни органи и експлоатационни дружества,
когато тяхното становище, решение или разрешение
се изисква по закон.
Постоянната комисия по заетост се учредява на
основание чл. 32, ал. 1 от Закона за
администрацията, във връзка с чл. 9 от Закона за
насърчаване на заетостта.
Областната комисия по екология и опазване на
околната среда се учредява на основание чл. 7, ал. 2
от Устройствения правилник на областните
администрации и чл. 16 от Закона за опазване на
околната среда.

http://vratsa.bg/bg/pages/oblasten-savetza-tristranno-satrudnichestvo.html

http://vratsa.bg/bg/pages/oblasten-savetza-energiyna-efektivnost.html
http://vratsa.bg/bg/pages/oblasten-savetpo-turizam.html
http://vratsa.bg/bg/pages/oblasten-savetza-namalyavane-na-riska-otbedstviya.html

http://vratsa.bg/bg/pages/oblasteneksperten-savet-po-ustroystvoto-nateritoriyata.html

http://vratsa.bg/bg/pages/postoyannakomisiya-po-zaetost-kam-osr.html

http://vratsa.bg/bg/pages/oblastnakomisiya-po-ekologiya-i-opazvane-naokolnata-sreda-kam-osr.html

12.

13.

14.

Областна комисия по безопасност на
движението по пътищата в област
Враца

Областна комисия по транспорт

Областната комисия по безопасност на
движението по пътищата в Област Враца е
създадена на основание § 1а, ал. 2 от
Допълнителните разпоредби на Закона за
движение по пътищата.
Областната комисия по транспорт се учредява на
основание чл. 32, ал. 1 от Закона за
администрацията и чл. 11 ал.1 от Наредба № 2 /
15.03.2002 г. за условията и реда за утвърждаване
на транспортни схеми и за осъществяване на
обществени превози на пътници с автобуси (изм. ДВ, бр. 44 от 2011 г.)

Областен щаб за изпълнение на Плана за защита при
Областен щаб за изпълнение на плана за бедствия и за взаимодействие с Националния щаб е
защита при бедствия и за
създаден на основание чл. 32, ал. 1 от Закона за
взаимодействие с националния щаб
администрацията и чл. 64, ал. 1, т. 10 от Закона за
защита при бедствия.

http://vratsa.bg/bg/pages/oblastnakomisiya-po-bezopasnost-na-dvijenietopo-patishtata.html

http://vratsa.bg/bg/pages/oblastnakomisiya-po-transport.html

http://vratsa.bg/bg/pages/oblastenshtab-za-izpalnenie-na-plana-zazashtita-pri-bedstviya-i-zavzaimodeystvie-s-nacionalniyashtab.html

15.

Областна комисия за работа с
предложенията и сигналите на
граждани, организации и Омбудсмана

На основание чл. 32, ал. 1 от Закона за
администрацията, във връзка с Постановление на
Министерски съвет № 111 от 26.04.2011 г.

http://vratsa.bg/bg/pages/oblastnakomisiya-za-rabota-rabota-spredlojeniyata-i-signalite-na-grajdaniorganizacii-i-ombudsmana.html

16.

Областна епизоотична комисия

Областната епизоотична комисия се учредява на
основание чл. 128 от Закона за
ветеринарномедицинската дейност.

http://vratsa.bg/bg/pages/oblastnaepizootichna-komisiya.html

На основание чл. 32, ал. 1, чл. 31, т. 1 и 3 от Закона
за администрацията и чл. 6, ал. 4 от Закона за
военните паметници, във връзка с координацията по
въпросите на издирването, проучването,
картотекирането, опазването, поддържането,
възстановяването и изграждането на военните
паметници на територията на Област Враца.

http://vratsa.bg/bg/pages/oblastnakomisiya-voenni-pametnici.html

17.

Областна комисия "Военни паметници"

18.

19.

20.

Областният координационен механизъм по
деинституционализация се учредява на основание
чл. 32, ал. 1 от Закона за администрацията, във
връзка чл.4, ал. 3 от Закона за социалното
подпомагане, съгласно с Националната стратегия
„Визия за деинституционализация на децата в
Република България“, Плана за действие в
изпълнение на Националната стратегия „Визия за
Областен координационен механизъм деинституционализация на децата в Република
по деинституционализация
България“, приети с Решение на Министерски съвет
от 24.11.2010 г., Меморандума за разбирателство
между Министерство на здравеопазването, Агенция
за закрила на детето, Агенция за социално
подпомагане както и чл. 15, ал.2 и чл. 16 от Общите
правила за подобряване работата на Областнте
администрации, утвърдени със Заповед Р95/12.04.2011 г. на Министър-председателя на
Република България.
Звеното за мониторинг и оценка се учредява на
основание чл. 32, ал. 1 от Закона за
Звено за мониторинг и оценка на
администрацията и във връзка с чл. 5, ал. 1 и чл. 7,
Областната стратегия за развитие на
ал. 2 от Устройствения правилник на Областните
социалните услуги в област Враца 2016- администрации и приетата от Областния съвет за
2020 г.
развитие с Протокол № 23/30.11.2015 г. ОСРСУ в
Област Враца 2016 – 2020 г.

Звено за мониторинг и оценка към
Стратегия на област Враца за
интегриране на ромите 2012-2020 г.

Звено за мониторинг и оценка е създадено във
връзка със Стратегия на област Враца за
интегриране на ромите 2012-2020 г., която задава
насоките за изпълнение на Национална стратегия на
Република България за интегриране на ромите 20122020 г., приета с Решение на Народно събрание на
01.03.2012 г.

http://vratsa.bg/bg/pages/oblastenkoordinacionen-mehanizam.html

http://vratsa.bg/bg/pages/komisii.html

http://vratsa.bg/bg/pages/zveno-zamonitoring-i-ocenka-na-izpalnenietona-strategiyata-za-integrirane-naromite-2112-2121.html

