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ОБЛАСТЕН СЪВЕТ ЗА РАЗВИТИЕ НА ОБЛАСТ ВРАЦА 

 

ОРГАНИЗАЦИЯ НА ДЕЙНОСТТА 

Организацията и дейността на Областните съвети за развитие се определят с 

Правилника за прилагане на Закона за регионалното развитие. 

Председател на областния съвет за развитие е областният управител. 

При изпълнение на своите функции председателят на Областния съвет за развитие се 

подпомага от определен от него заместник областен управител. 

Членове на областния съвет за развитие са кметовете на общините в областта, по един 

представител на общинския съвет на всяка община, делегирани представители на областните 

структури на представителните организации на работодателите и на работниците и 

служителите на национално равнище. 

Като членове на съвета с право на глас при обсъждане на въпроси, отнасящи се до 

тяхната компетентност, участват и ръководителите на териториалните звена на централната 

изпълнителна власт на територията на областта по писмена покана на председателя на 

областния съвет за развитие. 

По покана на председателя на областния съвет за развитие на заседанията на съвета 

могат да присъстват и да участват в обсъжданията с право на съвещателен глас представители 

на министерства и други ведомства и на териториалните им структури, на регионалния съвет 

за развитие, на други областни съвети за развитие от региона за планиране от ниво 2, както и 

на физически лица и представители на юридически лица, имащи отношение към развитието на 

областта. 

Областният съвет за развитие заседава най-малко един път годишно. 

Областният съвет за развитие се свиква на заседание от председателя на съвета: 

1. по негова инициатива; 

2. по искане на една трета от членовете му; 

3. по искане на председателя на регионалния съвет за развитие; 

4. по искане на министъра на регионалното развитие и благоустройството. 

При отсъствие на председателя на Областния съвет за развитие заседанията на съвета се 

свикват и ръководят от определен от него заместник областен управител. 

Председателят на Областния съвет за развитие определя датата, мястото и 

предварителния дневен ред на заседанието. Поканите и материалите по дневния ред се 

изпращат на членовете на съвета не по-късно от 7 дни преди заседанието. 

Предложения за включване на допълнителни точки в дневния ред могат да се правят от 

членовете на Областния съвет за развитие непосредствено преди неговото гласуване. 


