
 
 

    РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ 

    ОБЛАСТНА АДМИНИСТРАЦИЯ 

                НА ОБЛАСТ ВРАЦА 
 

 

 

 

РЕГИОНАЛЕН СЪВЕТ ЗА РАЗВИТИЕ НА СЕВЕРОЗАПАДЕН РЕГИОН ЗА 

ПЛАНИРАНЕ 

 

 

СЪСТАВ 

 

Съставът на регионалния съвет за развитие се определя по чл. 18, ал. 3, 4, 5 и 6 от Закона за 

регионалното развитие (ЗРР)и чл. 27, ал. 1, 2 и 3 от Правилник за прилагане на закона за 

регионалното развитие (ППЗРР).  

Регионалният съвет за развитие се състои от председател, заместник-председател и членове и 

се подпомага от експертен състав. 

Членове на регионалния съвет за развитие са: 

1. областните управители на областите от съответния регион за планиране от ниво 2; 

2. кметове на общини и/или председатели на общински съвети от съответния регион за 

планиране от ниво 2. 

Представителите на общините в регионалния съвет за развитие се определят от 

представителите на общините, членове на съответния областен съвет за развитие, по ред, 

определен в правилника за прилагане на закона. 

Броят на представителите на общините в регионалния съвет за развитие се определя, както 

следва: 

1. за областите с население до 200 000 души - двама представители; 

2. за областите с население от 200 001 до 300 000 души - трима представители; 

3. за областите с население от 300 001 до 400 000 души - четирима представители; 

4. за областите с население от 400 001 до 500 000 души - петима представители; 

5. за областите с население над 500 000 души - шестима представители. 

В състава на регионалния съвет за развитие се включват членове с право на глас при вземане 

на всички решения и наблюдатели с право на съвещателен глас.  

В заседанията на регионалния съвет за развитие с право на съвещателен глас, в качеството им 

на наблюдатели участват: 

1. представител на дирекция "Централно координационно звено" в администрацията на 

Министерския съвет; 

2. представител на Изпълнителна агенция "Одит на средствата от Европейския съюз" към 

Министерството на финансите; 

3. по един представител от всяко министерство; 

4. представител на Националния статистически институт; 

5. представител на Българската академия на науките; 

6. представител на Националното сдружение на общините в Република България; 



7. представители на национално представените организации на работодателите, които имат 

свои членове на територията на съответния регион за планиране от ниво 2; 

8. представители на национално представените организации на работниците и служителите; 

9. представители на висшите училища в съответния регион за планиране от ниво 2; 

10. представители на икономическия сектор в съответния регион за планиране от ниво 2; 

11. представители на юридически лица с нестопанска цел, осъществяващи дейност в 

обществена полза на територията на съответния регион за планиране от ниво 2. 

Наблюдателите по т. 6 - 11 имат право на глас при приемането на решения, съгл. чл. 19, ал. 1, 

т. 3 от ЗРР при участие в процеса на подбор на проекти, съфинансирани от Европейските 

структурни и инвестиционни фондове, от други европейски фондове и финансови източници, 

включително финансови инструменти, и от съответното национално съфинансиране, в 

изпълнение на интегрираната териториална стратегия за развитие на региона за планиране от 

ниво 2, когато са делегирани правомощия от съответните управляващи органи/национални 

партниращи органи; 

Когато наблюдателите имат право на глас, съставът на регионалния съвет за развитие се нарича 

"широк състав". 

 


