
 
 

    РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ 

    ОБЛАСТНА АДМИНИСТРАЦИЯ 

                НА ОБЛАСТ ВРАЦА 
 

 

 

РЕГИОНАЛЕН СЪВЕТ ЗА РАЗВИТИЕ НА СЕВЕРОЗАПАДЕН РЕГИОН ЗА 

ПЛАНИРАНЕ 

 

ФУНКЦИИ 

 

Функциите на Регионалните съвети за развитие са нормативно уредени със Закона за 

регионално развитие (ЗРР) и Правилника за прилагане на закона за регионално развитие 

(ППЗРР). 

Регионалният съвет за развитие координира провеждането на държавната политика за 

регионално развитие в съответния регион за планиране от ниво 2  (чл. 18, ал. 2 от ЗРР) и 

изпълнява следните функции (чл. 19, ал. 1 от ЗРР и чл. 39, ал. 1 от ППЗРР): 

1. обсъжда и одобрява проекта на интегрираната териториална стратегия за развитие на 

региона за планиране от ниво 2; 

2. изпълнява функции по управление, координиране, наблюдение и контрол на 

изпълнението на интегрираната териториална стратегия за развитие на съответния регион за 

планиране от ниво 2; 

3. участва 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 му делегирани правомощия от съответните управляващи органи/национални партниращи 

органи; 

4. предоставя писма за подкрепа във връзка с участието на български партньори в 

проекти по програмите за трансгранично сътрудничество, съфинансирани от Европейските 

структурни и инвестиционни фондове и инструменти за предприсъединителна помощ на 

Европейския съюз, при условия и по ред, определени с правилника за прилагане на закона; 

5. осъществява консултативна функция при изготвянето на плановете за интегрирано 

развитие на общините в региона за планиране от ниво 2; 

6. разглежда и обсъжда въпроси, които имат отношение към развитието на региона за 

планиране от ниво 2. 

7. обсъжда становища, препоръки, доклади, справки и оценки и приема решения. 

Приетите решения се разпространяват до гражданите чрез средствата за масово осведомяване 

или по друг подходящ начин по решение на регионалния съвет за развитие.  

 


