РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ
Областна администрация
Перник

ПРАВИЛНИК ЗА ОРГАНИЗАЦИЯТА И ДЕЙНОСТТА НА ОБЛАСТНИЯ СЪВЕТ ЗА
РАЗВИТИЕ НА ОБЛАСТ ПЕРНИК

Глава първа.
ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ

Чл. 1. С този правилник се определят организацията и дейността на Областния
съвет за развитие на област Перник.
Чл. 2. Областният съвет за развитие определя целите и приоритетите за развитие на
областта и мерките за постигането им в съответствие с предвижданията на
Националната стратегия за регионално развитие.

Глава втора.
СЪСТАВ, СТРУКТУРА И ФУНКЦИИ НА ОБЛАСТНИЯ СЪВЕТ ЗА РАЗВИТИЕ

Чл. 3. (1) Председател на Областния съвет за развитие на област Перник е
Областният управител.
(2) Членове на Областния съвет за развитие са:
1. кметовете на общините в областта;
2. по един представител на общинския съвет на всяка от общините от
областта;
3.

делегирани

представители

на

областните

структури

на

представителните организации на работодателите и на работниците и
служителите на национално равнище.
(3) Органите и организациите по ал. 2 уведомяват Председателя на
Областния

съвет

за

развитие

за

определените

за

членове

на съвета

свои

представители.
(4) Когато член на Областния съвет за развитие е временно възпрепятстван
да участва в работата на съвета, той може да бъде заместен от предварително
определено по същия ред друго лице. В случай че посоченият заместник е изрично
писмено упълномощен да участва в конкретното заседание, той притежава право на
глас.
(5) Смяната на членовете на областния съвет за развитие, които са
представители на общинските съвети, на областните структури на представителните

организации на работодателите и на работниците и служителите на национално
равнище, се извършва от съответните органи по реда на тяхното определяне.
(6) 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 района на ниво 2, както и на физически лица и представители
на юридически лица, имащи отношение към развитието на областта.

Чл. 4. (1) При отсъствие на председателя на Областния съвет за развитие
заседанията на съвета се свикват и ръководят от определен от него заместник
областен управител.

Чл. 5. (1) По решение на Областния съвет за развитие се създават постоянни или
временни комисии. Постоянните комисии се създават в областта на пространственото
развитие, устройство на територията и строителството, индустрията и новите
технологии,

транспорта

и

енергетиката,

туризма

и

околната

среда,

здравеопазването, образованието, пазара на труда и в други области, свързани с
приоритетите за развитие на областта.
(2)

Правилата,

с

които

се

определят

организацията

и

дейността

на

постоянните и временните комисии, се изготвят от областната администрация.
(3)

Постоянната

комисия

за

пространствено

развитие,

устройство

на

територията и строителство се ръководи от архитекта в Областната администрация.

Чл. 7. Областният съвет за развитие изпълнява следните функции за провеждане на
държавната политика за регионално развитие:
1. обсъжда и приема Областната стратегия за развитие;
2. обсъжда и съгласува инициативите на общините, свързани с
ежегодното планиране на средствата и мерките за реализация на
дейности в районите за целенасочена подкрепа;
3. обсъжда и предлага инициативи и схеми за ресурсно осигуряване
изпълнението на областната стратегия за развитие, включително за
финансиране на общински проекти;
4. съдейства за осигуряване на информация за изпълнението и
оценката на областната стратегия за развитие;
5. одобрява правилата за организацията и дейността на постоянните
или

временните

комисии

към

Областния

съвет

предложение на Областния управител;
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за

развитие

по

6. приема решения за сключване на споразумения за сътрудничество с
други области в страната и извън нея за осъществяване на съвместни
дейности по регионалното развитие и териториалното сътрудничество;
7.

обсъжда

и

одобрява

междинния

и

окончателния

доклад

за

изпълнението на Областната стратегия за развитие по предложение на
Областния управител.

Чл. 8. Председателят на Областния съвет за развитие:
1. ръководи и координира дейността на Областния съвет за развитие и
го представлява;
2. организира изпълнението на решенията на Областния съвет за
развитие и информира съответните компетентни органи за решенията,
отнасящи се до тяхната дейност;
3. организира обсъждането и съгласуването на инициативите на
общините, свързани с ежегодното планиране на средства и мерките за
реализация на дейности в районите за целенасочена подкрепа;
4. внася проекта на Областната стратегия за развитие за обсъждане и
съгласуване в Регионалния съвет за развитие и за приемане от
Областния съвет за развитие;
5. осигурява събирането на информация за изпълнението и оценката
на Областната стратегия за развитие;
6. осигурява публичност и прозрачност на дейността на Областния
съвет за развитие, на изпълнението на Областната стратегия за
развитие и на Регионалния план за развитие;
7.

прави

предложения

сътрудничество

с

други

за

сключване

области

в

на

страната

споразумения

за

и

за

извън

нея

осъществяване на съвместни дейности по регионалното развитие и
териториалното сътрудничество;
8. осигурява координация и взаимодействие с регионалния съвет за
развитие, с други областни съвети за развитие, с териториалните звена
на изпълнителната власт във връзка с дейността на областния съвет за
развитие.

Глава трета.
ОРГАНИЗАЦИЯ НА ДЕЙНОСТТА НА ОБЛАСТНИЯ СЪВЕТ ЗА РАЗВИТИЕ

Чл. 9. (1) Областният съвет за развитие заседава не по-малко от 2 пъти годишно.
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(2) 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.
(3) Председателят на Областния съвет за развитие определя датата, мястото
и проекта за дневния ред на заседанието. Поканите и материалите по дневния ред
се изпращат на членовете на съвета не по-късно от 7 дни преди заседанието.
(4) Предложения за включване на допълнителни точки в дневния ред могат
да се правят от членовете на съвета и непосредствено преди неговото гласуване.

Чл. 10. (1) Заседанията на Областния съвет за развитие са редовни, ако присъстват
не по-малко от две трети от членовете на съвета.
(2) Решенията на съвета се приемат с мнозинство повече от половината от
общия брой на членовете.
(3) Областната стратегия за развитие се приема с мнозинство от две трети от
общия брой на членовете на Областния съвет за развитие.

Чл. 11. (1) Заседанията на Областния съвет за развитие са открити.
(2) За всяко заседание се съставя протокол, в който се отразяват приетите
решения.
(3) Протоколът се подписва от председателя и протоколчика и се изпраща на
членовете на Областния съвет за развитие и на секретариата на Регионалния съвет
за развитие.
(4) Приетите материали от заседанията на съвета са публични и се довеждат
до знанието на населението чрез средствата за масова информация или по друг
подходящ начин.

Чл. 12. (1) По изключение Областният съвет за развитие може да приема решение и
неприсъствено чрез протокол, към който се прилага проектът на решение,
придружен с мотиви.
(2) Решението е прието, ако е подкрепено от две трети от членовете на
съвета. В случай че решението не бъде прието, то се разглежда на следващото
заседание на Съвета.
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Чл. 13. (1) Организационно-техническото осигуряване на дейността на Областния
съвет за развитие се осъществява от секретар на съвета.
(2) Областният управител определя един от служителите в областната
администрация за секретар на Областния съвет за развитие.
(3) Секретарят на Областния съвет за развитие отговаря за цялостната
дейност

по

организацията

и

провеждането

на

заседанията,

изпращането

и

съхранението на материалите, свързани с работата на Съвета.

Чл. 14. Експертното подпомагане на дейността на областния съвет за развитие се
осъществява от служители от областната администрация.

Чл. 15. (1) Средствата, необходими за дейността на Областния съвет за развитие,
се осигуряват от бюджета на областната администрация.
(2) Командировъчните и другите разходи, направени от членовете на съвета
във връзка с тяхната дейност, са за сметка на съответните общини и организации,
които представляват.
(3) Председателят и членовете на Областния съвет за развитие не получават
възнаграждение за работата си в съвета.

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА
ОБЛАСТНИЯ СЪВЕТ ЗА РАЗВИТИЕ
И ОБЛАСТЕН УПРАВИТЕЛ
НА ОБЛАСТ ПЕРНИК:
/Д-Р АЛЕКСАНДЪР АЛЕКСАНДРОВ/
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