ПРОЦЕДУРНИ ПРАВИЛА
ЗА ИЗБОР НА ПРЕДСТАВИТЕЛИ НА ОБЩИНИТЕ В
РЕГИОНАЛНИТЕ СЪВЕТИ ЗА РАЗВИТИЕ

Правилата са изготвени на основание чл. 29, ал.13 от Правилника
за прилагане на Закона за регионално развитие (ДВ, бр. №
70/07.08.2020 г.) и са одобрени от УС на НСОРБ.

I.

ОБЩИ РЕГЛАМЕНТИ
1. В регионите за планиране от ниво 2 се създават регионални съвети за развитие.
2. Представителите на общините в областните съвети за развитие избират
представители и заместник-представители от своята област в регионалните
съвети за развитие.
3. Представители и заместник-представители в регионалните съвети за развитие
могат да бъдат кметове на общини и/или председатели на общински съвети,
които са членове на съответния областен съвет за развитие. За членове на
Регионалния съвет за развитие на Югозападния район се избират и
представители на Столичния общински съвет и/или кметове на районни
администрации, до достигане на общо 6 представителя на Столична община в
Регионалния съвет за развитие на Югозападния район.
4. Представителите на общините в регионалните съвети за развитие следва да
бъдат избирани при спазване на принципите на прозрачност.
5. Броят на представителите на общините в регионалните съвети за развитие се
определя съгласно чл. 18, ал. 6 от Закона за регионално развитие.
6. Във всеки регионален съвет за развитие се избират и заместник-представители
на общините, равен на броя на представителите, определен в чл.18, ал. 6 от
Закона за регионално развитие.
7. Представителите на общините в регионалните съвети за развитие се избират
посредством процедура, организирана от Националното сдружение на
общините в Република България, която може да бъде:
 присъствена процедура чрез областни срещи;
 дистанционна процедура чрез видеоконферентна връзка.
8. Формата на процедурата се определя от изпълнителния директор на НСОРБ.
9. По предложение на изпълнителния директор на НСОРБ, в съответния регион
за планиране от ниво 2 може да бъдат проведени съвместни областни срещи за
избор на представители в регионалните съвети за развитие, като за всяка от тях
се спазват настоящите правила.
10. Процедурата за избор на представители на общините в регионалните съвети за
развитие се провежда в двумесечен срок от влизане в сила на Правилника за
прилагане на Закона за регионално развитие.
11. Изпълнителния директор на НСОРБ писмено уведомява Секретаря на
регионалния съвет за решенията от проведения избор, в срок от 5 дни от
проведения избор.
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12. Срокът на мандата на представителите на общините в регионалния съвет за
развитие е за не повече от 4 години и съвпада с изборния мандат на местните
власти.
II.

ПРИСЪСТВЕНА ПРОЦЕДУРА ЗА ИЗБОР НА ПРЕДСТАВИТЕЛИ НА
ОБЩИНИТЕ В РЕГИОНАЛЕН СЪВЕТ ЗА РАЗВИТИЕ
1. Свикване на присъствена областна среща
1.1. Присъствената процедура се свиква с писмена покана за организиране на
областна среща на членовете – представители на общини в областните съвети за
развитие.
1.2. Поканата съдържа дневния ред, дата, час и мястото за провеждане на
заседанието.
1.3. Поканата се изпраща от изпълнителния директор на НСОРБ по пощата и/или
по електронен път до всички членове– представители на общини на областния
съвет за развитие не по-късно от 7 работни дни преди датата на срещата.
1.4. Поканата се публикува и на интернет страницата на НСОРБ в деня на
изпращането й до членовете на областния съвет за развитие.
1.5. Дневният ред на срещата има следното минимално съдържание:
 номиниране и гласуване на представители на регионалните съвет за
развитие в съответствие с разпоредбата на чл. 18, ал. 6 от ЗРР за техния
брой;
 номиниране и гласуване на заместник-представители на регионалните
съвети за развитие в съответствие с разпоредбата на чл. 34, ал. 3 от
ППЗРР за техния брой.
2. Организиране и ръководене на областните срещи
2.1. Административния екип на НСОРБ организира и технически обезпечава
провеждането на областните срещи.
2.2. Изпълнителния директор на НСОРБ или друг представител от
административния екип на НСОРБ е водещ на областните срещи и съответно на
съвместните областни срещи в съответния регион за планиране от ниво 2 по т. 9 от
Общите регламенти.
3. Определяне на кворум на областните срещи
3.1. Областната среща е редовна, в случай, че присъстват повече от половината от
членовете – представители на общини на всеки от областните съвети за развитие.
3.2. В случай, че член на областния съвет за развитие е временно възпрепятстван да
участва в областната среща той може да бъде заместван, както следва:
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3.2.1. от предварително определения негов заместник в Заповедта за утвърждаване
на поименния състав на областния съвет за развитие;
3.2.2. когато в Заповедта за утвърждаване на поименния състав на областния съвет
за развитие не е предварително определен заместник е необходимо изрично
писмено упълномощаване на друг представител за участие в конкретната среща.
3.3. Определените заместниците и в двете хипотези по т. 3.2. участват с право на
глас в срещата.
3.4. Когато липсва необходимият кворум, срещата се отлага с половин час, след
което се провежда независимо колко са представителите на общините.
4. Ред и начин на гласуване
4.1. Гласуването е явно с вдигане на талон за гласуване.
4.2. Гласува се в следния ред: „за“, „против“ и „въздържал се“.
4.3. Решенията се вземат с обикновено мнозинство - повече от половината от
гласовете на присъстващите представители на общините.
5. Предложения/номинации и гласуване за представители в регионалния
съвет
5.1. Всеки представител на общините от съответната област има право да прави
едно или няколко мотивирани предложения за представители в регионалните съвет
за развитие в съответствие с изискванията на чл. 18, ал. 6 от ЗРР за техния брой.
Номинираните мога да правят самоотводи, които не се гласуват.
5.2. След прекратяване на предложенията, се изготвя листа, в която кандидатите за
представители в регионалния съвет за развитие са подредени по реда на тяхното
издигане.
5.3. Гласува се за всеки кандидат поотделно.
5.4. Всеки представител на общините има право да гласува „За” само за
определения по 5.1. брой на представители в регионалния съвет за развитие.
5.5. В случаите, когато резултатът от гласуването за отделен кандидат бъде оспорен
веднага след приключването му, гласуването се повтаря. Резултатът от повторното
гласуване е окончателен.
5.6. За избрани се смятат кандидатите, получили повече от половината от гласовете
на присъстващите представители на общините от съответната област.
5.7. В случай, че повече от определения брой по т. 5.1. кандидати за представители
в регионалния съвет са събрали необходимото мнозинство, за избрани се считат
кандидатите, получили най-много гласове.
5.8. В случай, че кандидати са получили равен брой гласове и с това се надхвърля
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определената бройка по т. 5.1., се провежда ново гласуване само за тях. За избран
се смята получилият най-много гласове.
5.9. В случай, че нито един от кандидатите за представители в областния съвет не
са получили необходимото мнозинство, представителите на общините решават
дали да се проведе повторно гласуване на издигнатите кандидатури или да се
пристъпи към ново издигане на кандидатури.
5.10. Избраните представители в регионалните съвети за развитие се подреждат в
листа по азбучен ред на първите им имена, като за тях се открива процедурата за
избор на заместници в регионалните съвети.
6. Предложения/номинации и гласуване за заместник-представители в
регионалния съвет
6.1. Всеки представител на общините от съответната област има право да прави
едно или няколко мотивирани предложения за заместник-представители в
регионалните съвет за развитие в съответствие с изискванията на чл. 18, ал. 6 от
ЗРР и чл. 34, ал. 3 от ППЗРР за техния брой. Номинираните мога да правят
самоотводи, които не се гласуват.
6.2. След прекратяване на предложенията, се изготвя листа, в която кандидатите за
заместник-представители в регионалния съвет за развитие са подредени по реда на
тяхното издигане.
6.3. Гласува се за всеки кандидат поотделно и съответно важат всички правила
посочени в т. 5.4 до т. 5.9. включително.
6.4. Избраните заместник представители в регионалните съвети за развитие се
подреждат в листа по азбучен ред на първите им имена и съответно стават
заместници на вече избраните представители отново по азбучен ред на първите им
имена.
6.5. Когато броя на предложенията за представители и заместник представители
съответстват на изискванията на чл. 18, ал. 6 от ЗРР и чл. 34, ал. 3 от ППЗРР и след
приемане на изрично решение от представители на общините е възможно
кандидатурите да се гласуват анблок. Това правило може да бъде прилагано при
гласуване за представители и за заместник-представители. Не е възможно да бъде
приложено едновременно за двата вида избори, поради спазване на
последователността на избора с цел определяне на конкретните заместниците.
6.6. Ако не се достигне до необходимия брои представители или заместникпредставители в една или повече области се насрочва нова среща, в която участват
само представители на общините от области, в които няма избрани представители
и техни заместници.
7. Протоколиране
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7.1. За проведените процедури се съставят протоколи, които се подписват от
протоколист и водещ. В протоколът се удостоверяват взетите решения за избор на
представители и заместник представители в съответните регионални съвети за
развитие.
7.2. Протоколите от проведените процедури се съхраняват в НСОРБ за срока на
функциониране на съответните регионални съвети за развитие. Протоколите се
публикуват в интернет страницата на НСОРБ.
III.

ДИСТАНЦИОННА
ПРОЦЕДУРА
ЧРЕЗ
ВИДЕОКОНФЕРЕНТНА
ВРЪЗКА ЗА ИЗБОР НА ПРЕДСТАВИТЕЛИ НА ОБЩИНИТЕ В
РЕГИОНАЛЕН СЪВЕТ ЗА РАЗВИТИЕ
1. Свикване на дистанционна областна среща
1.1. Дистанционната процедура се свиква с писмена покана за организиране на
областна среща на членове – представители на общини на областния съвет за
развитие.
1.2. Поканата съдържа дневния ред, дата, часа за провеждане на дистанционната
областната среща, както и информация за интернет платформата, която ще бъде
използвана.
1.3. Поканата се изпраща от изпълнителния директор на НСОРБ по пощата и/или
по електронен път до всички членове на областния съвет за развитие не по-късно
от 7 работни дни преди датата на дистанционната срещата.
1.4. Поканата се публикува и на интернет страницата на НСОРБ в деня на
изпращането й до членовете на областния съвет за развитие.
1.5. Дневния ред на срещата има следното минимално съдържание:
- номиниране и гласуване на представители на регионалните съвет за развитие
в съответствие с разпоредбата на чл. 18, ал. 6 от ЗРР за техния брой;
- номиниране и гласуване на заместник-представители на регионалните съвет
за развитие в съответствие с разпоредбата на чл. 34, ал. 3 от ППЗРР за техния брой.
1.6. В срок от не по-късно от 3 работни дни преди датата на дистанционната среща
членовете от съответния областен съвет за развитие следва писмено да отговорят
до НСОРБ за тяхната възможност за вземат участие. В техните отговори следва да
се посочи телефон и електронна поща, на която да бъде изпратен линк за достъп до
интернет платформата, чрез която ще бъде проведена срещата.
1.7. В случай, че член на областния съвет за развитие е временно възпрепятстван да
участва в областната дистанционна среща той представя в НСОРБ писмена
информация за имена, длъжност, мобилен телефон и електронна поща за
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заместника си, който е определен по правилата по т. 3.2. Към писмото се прилага и
Пълномощното по т. 3.2.2.
2. Организиране и ръководене на областните дистанционни срещи
2.1. Административния екип на НСОРБ организира и технически обезпечава
провеждането на дистанционните областни срещи.
2.2. Изпълнителния директор на НСОРБ или друг представител от
административния екип на НСОРБ е водещ на областната дистанционна среща.
3. Определяне на кворум на областната среща
3.1. Областната дистанционна среща е редовна, в случай, че присъстват повече от
половината от членовете от съответния областен съвет за развитие.
3.2. В случай, че член на областния съвет за развитие е временно възпрепятстван да
участва в областната дистанционна среща той може да бъде заместван, както
следва:
3.2.1. от предварително определения негов заместник в Заповедта за утвърждаване
на поименния състав на областния съвет за развитие.
3.2.2. когато в Заповедта за утвърждаване на поименния състав на областния съвет
за развитие не е предварително определен заместник е необходимо изрично
писмено упълномощаване на друг представите за участие в конкретната среща.
3.3. Определените заместниците и в двете хипотези по т. 3.2. участват с право на
глас в срещата.
3.4. Когато липсва необходимият кворум, срещата се отлага с половин час, след
което се провежда независимо колко са представителите на общините.
4. Ред и начин на гласуване
4.1. Гласуването е явно и поименно, като се организира от водещия на
дистанционното заседание.
4.2. Гласува се в следния ред: „за“, „против“ и „въздържал се“.
4.3. Решенията се вземат с обикновено мнозинство - повече от половината от
гласовете на присъстващите представители на общините.
5. Предложения/номинации и гласуване за представители в регионалния
съвет
5.1. Всеки представител на общините в областната среща има право да прави едно
или няколко мотивирани предложения за представители в регионалните съвет за
развитие в съответствие с изискванията на чл. 18, ал. 6 от ЗРР за техния брой.
Номинираните мога да правят самоотводи, които не се гласуват.
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5.2. След прекратяване на предложенията, се изготвя листа, в която кандидатите за
представители в регионалния съвет за развитие са подредени по реда на тяхното
издигане.
5.3. Гласува се за всеки кандидат поотделно.
5.4. Всеки представител на общините има право да гласува „За” само за
определения по 5.1. брой на представители в регионалния съвет за развитие.
5.5. В случаите, когато резултатът от гласуването за отделен кандидат бъде оспорен
веднага след приключването му, гласуването се повтаря. Резултатът от повторното
гласуване е окончателен.
5.6. За избран се смятат кандидатите, получили повече от половината от гласовете
на присъстващите представители на общините от съответната област.
5.7. В случай, че повече от определения брой по т. 5.1. кандидати за представители
в регионалния съвет за развитие са събрали необходимото мнозинство, за избрани
се считат кандидатите, получили най-много гласове.
5.8. В случай, че кандидати са получили равен брой гласове и с това се надхвърля
определената бройка по т. 5.1., се провежда ново гласуване само за тях. За избран
се смята получилият най-много гласове.
5.9. В случай, че нито един от кандидатите за представители в регионалния съвет
не са получили необходимото мнозинство, представителите на общините решават
дали да се проведе повторно гласуване на издигнатите кандидатури или да се
пристъпи към ново издигане на кандидатури.
5.10. Избраните представители в регионалните съвети за развитие се подреждат в
листа по азбучен ред на първите им имена, като за тях се отрива процедурата за
избор на заместници в регионалните съвети.
6. Предложения/номинации и гласуване за заместник-представители в
регионалния съвет
6.1. Всеки представител на общините в областната среща има право да прави едно
или няколко мотивирани предложения за заместник-представители в регионалните
съвет за развитие в съответствие с изискванията на чл. 18, ал. 6 от ЗРР и чл. 34, ал.
3 от ППЗРР за техния брой.
6.2. След прекратяване на предложенията, се изготвя листа, в която кандидатите за
представители в регионалния съвет за развитие са подредени по реда на тяхното
издигане.
6.3. Гласува се за всеки кандидат поотделно и съответно важат всички правила
посочени в т. 5.4 до т. 5.9. включително.
6.4. Избраните заместник представители в регионалните съвети за развитие се
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подреждат в листа по азбучен ред на първите им имена и съответно стават
заместници на вече избраните представители отново по азбучен ред на първите им
имена.
6.5. Когато броя на предложенията за представители и заместник представители
съответстват на изискванията на чл. 18, ал. 6 от ЗРР и чл. 34, ал. 3 от ППЗРР и след
приемане на изрично решение от представители на общините е възможно
кандидатурите да се гласуват анблок. Това правило може да бъде прилагано при
гласуване за представители и за заместник-представители. Не е възможно да бъде
приложено едновременно за двата вида избори, поради спазване на
последователността на избора с цел определяне на конкретните заместниците.
6.6. Ако не се достигне до необходимия брои представители или заместникпредставители в една или повече области се насрочва нова среща, в която участват
само представители на общините от области, в които няма избрани представители
и техни заместници.
7. Протоколиране
7.1. За проведените процедури се съставят протоколи, които се подписват от
протоколиста и водещия. В протоколите се удостоверяват взетите решения за избор
на представители и заместник- представители в регионалните съвети за развитие.
7.2. Протоколите от проведените процедури се съхраняват в НСОРБ за срока на
функциониране на съответните регионални съвети за развитие. Протоколите се
публикуват в интернет страницата на НСОРБ.

9

