Приложение към Заповед №.9.0.((V!
На Областния управител на област Русе

^"

^

ПРАВИЛНИК
(критерии) за създаване на Областни обществените съвети в област Русе
Глава първа
ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ
Предмет
Чл. 1. (1) Този Правилник урежда устройството, дейността и функциите на
Областните обществените съвети в област Русе, наричани по-нататък „Обществени съвети".
(2) Обществените съвети имат представители на повече от една община, или на повече
от една регионална организация, или ведомство.
(3) Обществените съвети осъществяват своята дейност на доброволен принцип.
(4) Обществените съвети не се занимават с политическа дейност и не могат да бъдат
част от политически структури.
(5) Обществените съвети са консултативен орган за осъществяване на сътрудничество,
координация и консултация между държавната власт, местната власт и гражданското
общество.
Чл. 2.(1) Обществените съвети се изграждат по инициатива на група граждани,
неправителствени организации, общински съвети, общински съветници, кметове на общини,
регионални институции като се отчитат нагласите на населението.
(2) Обществените съвети могат да възникват на отраслов/професионален или
териториален признак, съобразно конкретните обществени потребности и интереси.
Цели
Чл. 3. Целите на Обществените съвети са:
1.Да служат като постоянна форма на диалог между държавната и местна власт и
структурите на гражданското общество.
2.Да отговорят на законния стремеж на структурите на гражданското общество да
изразяват мнения, становища и предложения по отношение на актове на държавната и
местната власт, които засягат техните интереси.
3.Да осигурят участието на широк кръг представители на гражданското общество в
различни инициативи на Областна администрация и една или няколко от общините в област
Русе.
4.Да стимулират партньорството между държавната власт, местната власт и
структурите на гражданското общество с цел намиране на общи решения на съществуващите
проблеми.
5.Да осъществяват обществен мониторинг върху дейността на държавната и местната
власт.
Принципи
Чл. 4. При осъществяване на своята дейност Обществените съвети се ръководят от
принципите на:
1. Доброволност и равнопоставеност на своите членове.
2. Законност, отговорност и сътрудничество при вземане на решения.
3. Прозрачност на дейността.
4. Градивност, конструктивност и добронамереност.

1

Задачи и дейности
Чл. 5. Обществените съвети:
1.Участват в разработване, обсъждане и изпълнение на Областни и Общински
планове, стратегии и програми за развитието на общността.
2.Проучват мнението и потребностите на гражданите относно важни социални,
културни, икономически, инфраструктурни проблеми и организират събития и форуми за
обсъждане и формулиране на предложения за решение.
3.Осигуряват обратна връзка за ефекта и степента на удовлетвореност от
провежданата общинска и държавна политика в областта, в която работят.
4.Предоставят експертиза и дават предложения за решаване на проблеми в своята
сфера на дейност.
5.Участват в разработване на проекти в своята сфера на дейност, финансирани от
местни, национални и международни фондове и програми.
6.Могат да изпълняват и други задачи, дейности и инициативи в партньорство с
държавната и местната власт и с други институции и организации в полза на местната общност
и на групите, които представляват.
Права и задължения
Чл. 6. Обществените съвети:
1.Участват в самоуправлението и развитието на общината, областта и района, като
консултират мненията и нагласите на гражданите по основните теми, по които работят.
2.Получават проекти на нормативни актове и дават становища по тях.
3.Участват в заседанията на Областните комисии и на Общинските съвети, когато се
обсъждат въпроси от тяхната сфера на дейност.
4.Ежегодно внасят в Областна администрация план за дейността си през следващата
година и отчет за резултатите от своята работа през изтеклата година.
Чл. 7. Областна администрация:
1 .Подкрепя дейностите и инициативите на Обществените съвети.
2.Привлича за участие в работните си групи и комисии членове на Обществените
съвети по въпроси от тяхната компетентност.
3.Проучва, обсъжда и се произнася по внесени от Обществените съвети предложения.
4.Води електронен регистър на Обществените съвети.
5.Изисква становища по важни въпроси от сферата на действие на Обществените
съвети.
Състав на обществените съвети
Чл. 8. (1) Обществените съвети се състоят от представители на групи граждани,
неправителствени организации, общински съвети, институции, общински администрации и
Областна администрация, като техния числен състав не надхвърля 35 човека.
(2) Всяка от групите по ал. 1 определя своите представители в състава на
Обществените съвети по критерии, определени от учредителното им събрание.
(3) Обществените съвети отправят покана за включване в своя състав на
представители на всички заинтересовани страни по проблема, по който работят.
Учредяване на Областни обществени съвети
Чл. 9. (1) Областните обществените съвети се създават на учредително събрание,
което взема решение за учредяване на съвета.
(2) Решението за учредяване на Областния обществен съвет се приема с консенсус от
учредителното събрание.
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(3) Учредителите избират измежду членовете на Областния обществен съвет председател, секретар и др.
(4) Председателят на Областния обществен съвет в едномесечен срок след неговото
учредяване или промяна подава необходимите документи и данни за включване в Регистъра
на Областните обществени съвети.
(5) В 15-дневен срок се извършва регистрация на новосъздадените Областни
обществени съвети в Регистъра на Областните обществени съвети към Областна
администрация при условие, че отговарят на разпоредбите на този Правилник.
Органи
Чл. 10. Органите на Обществените съвети се определят в техните правилници за
работа, като се предвижда ролята на председател, секретар, секретариат, временни и
постоянни комисии към него и др.
Заседания
Чл. 11. (1) Заседанията на Областните обществени съвети са публични, ако няма друго
решение.
(2) Областните обществени съвети заседават, ако присъстват повече от половината от
членовете им.
(3) Областните обществени съвети приемат решенията си с явно гласуване, с
обикновено мнозинство.
(4) За заседанията на Областните обществени съвети се съставя протокол, който се
представя в Областна администрация и се одобрява от Областния управител.
(5) Областните обществени съвети се свикват по инициатива на председателя,
секретаря или на най-малко на 1/3 от членове им.
(6) Уведомяването на членовете на Областните обществени съвети за заседанията се
извършва с писмена покана, която съдържа деня, часа, мястото и проекта за дневния ред на
заседанието.
Процедура за внасяне на материали и присъствие в заседания на Областни
комисии и Общински съвети.
Чл. 12. (1) При предложение от Областен обществен съвет за разглеждане на даден
въпрос (питане, становище, предложение, информация, отчет и др.) от Общински съвет или
Областна комисия, неговият председател създава работна група за формулиране на
изложение и проект за решение.
(2) Работните групи по ал. 1 приемат решение в срок до 30 дни.
(3) Когато Областен обществен съвет внесе предложение или становище по проект за
решение в Областна комисия, на представителя на обществения съвет се осигурява време в
рамките на 5 (пет) минути да обоснове предложението или становището си.
Чл. 13. Присъствието на представители на Областните обществени съвети на
заседания на Общинските съвети, Общинските и Областните комисии, както и поставянето
на въпроси и даването на отговори по тях се извършва съгласно определения ред в
Правилника за организацията и дейността им.

Глава втора
ВИДОВЕ ОБЛАСТНИ ОБЩЕСТВЕНИ СЬВЕТИ
Чл. 14. (1) Областните обществените съвети могат да бъдат:
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1. Областни обществени съвети с обща насоченост.
2. Специализирани Областни обществени съвети.
.3. Временни Областни обществени съвети, възникващи по конкретен повод.
(2) Областните обществени съвети по ал. 1 приемат правилници за организацията и
дейността си.
(3) В правилника за организацията и дейността на Областните обществените съвети се
уреждат вътрешната организация и структура, членския състав и представителство,
правилата за провеждане на заседания и вземане на решения, както и други въпроси,
свързани с дейността им.
Областни обществени съвети с обща насоченост.
Чл. 15. (1) Инициативата за възникване на Съвета е на група граждани,
неправителствени организации, общински съвети, общински съветници, кметове на общини,
регионални институции като се отчитат нагласите на населението.
(2)Функциите на Обществения съвет с обща насоченост са свързани с формирането и
реализирането на политики, програми и решения в следните направления:
1. Обществен ред и сигурност.
2. Политики, касаещи младежта, децата, спорта и хората в неравностойно положение;
3. Околната среда и зелените площи.
4. Подобряване на административните услуги.
5. Осъществяване на проекти и добри практики, които са от взаимен интерес на
Общинските администрации и местните общности.
6. Изграждане и поддържане на активен местен социален капитал, който да подпомага
дейностите на общинските администрации в полза на гражданите от местната общност.
7. Осъществяване на дейности и проекти за благоустрояване на районите и кварталите
и за съхранение и развитие на техните традиции, културни ценности и др.
8. Други сфери на дейност, свързани с обществено значими проблеми.
Специализирани Областни обществени съвети
Чл. 16. (1) Инициативата за възникване на Съвета е на Областния управител, който
издава заповед за учредяването му, като определя целите, функциите и състава му.
(2) Членове на Съвета са експерти с доказан професионален опит в съответна област и
избрани по предварителни определени критерии. Броят на членовете на Съвета се определят
със Заповед на Областния управител.
(3) Функциите на Съвета са свързани с:
а) изработване на конкретни стратегии, програми и политики във важни области като
градоустройство, транспорт, чистота, поддръжка и развитие на зелените площи и местата за
отдих и спорт и/или области, които се нуждаят от бързо развитие.
б) изработване на конкретни стратегии, програми и политики, които касаят
интегрирани области от местното развитие и попадат в компетенциите на повече от една
община.
в) контрол по реализацията на вече приети политики и програми.
Временни Областни обществени съвети със специализирана насоченост на
гражданите, възникващи по конкретен повод.
Чл. 17. (1)Инициативата за възникване на Съвета е на гражданите и техните
организации, които определят неговия предмет на дейност при конкретен повод (спонтанно
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възникнал обществен проблем) и след представяне на подписка (най-малко 50 човека,
представители на повече от една община, или на повече от една регионална институция) с
искане за учредяване на временния Обществен съвет.
(2)Членове на Съвета могат да бъдат представители на инициативната група
граждани'' представители на Общински съвет, Областна администрация, Общинска
администрация, СГО, регионални институции и др.
(3)Функциите на Съвета са със специализирана насоченост, кореспондираща с
обществения повод или проблем, във връзка с който са създадени.
(4)Съветът провежда заседания и приема своите решения с обикновено мнозинство.
(5)Съветът има временен характер и прекратява дейността си след разрешаване на
съответния проблем.
(6)Съветът се разпуска при изпълнение на поставената задача, или поетите
ангажименти, като представя в Областна администрация доклад за извършената работа.

Преходни и заключителни разпоредби
§1. Настоящият Правилник е изготвен, съгласно решение на Областния съвет за
развитие, прието с Протокол № 1/16.12.2009г.

ПЛАМЕН СТОИЛО

Областен управител
на област Русе
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