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Белгия

3 региона 
3 общности 

10 провинции
581 общини

Ирландия

Франция

Португалия

Испания

Хърватия ГърцияСловения Малта

Италия

Австрия

3 окръга
12 кантона

102 общини

Латвия

9 града
110 общини

12 провинции
355 общини

21 региона
290 общини

16 федерални провинции
401 окръга (294 административни 

окръга, 
107 града с правомощия на окръзи)

11 054 общини

19 провинции, включително 
автономния регион Оландски 

острови
310 общини

5 региона
2 територии със специален статут: 
Фарьорски острови и Гренландия

98 общини

Литва
60 общини

26 съвета на графства, от които три 
са в Дъблин (Фингал, Дан Лири-

Ратдаун и Южен Дъблин)
3 градски съвета

2 съвета на градове и графства

Чешка република

14 региона
6 258 общини

18 региона (13 континентални и 5 
отвъдморски)

101 департамента
35 358 общини Словакия

8 региона 
79 административни окръга

2 926 общини

2 автономни области (Азорски 
острови и о-в Мадейра)

308 общини
3091 кметства

Румъния

42 окръга, включително столицата 
Букурещ

103 големи градове
217 града

2 861 селски общини

17 автономни области
2 автономни града (Сеута и Мелиля)

50 провинции
8 131 общини

България

6 района за планиране
28 области

265 общини

Унгария

19 области
3175 общини 

Кипър

6 окръга
39 големи общини
478 малки общини

21 жупании (включително 
столицата Загреб)

128 града
428 общини

13 региона
7 децентрализирани 

администрации
325 общини

12 региона
212 общини

6 регионални комитета
68 общини

20 области (15 обикновени и 5 с 
автономен статут)

2 автономни провинции (Болцано 
и Тренто)

110 провинции
15 метрополни града

7960 общини

9 федерални провинции
95 окръга (включително 15 града)

2098 общини

Полша

16 воеводства
314 окръга

2 478 общини

Естония

79 общини (64 селски общини и 15 
градски общини)

Canarias

Guyane Guadeloupe
Martinique

Açores Madeira

Réunion
Mayotte
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Преди пленарните сесии и заседанията на политическите 
групи членовете се събират по национални делегации за 

обсъждане на общи позиции.

дават възможност на регионите и 
градовете да участват в дебатите на 

ЕС и да обменят опит и добри практики 
по конкретни политики на ЕС.

Целта на мрежите е да решават 
въпроси от голямо значение за 

градовете и регионите.
КР членува и в Конвента на 

кметовете.

Членовете на КР се събират на пленарна сесия в 
Брюксел за разглеждане и приемане на 
становища, доклади и резолюции. На 
пленарните сесия гостуват членове на 
Европейския парламент, Европейска-
та комисия и Съвета, както и 
представители на председателство-
то на ЕС, поканени за 
участие в 
обсъжданията 
на въпроси от 
особен 
интерес за 
регионите и 
градовете.

Отговаря за доброто протичане на пленарните сесии, заседанията на комисиите и 
другите политически дейности на членовете на КР. Той има за задача и да 

популяризира Европейския комитет на регионите и да подкрепя 
комуникационните дейности на неговите членове.  

Генералният секретариат е съставен от седем дирекции: 
 – „Членове, пленарни сесии, стратегия“ – 

„Законодателна дейност 1“ – „Законодателна дейност 
2“ – „Комуникация“ – „Човешки ресурси и 

финанси“ – „Логистика“* – „Писмени преводи“*

* (последните две са съвместни с Европейския 
икономически и социален комитет). 

Към Генералния секретариат работят 
още секретариатите на 

политическите групи и служба 
за вътрешен одит.

Назначава се от Бюрото за срок от пет години. Ръководи администраци-
ята на КР и отговаря за изпълнението на взетите от Бюрото решения и за 

гладкото функциониране на административните служби.
Петър Ближковски беше назначен за генерален секретар на 

Европейския комитет на регионите на 7 октомври 2019 г.

Бюро

Пленарна
асамблея

Генерален
секретар

Генерален секретариат

329
заседават 

5 до 6 пъти 
годишно

членове 

Членове по национални делегации

Франция, Германия
и Италия Испания и Полша

Австрия, Белгия, България,
Гърция, Нидерландия,

Португалия, Унгария, Чешката
република и Швеция

Дания, Ирландия,
Литва, Словакия,

Финландия и Хърватия

Естония, Латвия и Словения

Румъния

МалтаКипър и Люксембург

Още една, седма комисия (CAFA)
съветва Бюрото по административни

и финансови въпроси

100

6
комисии

членове
всяка с по 

специализирани 

100

6
комисии

членове
всяка с по 

специализирани 

КР има правото да изразява позициите си по всички важни въпроси от местен и 
регионален интерес, във връзка с които Европейският парламент, Съветът на ЕС и 
Европейската комисия са задължени да се консултират с него. Две трети от законода-
телните актове на Европейския съюз се отнасят до тези въпроси.

Повече информация можете да намерите тук:

Дейността на Европейския комитет на регионите

Становища
Други институции на ЕС редовно се консултират с КР при изготвянето на законодателни текстове (директиви, 
регламенти и др.), които се отнасят за области, засягащи местните и регионалните власти. Освен това КР 
може да изготвя становища по собствена инициатива. Приетото от компетентната комисия проектостанови-
ще се внася за разглеждане от пленарната сесия. След като бъде прието, становището се изпраща до всички 
европейски институции и се публикува в Официален вестник на Европейския съюз.
————————————————————————————————

Резолюции
Резолюциите са възможност Комитетът да изрази своята гледна точка по важни и актуални въпроси. 
Политическите групи в КР също могат да изготвят резолюции.
————————————————————————————————

Прогнозни становища и доклади за въздействието
КР не се ограничава само с изразяване на позиции по законодателните предложения, но и се стреми да дава 
своя принос за бъдещото развитие на политиките на ЕС, като се опира на опита на своите членове. Аналогично, 
Европейската комисия може да поиска от КР да изготви доклад за въздействието. Както сочи наименованието 
им, целта на тези доклади е извършването на оценка на въздействието на дадена политика на местно или 
регионално равнище.
————————————————————————————————

Утвърждаване на принципа на субсидиарност
В Договора от Лисабон се утвърждава правото на КР да сезира Съда на Европейския съюз с цел зачитане на 
неговите прерогативи и принципа на субсидиарност.
————————————————————————————————

Прояви
В ролята си на място за срещи на регионите и градовете КР организира конференции, семинари и изложби в 
сътрудничество с регионални и местни партньори и с други европейски институции. 
• По време на Европейската седмица на регионите и градовете КР е домакин в Брюксел на хиляди участници 

в оживени дискусии и на гости, търсещи партньори за осъществяване на съвместни проекти.
• EuroPCom, Европейската конференция за публична комуникация, е годишната среща на експерти в 

областта на комуникацията, работещи за местни, регионални, национални и европейски органи, както и 
за частни комуникационни агенции, НПО и от академичните среди.

• На всеки две години КР провежда Европейска среща на високо равнище на регионите и градовете, за да 
обсъди основните предизвикателства, пред които е изправен Европейският съюз.

————————————————————————————————

Проучвания и други публикации
С помощта на външни експерти КР извършва проучвания на различни аспекти на регионалното и местното 
измерение на ЕС. Освен това КР изготвя публикации за лицата, отговорни за вземането на решения на 
регионално и местно равнище, и за широката общественост.

Области на компетентност на КР

ПредседателПредседател
Апостолос Цицикостас
(управител на регион 
Централна Македония, Гърция)

Мандат: 2 години и половина
• ръководи работата на КР
• председателства пленарните сесии
• изпълнява функциите на 
официален представител на КР.

Председателски съветПредседателски съвет
Председателският съвет се 

състои от председателя, първия 
заместник-председател и 

председателите на всички 
политически групи. Той 

подготвя работата и 
улеснява търсенето на 

политически консенсус 
за решенията, които 

трябва да бъдат взети 
от другите съставни 

органи (Пленарна-
та асамблея, 

Бюрото и 
комисиите).

Избран за 
председател
февруари
2020 г.

Избран за 
председател
февруари
2020 г.

Вашку Алвъш Кордейру
(член на автономното 
правителство на Азорските 
острови)

Мандат: 2 години и половина
• ръководи работата на КР заедно с 
председателя..

Първи
заместник-
председател

Първи
заместник-
председател

Избран за 
първи заместник-

председател
февруари

2020 г.    

Избран за 
първи заместник-

председател
февруари

2020 г.    

Мрежа за
наблюдение на

субсидиарността

ЕГТС
          Европейска

група за
териториално

сътрудничество

REGHUB
Мрежа от

регионални центрове за 
преглед на изпълнението 

на политиките на ЕС
(RegHub) CORLEAP

Конференция   
на регионалните

и местните власти за
Източното

партньорство

ARLEM
Евро-

Средиземноморска
асамблея на 

регионалните и 
местните власти

Млади
политици на

изборна
длъжност

(YEP)

Градове
и региони за
интеграция

Платформа
за наблюдение
на стратегията
 „Европа 2020“

Портал на
децентрализираното

сътрудничество

Политика на териториално
сближаване и бюджет на ЕС

COTER

Гражданство, управление, институционални
въпроси и външни работи

CIVEX

Околна среда, изменение
на климата и енергетика

ENVE

Природни
ресурси

NAT

Социална политика, образование, заетост,
научни изследвания и култура

SEDEC
Икономическа

политика

ECON

членове, отразяващи националния 
и политическия баланс

26

заместник-председатели 
(по един от всяка държава
членка)

27

председатели на политически 
групи

6*

председател
1първи замест

ник-председател

1

Европейският комитет на
регионите е Асамблея на представителите 

на местните и регионалните власти в 
Европейския съюз.

От 1994 г. неговата мисия е да представлява и утвърждава 
интересите на местните и регионалните власти в рамките на 

европейския процес на вземане на решения.
Така от седалището си в Брюксел Европейският комитет на 
регионите допринася за създаването на все по-тесен съюз 

между народите и териториите в Европа, в който решенията 
се вземат на равнище, възможно най-близо до 

гражданите, съгласно принципа на 
субсидиарност.

членове
61

* Зелените имат двама
съпредседатели


