ПРОТОКОЛ
№ КД-03-205/22 Декември 2016 г.
ОТ ЗАСЕДАНИЕ НА ОБЛАСТЕНИЯ СЪВЕТ ЗА РАЗВИТИЕ (ОСР)
НА ОБЛАСТ КЮСТЕНДИЛ
„Голяма зала“, ет. 2, административна сграда на Областна администрация
Кюстендил
Днес, 20.12.2016 г., от 10.30 часа в „Голяма зала“, ет. 2, административна
сграда на Областна администрация Кюстендил се проведе заседание на Областния
съвет за развитие (ОСР) на област Кюстендил.
На заседанието освен членове на Съвета, присъстват г-жа Теодора Вълкова Началник

отдел:

"Стратегическо

планиране

и

координация

на

регионалното

развитие в Югозападен район" към Главна дирекция "Стратегическо планиране на
регионалното развитие и административно-териториално устройство" в МРРБ, и г-жа
Любомира Велинова – Управител на Областен информационен център - Кюстендил.
На заседанието присъстват и упълномощени лица с право на глас, съгласно чл. 62.
ал. 7 от ППЗРР, а именно:


Радмила Найденова Рангелова – Тодорова, представляваща Кмет на община

Кюстендил, пълномощно № П-00-241/16.12.2016 г.;


Красимир Василев Георгиев,

представляващ Кмет на община Дупница,

пълномощно № УД-1704/20.12.2016 г., и


Наталия Крумова Николова, представляваща Председател на Регионален

съвет на КНСБ – Кюстендил, пълномощно № 25/19.12.2016 г.
След проверка на кворума се установи, че на заседанието присъстват 18
(осемнадесет) от необходимия брой 2/3 от членовете на съвета с право на глас и на
основание чл. 22, ал. 3 от Закона за регионалното развитие и чл. 70 от Правилника
за прилагане на Закона за регионалното развитие, заседанието е редовно.
Г-н Виктор Янев, Председател на Областния съвет за развитие (ОСР) и
Областен

управител

на

област

Кюстендил

откри

заседанието,

поздрави

присъстващите членове и гости на съвета, и предложи за приемане и гласуване
следния дневен ред:
1.

Представяне на Наредба за условията, реда и сроковете за изготвяне,

съгласуване, приемане, актуализиране и изпълнение на националната концепция за
пространствено развитие, регионалните схеми за пространствено развитие на
районите от ниво 2 и регионалните схеми за пространствено развитие на районите
от ниво 3 (области), обнародвана в ДВ бр. 88 от 08 Ноември 2016 г.
Докладва: Представител на МРРБ
2.

Нови възможности по Оперативните програми – схеми за кандидатстване през

2017 г.
Докладва: Представител на Областен Информационен Център - Кюстендил

3.

Приемане на промени в правилника за дейността на Комисията по заетост към

Областен съвет за развитие на област Кюстендил.
Докладва: Г-н Виктор Янев, Председател на Областния съвет за развитие и Областен
управител на Област Кюстендил
4.

Други.
Предложението за дневен ред беше гласувано и прието единодушно от

присъстващите членове на съвета.
По точка първа от дневния ред Председателят на съвета информира
присъстващите за приета с ПМС 278/01.11.2016 год. и публикувана на 08.11.2016 г.,
Наредба за условията, реда и сроковете за изготвяне, съгласуване, приемане,
актуализиране

и

изпълнение

на

националната

концепция

за

пространствено

развитие, регионалните схеми за пространствено развитие на районите от ниво 2 и
регионалните схеми за пространствено развитие на районите от ниво 3 (области),
обнародвана в ДВ бр. 88 от 08 Ноември 2016 г. Г-н Виктор Янев след кратък увод
даде думата на г-жа Теодора Вълкова - Началник отдел: "Стратегическо планиране и
координация на регионалното развитие в Югозападен район" към Главна дирекция
"Стратегическо

планиране

на

регионалното

развитие

и

административно-

териториално устройство" в МРРБ, която запозна членовете на съвета с новите
моменти в приетия нормативен акт.
След края на презентацията, г-н Виктор Янев благодари на г-жа Теодора
Вълкова и предложи преминаване към следваща точка от дневния ред.
По точка втора от дневния ред: „Нови възможности по Оперативните
програми – схеми за кандидатстване 2017 г.“, председателят на съвета г-н Виктор
Янев

даде

думата

информационен

на

център

г-жа
–

Любомира

Кюстендил,

Велинова

която

–

Управител

на

Областен

запозна

членовете

на

съвета

с

възможностите за кандидатстване с проекти по съответните приоритетни оси и мерки
на Оперативните програми през 2017 година, съгласно утвърдените или предстоящи
за утвърждаване индикативни годишни таблици.
По точка трета от дневния ред: „Приемане на промени в правилника за
дейността на Комисията по заетост към Областен съвет за развитие на област
Кюстендил“, г-н Виктор Янев информира членовете на ОСР за необходимостта от
промени в правилника на Комисията по заетост, във връзка с направени изменения
на Закона за регионалното развитие (ЗРР), като изложи следните предложения за
промени:
I.
С оглед спазване на Чл. 9. (Изм. - ДВ, бр. 15 от 2016 г.) от Закон за регионалното
развитие (ЗРР), предлагаме проект за измениние на ЧЛ. 5 от Правилника на
Комисията по заетостта към ОСР, а именно:
ЧЛ. 5 При осъществяване на дейността си Комисията по заетост към Областния
съвет за развитие се съобразява с приоритетите на Националната стратегия за
регионално развитие; регионалните планове за развитие; областните стратегии за
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развитие; общинските планове за развитие и (към списъка се добавят)
интегрираните планове за градско възстановяване и развитие.
II.
На основание чл. 25а от Правилника за прилагане на Закона за насърчаване на
заетостта, предлагаме ПРОЕКТ за изменение на чл. 6 от Правилника на Комисията
по заетостта към ОСР, а именно:
Чл. 6. (1) Комисията по заетост към Областния съвет за регионално развитие:
1. определя приоритетите на регионалната политика по насърчаване на заетостта и
отговаря за разработването на регионални програми за заетост и/или обучение на
възрастни в съответствие с приоритетите на областната стратегия за развитие и на
регионалните, областните и общинските планове за развитие, както и с
приоритетите на националните стратегически документи и Националния план за
действие по заетостта;
2. одобрява проекта на регионална програма за заетост и обучение на областта и го
изпраща на министъра на труда и социалната политика за утвърждаване и
финансиране;
3. осигурява условия за провеждане на регионалната политика по насърчаване на
заетостта;
4. извършва наблюдение и контрол на изразходваните средства за активна
политика.
(2) В комисията по ал. 1 могат да участват със съвещателен глас директорът на
дирекция "Регионална служба по заетостта" и/или упълномощени от изпълнителния
директор на Агенцията по заетостта длъжностни лица.
(3) Временна комисия по заетостта се създава за разрешаване на определени
задачи, свързани с приоритетите на регионалната политика по насърчаване на
заетостта.
III.
Допълване на правилника за устройството и дейността на Комисията по заетост към
Областния съвет за развитие на Област с административен център гр. Кюстентдил.
Предлагаме ПРОЕКТ за допълване на Правилника на Комисията по заетостта към
ОСР, а именно:
Добавя се ЧЛ. 10а (1) По предложение на Комисията по заетост, Областният
управител издава заповед за сформиране на комисия за разработване на
регионална програма за заетост и обучение на областта въз основа на
предложенията по ал. 2 на областната и на общинските администрации.
(2) Членовете на комисията могат да бъдат лица, които декларират, че:
1. нямат материален интерес от оценяването на определен кандидат;
2. не са "свързани лица" по смисъла на Закона за предотвратяване и установяване
на конфликт на интереси с участник в процедурата;
3. нямат частен интерес по смисъла на Закона за предотвратяване и установяване
на конфликт на интереси при оценяване на проектните предложения.
(3) Комисията изготвя проект на регионална програма за заетост и обучение на
областта въз основа на оценка и подбор на постъпилите предложения.
(4) Комисията по ал. 1 внася проекта на регионална програма за заетост и обучение
за одобрение в Комисията по заетостта.
IV.
Предложение за изменение в наименованието на „Правилник за устройството и
дейността на Комисията по заетост към Областния съвет за регионално развитие на
Област с административен център Кюстентдил“. Променя се като се заличава думата
„регионално“ и става „Правилник за устройството и дейността на Комисията по
заетост към Областен съвет за развитие на Област с административен център
Кюстентдил“.
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V.
На основание чл. 69. (1) от ППЗРР, предлагаме ПРОЕКТ за изменение на чл. 12. (1)
от Правилника на Комисията по заетостта към ОСР, а именно:
Комисията по заетостта провежда заседанията си съгласно приета програма, но не
по-малко от две заседания за една календарна година (вместо досегашните 4
заседания).
Председателят даде думата на членовете на съвета за изказване на мнения,
коментари и предложения. След като такива не бяха направени, се пристъпи към
гласуване и приемане на така направените предложения за промени на правилника,
а именно:
По точка трета от дневния ред „Приемане на промени в правилника за
дейността на Комисията по заетост към Областен съвет за развитие на област
Кюстендил“ с 18 гласа „ЗА“, 0 гласа „ПРОТИВ“ и 0 гласа „ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ“ Областния
съвет за развитие на област Кюстендил взе следното решение:
РЕШЕНИЕ №1
Областния

съвет

за

развитие

(ОСР)

на

област

Кюстендил

приема

предложенията за изменение и допълнение на Правилник за дейността на
Комисията по заетост към Областен съвет за развитие на област Кюстендил.
По точка четвърта от дневния ред „Други“, г-н Виктор Янев даде възможност
на присъстващите да вземат отношение по въпроси и теми извън дневния ред на
заседанието, но такова не беше взето.
В заключение Председателя на съвета напомни, че в срок до края на месец
Март 2017 година, общините от област Кюстендил следва да изпратят до Областния
управител доклади относно напредъка в изпълнението на Общинските планове за
развитие, след което благодари на присъстващите и закри заседанието.

Виктор Янев .......................................
Председател на ОСР на Област Кюстендил

Изготвил: ............................................
Ясен Плачков - Гл. експерт, д-я АКРРДС
гр. Кюстендил
22 Декември 2016 г.
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