ПРОТОКОЛ
№ КД-03-255/11 Декември 2017 г.
ОТ ЗАСЕДАНИЕ НА ОБЛАСТЕН СЪВЕТ ЗА РАЗВИТИЕ (ОСР)
НА ОБЛАСТ КЮСТЕНДИЛ
„Голяма зала“, ет. 2, административна сграда на Областна администрация
Кюстендил
Днес, 11.12.2017 г., от 11.00 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

Радостина

Новакова – Началник на Регионално управление на образованието – Кюстендил (с
право на глас на основание чл. 22, ал. 3 от ЗРР) и г-н Стефан Петров – Управител на
"ДАБЪЛ Д“ ЕООД, дружеството изготвило документите, предмет на разглеждане и
обсъждане от съвета. На заседанието присъстват и упълномощени лица с право на
глас, съгласно чл. 62. ал. 7 от ППЗРР, а именно:


Василка

Якимова

Димитрова,

представляваща

Кмет

на

община

Рила,

Пълномощно № 569/11.12.2017 г.;


Светослав Димитров Василев, представляващ Кмет на община Кюстендил,

Пълномощно № П-00-219/05.12.2017 г.;


Красимир Василев Георгиев, представляващ Кмет на община Дупница,

Пълномощно № УД-1298/08.12.2017 г.;


Любка Николова Йорданова, представляваща Кмет на община Кочериново,

Пълномощно № 14/11.12.2017 г.;


Невена Методиева Грозданова, представляваща Общински съвет – Бобошево.

Решение № 400 от Протокол № 33/30.11.2017 г. и


Василка Зафирова Кирилова, представляваща Кмет на община Трекляно,

Пълномощно № 36/08.12.2017 г.
След проверка на кворума се установи, че на заседанието присъстват 22
(двадесет и два) 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 ал. 1 от
Правилника за прилагане на Закона за регионалното развитие, заседанието е
редовно.
Г-жа Радослава Чеканска – Заместник-председател на Областния съвет за
развитие (ОСР) и Заместник-областен управител на област Кюстендил откри
заседанието в 11:25 часа, поздрави присъстващите членове и гости на съвета, и
предложи за гласуване и приемане следния дневен ред:
1. Откриване на заседанието и приемане на дневен ред.
Докладва: Г-жа Радослава Чеканска – Заместник-председател на Областен
съвет за развитие на Област Кюстендил

2.

Съгласуване на Областна стратегия за подкрепа

за личностното

развитие на децата и учениците в област Кюстендил (2018-2019).
Докладва: Г-н Стефан Петров – Управител на „ДАБЪЛ Д“ ЕООД
3.

Обсъждане и одобряване на Междинен доклад за изпълнение на

Областна стратегия за развитие (2014 – 2020).
Докладва: Г-н Стефан Петров – Управител на „ДАБЪЛ Д“ ЕООД
4. Други.
Съгласно чл. 69, ал. 5 от ППЗРР, на членовете на съвета беше предоставена
възможност да направят предложения за включване на допълнителни точки в
дневния ред, но такива не бяха направени и се пристъпи към гласуване на дневния
ред.
С 22 гласа „ЗА“, 0 гласа „ПРОТИВ“ и 0 гласа „ВЗДЪРЖАЛ СЕ“, ОСР на
област Кюстендил ПРИЕ дневния ред на заседанието.
По точка втора от дневния ред Зам.-председателят на съвета информира
присъстващите

за

разработена

на

основание

чл.

196.

(1)

от

Закона

за

предучилищното и училищното образование „Областна стратегия за подкрепа за
личностно развитие на децата и учениците в област Кюстендил (2018-2019)“. Г-жа
Чеканска даде думата на г-н Стефан Петров – Управител на „ДАБЪЛ Д“ ЕООД, който
представи на членовете на съвета изготвената стратегия.
След края на презентацията, председателстващият заседанието благодари на
г-н Стефан Петров и даде думата на присъстващите за въпроси и коментари във
връзка с представената стратегия, но такива не бяха отправени.
След проведено от членовете на съвета гласуване по точка втора от дневния
ред „Съгласуване на Областна стратегия за подкрепа за личностно развитие на
децата и учениците в област Кюстендил (2018-2019)“, с 22 гласа „ЗА“, 0 гласа
„ПРОТИВ“ и 0 гласа „ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ“ Областния съвет за развитие на област
Кюстендил взе следното решение:
РЕШЕНИЕ № 1
Областен

съвет

за

развитие

(ОСР)

на

област

Кюстендил

СЪГЛАСУВА

„Областна стратегия за подкрепа за личностно развитие на децата и
учениците в област Кюстендил (2018-2019)“.
По точка трета от дневния ред: „ Обсъждане

и

одобряване

на

Междинен

доклад за изпълнение на Областна стратегия за развитие 2014–2020“, Зам.председателят на съвета г-жа Чеканска даде отново думата на г-н Стефан Петров –
Управител на „ДАБЪЛ Д“ ЕООД, който представи на членовете на съвета изготвен на
основание чл. 29, ал. 1 от ППЗРР Междинен доклад, който съгласно ал. 3 на същия
член се обсъжда и одобрява от областния съвет за развитие по предложение на
областния

управител.

След

края

на

презентацията,
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заседанието благодари на г-н Стефан Петров и даде думата на присъстващите за
въпроси и коментари във връзка с представения междинен доклад, но такива не
бяха отправени.
След проведено от членовете на съвета гласуване по точка трета от дневния
ред „Обсъждане и одобряване на Междинен доклад за изпълнение на Областна
стратегия за развитие 2014–2020“, с 22 гласа „ЗА“, 0 гласа „ПРОТИВ“ и 0 гласа
„ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ“ Областния съвет за развитие на област Кюстендил взе следното
решение:
РЕШЕНИЕ № 2
Областен

съвет

за

развитие

(ОСР)

на

област

Кюстендил

ОДОБРЯВА

Междинен доклад за изпълнение на Областна стратегия за развитие 2014–
2020“.
По точка четвърта от дневния ред „Други“, г-жа Радослава Чеканска даде
възможност на присъстващите да вземат отношение по въпроси и теми извън
дневния ред на заседанието, но такова не беше взето.
В

заключение

Заместник-председателят

на

съвета

благодари

на

присъстващите за участието им в работата на съвета и закри заседанието в 12:18
часа.

Радослава Чеканска .......................................
Зам.-председател на ОСР на Област Кюстендил

Изготвил: ............................................
Ясен Плачков - Гл. експерт, д-я АКРРДС
гр. Кюстендил
11 Декември 2017 г.
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