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ОДОБРЯВАМ: / п /
НЕДЯЛКО СЛАВОВ
Областен управител

ПРОТОКОЛ
от неприсъствено заседание на Областен съвет за развитие

На основание Чл. 72. ал.1 от Правилника за прилагане на закона за регионалното
развитие, след проведена процедура за неприсъствено заседание на Областния съвет за
развитие е съставен настоящия протокол, в който са предложени мотивирани предложения
за решения при следния
Д Н Е В Е Н Р Е Д:
1. Актуализация на състава на Областен съвет за развитие.
2.Представяне на разработената Областна стратегия за подкрепа за личностно
развитие на децата и учениците
По т. 1 от дневния ред
 Във връзка с настъпилите структурни и персонални промени в ръководството на
Областна администрация и в съответствие с Чл. 62. ал.1 от Правилник за прилагане на
Закона за регионалното развитие, предлагаме да бъде извършена следната промяна в
състава на Съвета:
Да остане един заместник председател на Съвета - Андриян Петров – Заместник
областен управител.
 Във връзка с постъпило писмо от Председателя на ОбС-Мадан с вх. №РД-01-211248/01.08.2017 г., поради подадена оставка от ОбС-Мадан на Хилми Мехмед Фелети, да
бъде вписан като член на Областния съвет за развитие Бехчет Фехриев Сираков –
Председател на Общински съвет - Мадан.
 Във връзка с постъпило писмо с вх.№ РД-01-22-1439/21.10.2016 г. от Председателя
на УС на Съюз за стопанска инициатива:
като представител на национално представителна работодателска организация да бъде
вписан Недко Пашамов - Председател на Регионална занаятчийска камара - Смолян,
член на Съюза за стопанска инициатива.
 Във връзка с постъпило писмо с вх. №РД-01-22-466/22.03.2017 г. от Изпълнителния
директор на Асоциация на индустриалния капитал в България:
Младен Стоянов заменя Пантелей Мемцов, досегашен член, който е бил като
Представител на национално представителна работодателска организация Асоциация на индустриалния капитал.
 Във връзка с настъпили персонални промени:
мястото на Пенка Чакърова се заменя с Гергана Малинова, която е новият
представител на регионално звено на МТСП, гр.Смолян.
Областна администрация – Смолян прилага Интегрирана система за управление на
качеството и информационната сигурност по стандартите ISO 9001 и ISO 27001

ПРОТОКОЛ от неприсъствено заседание на Областен съвет за развитие

 Поради факта, че Александър Сираков не работи вече като ръководител на банков
клон в Смолян, то представител на банките да бъде Димитър Петков, Директор на
Уникредит Булбанк-клон Смолян. УниКредит Булбанк е избрана за „Най-добра банка в
България“ за 2017 г. в 24-тите годишни награди за най-добрите банки в света.
По т. 2 от дневния ред
На всички членове на Съвета бе изпратен проект на разработената Областна
стратегия за подкрепа за личностно развитие на децата и учениците от област Смолян вариант 1. В посочения срок се получиха предложения, допълнения и коментари, които
бяха отразени във вариант 2 на Стратегията, която става окончателен документ.
На основание Чл. 196 ал.1 от Закона за предучилищно и училищно образование,
Областният управител организира разработването на Областна стратегия за подкрепа за
личностно развитие на децата и учениците, въз основа на анализ на потребностите от
подкрепа във всяка община на територията на областта.
На основание Чл. 196 ал.5 от Закона за предучилищно и училищно образование,
Областният управител утвърждава Стратегията след съгласуване с областния съвет за
развитие.
На членовете на Областния съвет за развитие е предложен следния проект за
РЕШЕНИЯ:
По т. 1 от дневния ред
Предложените промени в състава на Областния съвет за развитие са приети.
По т. 2 от дневния ред
Предложената Областна стратегия за подкрепа за личностно развитие на децата и
учениците в област Смолян е съгласувана.
На основание чл. 72 ал. 2 от Правилника за прилагане на закона за регионалното
развитие за Организация и дейност на областния съвет за развитие, предложените
решения са приети, защото са подкрепени писмено без забележки от повече от две
трети от членовете на областния съвет за развитие.
Приложения:
1.Правилник за прилагане на закона за регионалното развитие и състав на Областен
съвет за развитие на област Смолян
2. Копие на писмо от Председателя на ОбС – Мадан
3. Копие на писмо от Председателя на УС на Съюз за стопанска инициатива
4. Копие на писмо от Изпълнителния директор на Асоциация на индустриалния
капитал в България.
5. Писмени становища по предложените решения.
Стратегията е публикувана на Интернет страницата на Областна администрацияСмолян : http://www.region-smolyan.org/prioriteti.php?id=264
Влиза в сила от 01 септември 2017 г.
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