
ПРОТОКОЛ  

ОТ НЕПРИСЪСТВЕНО ЗАСЕДАНИЕ  

НА ОБЛАСТЕН СЪВЕТ ЗА РАЗВИТИЕ НА ОБЛАСТ ГАБРОВО 

ЧРЕЗ ПРОВЕДЕНА В ПЕРИОДА 26.03-02.04.2021 г. 

ПИСМЕНА ПРОЦЕДУРА ЗА ВЗЕМАНЕ НА РЕШЕНИЯ  

 

На основание чл.55 от Правилника за прилагане на Закона за регионалното 

развитие и предложение от Председателя на Областния съвет за развитие (ОСР) с изх. № 

ОСК-01-134/26.03.2021 г. до членовете на Съвета по електронен път беше изпратен за 

разглеждане, становище и одобрение проект на Областна стратегия за подкрепа за 

личностно развитие на деца и ученици 2021-2022 г. на област Габрово (ОСПЛРДУ).  

До обявения краен срок - 02.04.2021 г. - в Областна администрация - Габрово 

постъпи становище от г-жа Росица Йонкова, Областен координатор на РС на КНСБ - 

Габрово (приложение към протокола). Предложението е отразено, нанесени са корекции 

в анализната част (раздел ІІІ, т. 2. Кариерно ориентиране) на проекта на ОСПЛРДУ. 

Не са постъпили други становища и коментари.  

Решението е подкрепено писмено от 10 членове на ОСР. 

 

Съгласно чл. 55, ал. 2 от Правилника за прилагане на Закона за регионалното 

развитие „Решението е прието, ако е подкрепено писмено без забележки от две трети 

от членовете на областния съвет за развитие. В случай че решението не бъде прието, 

проектът на решението се включва за разглеждане в дневния ред на следващото 

заседание. При липса на писмен отговор от страна на член на областния съвет за 

развитие се приема, че той съгласува проекта на решение без бележки.“ 

 

Във връзка с гореизложеното ОСР взе следното решение: „На основание чл. 196, 

ал. 5 от Закона за предучилищното и училищното образование Областният съвет за 

развитие реши: съгласува Областна стратегия за подкрепа за личностно развитие 

на децата и учениците в област Габрово 2021-2022 година.“ 

 

(п) 

МАРИЯ ПЕНЕВА 

За Областен управител на Област Габрово 

съгл. Заповед № РД-02-01-36/01.03.2021 г. и  

Председател на Областния съвет за развитие 

  

(п) 

Изготвил протокола:  

Мария Хубанова, гл. експерт в дирекция АКРРДС 

 


