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П Р О Т О К О Л 
от  

проведена писмена процедура за неприсъствено вземане на 

решения от Областния съвет за развитие на област 

Благоевград 

 
Благоевград, 21 декември 2020 г. 

 

 

В периода 9-19 декември 2020 г., на основание чл. 55, ал. 1 от Правилника за 

прилагане на Закона за регионалното развитие, Областният управител на област 

Благоевград и Председател на Областния съвет за развитие на област Благоевград, 

Бисер Михайлов инициира провеждането на писмена процедура за неприсъствено 

вземане на следните решения от Областния съвет за развитие на област Благоевград: 

1.    Приемане на Правилник за организацията и  дейността на Областния съвет 

за развитие на област Благоевград 

2.  Съгласуване на Областна стратегия за подкрепа за личностно развитие на 

децата и учениците на област Благоевград 2020 г./2022 г.  

3.  Актуализация на Областната стратегия за развитие на социалните услуги  

2016 – 2020 г. на област Благоевград 

С писмо с изх. № 06-11-12/09.12.2020 г. всички членове на Съвета са уведомени 

за инициирането на писмената процедура. Към писмото са приложени всички 

материали, необходими за изразяване на становища и предложения, от страна на 

членовете на ОСР, както и проект на Решение на ОСР. 

В рамките на, определения за предоставяне на становища и предложения, срок 

са получени подписани Решения от: 

 

1. Владимир Москов – Кмет на община Гоце Делчев 

2. Атанас Стоянов – Кмет на община Сандански 

3. Румен Томов – Кмет на община Благоевград 

4.  Апостол Апостолов – Кмет на община Симитли  

5.  Андон Тодоров – Председател на Общински съвет Благоевград 

6.  Красимир Герчев – Кмет на община Разлог 
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7.  Иван Кадев – Кмет на община Банско 

8.  Николай Георгиев – Кмет на община Кресна 

9.  Людмил Терзиев – Кмет на община Хаджидимово 

10.  Ивайло Моллов – Председател на Общински съвет Сатовча 

11.  Димитър Балтаджиев - Председател на Общински съвет Гоце Делчев 

12.  Илиян Синадинов  - Общински съвет Хаджидимово 

13.  Любица Томова -  Изпълнителен директор на СЮЗО 

14.  Владимир Христов - Председател на Общински съвет Симитли 

15.  Ромео Шатев – Председател на УС на „ТПП“ – Благоевград 

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

развитие,  при липса на писмен отговор от страна на член на областния съвет за 

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

В оглед на гореизложеното, в резултат от проведената писмена процедура за 

неприсъствено вземане на решения, Областният съвет за развитие на област 

Благоевград, взе следните решения: 

РЕШЕНИЕ №1 

Членовете на Областния съвет за развитие на област Благоевград одобряват 

Правилник за организацията и дейността на Областния съвет за развитие на област 

Благоевград. 

РЕШЕНИЕ №2 

Членовете на Областния съвет за развитие на област Благоевград съгласуват 

Областна стратегия за подкрепа на личностно развитие на децата и учениците в област 

Благоевград 2020 – 2022 г. 

РЕШЕНИЕ №3 

Членовете на Областния съвет за развитие на област Благоевград одобряват 

Актуализация на Областната стратегия за развитие на социалните услуги  на област 

Благоевград 2016 – 2020 г. 

Неразделна част от настоящия протокол са: 

Приложение 1: Поименен списък на членовете на ОСР 

Приложение 2: Правилник за организацията и  дейността на Областния съвет за 

развитие на област Благоевград 

Приложение 3: Областна стратегия за подкрепа за личностно развитие на 

децата и учениците на област Благоевград 2020 г./2022 г.  

Приложение 4: Информация за Актуализацията на Областната стратегия за 

развитие на социалните услуги  2016 – 2020 г. на област Благоевград  

Приложение 5: Проект на Решение на ОСР за провеждане на процедура за 

неприсъствено вземане на решение 


