
 

 

 
 

РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ 

Областен управител на област Монтана  

   

                                       ПРОТОКОЛ 

от проведена процедура за неприсъствено вземане на решение 
  от членовете на Областния съвет за развитие на област Монтана  

                                                               относно 
 

ОДОБРЯВАНЕ НА ПРОЕКТ НА ГОДИШЕН МОНИТОРИНГОВ ДОКЛАД ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕТО 
НА ОБЛАСТНАТА СТРАТЕГИЯ ЗА РАЗВИТИЕ НА СОЦИАЛНИТЕ УСЛУГИ В ОБЛАСТ 

МОНТАНА (2011-2015 г.) ПРЕЗ 2011 г. 

На 14.06.2012 г. Председателят на Областния съвет за развитие и областен управител на 
област Монтана – г-н Ивайло Петров, прегледа постъпилите писмени решения за 
неприсъствено одобрение на Проект на Годишен мониторингов доклад за изпълнението на 

Областната стратегия за развитие на социалните услуги (2011-2015 г.) през 2011 г.В отговор 
на писмо изх. № ОКД-45-10/18.05.2012 г. на областен управител на област Монтана до 
членовете на Областния съвет за развитие за провеждане на процедура за неприсъствено 
вземане на решение за одобрение на посочения по-горе мониторингов доклад в указания срок 
са постъпили общо 28 положителни решения. 

1. Преглед на постъпилите решения 

След направения преглед на постъпилите отговори се установи, че от общо 32 
члена/определени заместници с право на глас, в областна администрация Монтана са 
постъпили: 

 28 потвърждения (87,5 % от членовете на ОСР с право на глас) за предложението за 
одобряване на Проект на Годишен мониторингов доклад за изпълнението на Областната 
стратегия за развитие на социалните услуги (2011-2015 г.) през 2011 г. Получените 
потвърждения се разпределят както следва: 

 24 решения от титулярни членове с право на глас 

 4 решения от определени заместници с право на глас 

2. Несъгласия 

В рамките на проведената писмена процедура в Областна администрация Монтана не са 
постъпили писмени становища, включващи несъгласия, коментари или препоръки относно 

изпратения на вниманието на членовете проект на решение. 

3. Заключение 

В резултат на проведената процедура за неприсъствено вземане на решение Областният 
съвет за развитие на област Монтана взе следното  РЕШЕНИЕ: 

1. Одобрява предложения Проект на Годишен мониторингов доклад за 
изпълнението на Областната стратегия за развитие на социалните услуги (2011-2015 
г.) през 2011 г. 

За популяризирането на Годишния мониторингов доклад сред широката общественост и 

заинтересованите страни, същият ще се публикува на официалния сайт на областна 
администрация Монтана. 

 

ИВАЙЛО ПЕТРОВ  
Областен управител на област Монтана и 

Председател на Областния съвет за развитие 
/П/ 
 
 
Изготвил:  Добромир Тодоров, ст.експерт, АКРРДС 

/П/ 


