
 
 

РЕПУБЛИКА  БЪЛГАРИЯ  

Областен управител на област Монтана  

   

                                          ПРОТОКОЛ 

от проведена писмена процедура за неприсъствено вземане на решение 

  от членовете на Областния съвет за развитие на област Монтана 

                                                        относно 

 

 

СЪГЛАСУВАНЕ НА РАЗРАБОТЕН ПРОЕКТ НА ОБЛАСТНА СТРАТЕГИЯ ЗА  

ПОДКРЕПА ЗА ЛИЧНОСТНО РАЗВИТИЕ НА ДЕЦАТА И УЧЕНИЦИТЕ В ОБЛАСТ 

МОНТАНА 2018-2019 Г. 

 

                                                       09.03.2018 г. 

 

На основание разпоредбите на чл. 72, ал.1 от Правилника за прилагане на 

Закона за регионалното развитие беше приложена процедура за неприсъствено 

съгласуване от страна на Областния съвет за развитие на разработен съгласно 

разпоредбите на чл.196 от Закона за предучилищното и училищното образование и 

чл. 5 от Наредбата за приобщаващото образование Проект на Областна стратегия за 

подкрепа за личностно развитие на децата и учениците в област Монтана за периода 

2018 – 2019 г.  

С писмо на Областния управител, изх. № ОКД-54-2/02.03.2018 г. до членовете 

на съвета беше инциирана писмена процедура, в резултат от която в Областна 

администрация Монтана постъпиха общо 27 попълнени, неприсъствени 

формуляра. 

1. Преглед на постъпилите решения 

Въз основа на извършен преглед на получените формуляри беше установено, че 

от общо 29 члена с право на глас /определени заместници/ в Областния съвет за 

развитие в Областна администрация Монтана са постъпили както следва: 

 27 решения (93% от членовете на съвета) в подкрепа на предложението да 

бъде съгласуван изготвения Проект на Областна стратегия за подкрепа за личностно 

развитие на децата и учениците в област Монтана за периода 2018-2019 г. 

Получените формуляри са разпределени както следва: 

 27 решения от титулярни членове с право на глас 

 0 решения от определени заместници с право на глас 

 

2. Несъгласия 

В рамките на проведената писмена процедура в Областна администрация 

Монтана не са получени писмени становища, включващи несъгласия, коментари или 

препоръки относно изпратения на вниманието на членовете проект на решение. 

3. Заключение 

В резултат от проведената неприсъствена процедура Областният съвет за 

развитие на област Монтана взе РЕШЕНИЕ както следва: 

1. Съгласува без забележки разработеният на основание чл.196 от 

Закона за предучилищното и училищното образование и чл. 5 от Наредбата 

за приобщаващото образование Проект на Областна стратегия за подкрепа 



Монтана, пл. „Жеравица” № 1, тел. 096 399101, факс 096 399129 

http://oblastmontana.org/, e-mail: oblastmont@montanabg.org 

 

за личностно развитие на децата и учениците в област Монтана за периода 

2018 – 2019 г.   

 

 

 

РОСЕН БЕЛЧЕВ 

Областен управител на област Монтана и 

Председател на Областния съвет за развитие 

/П/ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Изготвил:  Добромир Тодоров, гл.експерт, АКРРДС 

/П/ 
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