
 

 

 

РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ 

Областен управител на област Силистра 

 

ПРОТОКОЛ 

№ 13 

от 

Заседание на Областен съвет за развитие на област Силистра 

гр. Силистра, 16.02.2017 г. 

 

На 16.02.2017 г. от 13.30 ч. в заседателната зала на Областна администрация 

Силистра се проведе заседание на Областния съвет за развитие (ОСР) на област Силистра.  

 На заседанието присъстваха членовете на ОСР или техни упълномощени 

представители с изключение на г-н  Петко Добрев - областен управител и председател на 

ОСР,  представители на Общински съвет Дулово, Кайнарджа и Алфатар, представители на 

Асоциацията на индустриалния капитал, Съюза за стопанска инициатива - Силистра и 

Регионалния съвет на КНСБ - Силистра. 

 На заседанието по покана на Областния управител на област Силистра, присъства и 

г-жа Габриела Миткова - началник на Регионално управление на образованието Силистра, 

с цел представяне на проекта на „Областната стратегия за подкрепа за личностно развитие 

на децата и учениците в област Силистра (2017 г. - 2018 г.)“. 
Заместник председателя на ОСР - г-н Младен Минчев приветства присъстващите и  

направи проверка на кворума, като от общо 24 членове присъстваха 17. Г-н Минчев 

съобщи, че е на лице необходимия кворум и откри заседанието, като напомни, че на 

основание чл. 10, ал. 3 от Правилника за организацията и дейността на областните съвети 

за развитие предложения от членовете на ОСР за включване на допълнителни точки в 

дневния ред могат да се правят непосредствено преди неговото гласуване и обяви проекта 

на дневния ред. С пълно мнозинство от гласовете на присъстващите беше прието 

Решение № 1, за одобрение на  следния  

 

ДНЕВЕН РЕД: 

 

1. Обсъждане и приемане на „Областната стратегия за подкрепа за личностно развитие 

на децата и учениците в област Силистра (2017 г. - 2018 г.)“. 

2. Други. 

 

По първа точка от дневния ред, г-н Минчев напомни на членовете на съвета, че 

поради големия обем на информация, за предварително подробно запознаване, проектът 

на „Областната стратегия за подкрепа за личностно развитие на децата и учениците в 

област Силистра (2017 г. - 2018 г.)“,  е публикуван на интернет страницата на  Областна 

администрация Силистра и е изпратен на електронните пощи на членовете на ОСР, след 

което даде думата на г-жа Габриела Миткова - началник на Регионално управление на 

образованието, да представи основните аспекти на „Областната стратегия за подкрепа за 

личностно развитие на децата и учениците в област Силистра (2017 г. - 2018 г.)“. 

Г-жа Миткова, с помощта на мултимедия, обстойно представи стратегическите цели и 

приоритети заложени в проекта на „Областната стратегия за подкрепа за личностно 

развитие на децата и учениците в област Силистра (2017 г. - 2018 г.)“, като извърши 

задълбочен анализ на ситуацията в областта и посочи необходимите за предприемане 
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оперативни мерки. Тя визира и основната цел и направления на стратегията - създаване на 

условия за достоен живот и зачитане правата на децата и учениците в неравностойно 

положение и със специални образователни потребности. 

Г-жа Миткова отбеляза също, че общинските стратегии се разработват на база 

„Областната стратегия за подкрепа за личностно развитие на децата и учениците в област 

Силистра (2017 г. - 2018 г.)“ и трябва да се избират тези цели и мерки, които са 

приложими и съобразени с конкретните условия в общините. Тя изтъкна също, че за всяка 

година се разработват годишни планове за изпълнение на общинските стратегии, които 

според законовата рамка, трябва да бъда гласувани от общинските съвети до края на 

месец април на текущата година. 

Г-н Минчев благодари на г-жа Миткова за презентацията и даде думата на 

присъстващите за обсъждане, предложения и въпроси към така представения проект на 

„Областната стратегия за подкрепа за личностно развитие на децата и учениците в област 

Силистра (2017 г. - 2018 г.)“. 

Г-жа Лазарова зададе въпрос дали тази стратегия кореспондира с проекта за „План-

приема след седми и осми клас, на училищата от област Силистра“, на което г-жа 

Миткова отговори, че „Областната стратегия за подкрепа за личностно развитие на децата 

и учениците в област Силистра (2017 г. - 2018 г.)“, не е изцяло образователна стратегия, а 

стратегия за обща и допълнителна подкрепа, насочена към децата и учениците със 

специални образователни потребности. 

Не последваха повече въпроси и разисквания и по предложение на г-н Минчев се 

премина към гласуване. С пълно мнозинство „ЗА”, от гласовете на присъстващите беше 

прието следното  

 

РЕШЕНИЕ № 2 

Областния съвет за развитие на област Силистра приема „Областната стратегия 

за подкрепа за личностно развитие на децата и учениците в област Силистра 

(2017 г. - 2018 г.)“.  

 

 По втора точка от дневния ред не постъпиха предложения на теми за обсъждане и 

с това дневния ред беше изчерпан. Г-н Минчев уведоми присъстващите, че  на основание 

чл. 12, ал. 3 от Правилника за организацията и дейността на областните съвети за 

развитие,  протоколът с приетите решения ще бъде изпратен на членовете на съвета, на 

Регионалния съвет за развитие на Северен централен район и на Министъра на 

регионалното развитие и благоустройството, след което закри заседанието. 

   

 

 

МЛАДЕН МИНЧЕВ 

 

Заместник председател на Областния съвет за развитие  

на област Силистра 

 

 

Протоколист:  

Жулиан Раданов  

Секретар на ОСР на област Силистра 
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