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ПРОТОКОЛ   

 

№1/2020 

 

от процедура за неприсъствено вземане на решение  

от Областния съвет за развитие на област Русе, 

м. юни 2020 г. 

 

 Процедурата за неприсъствено вземане на решение от Областния съвет за развитие на 

област Русе (ОСР) е инициирана от председателя на Съвета и е в изпълнение на 

регламентираното в чл.196, ал.5 от Закона за предучилищното и училищното образование. 

 В проекта на Областна стратегия за подкрепа за личностно развитие на децата и 

учениците в област Русе (2020-2022) е направен анализ и оценка на потребностите от 

подкрепа за личностното развитие на децата и учениците в общините на територията на  

област Русе, определени са новите предизвикателства, свързани с надграждане на 

постиженията, както и с преодоляване на възникналите затруднения при прилагане на новата 

нормативна уредба, дефинирани са стратегически и оперативни цели и мерки за изпълнение 

в периода 2020 – 2022 г. 

  

 ДНЕВНИЯТ РЕД за неприсъствено вземане на решение от ОСР е:   

 Разглеждане и съгласуване на Областна стратегия за подкрепа за личностно 

развитие на децата и учениците в област Русе за периода 2020-2022 г.  

  

Процедурата за неприсъствено вземане на решение е проведена в периода 29.05. – 

10.06.2020 г.  Коментари, предложения и/или препоръки по процедурата са получени от 

Община Иваново.   

В определения в поканата срок – 10.06.2020 г. всички членове на ОСР са подкрепили 

проекта за решение. Съгласно чл.72, ал.2 от Правилника за прилагане на Закона за 

регионалното развитие, налице е необходимият кворум за вземане на  

 

 РЕШЕНИЕ:  

Областният съвет за развитие на област Русе съгласува Областна стратегия за 

подкрепа за личностно развитие на децата и учениците в област Русе (2020-2022) 

 

В периода на обществено обсъждане на Стратегията, в Областна администрация – Русе 

са регистрирани две предложения – на Детска градина „Зора“ – Русе и на Сдружение 

„Родители обединени за деца“. Всички коментари, предложения и препоръки по проекта на 

Стратегията са разгледани от работна група. Част от тях са взети под внимание и отразени в 

документа, видно от приложената към протокола таблица.  

 

 

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ:  /П/ 

   Галин Григоров 

Областен управител на област Русе 

 

 
 


