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ПРОТОКОЛ 

от проведена писмена процедура на  

Областния съвет за развитие на област Ямбол 

22.04.2021 – 30.04.2021 г. 
 

На основание чл.55 (1) от Правилника за прилагане на Закона за регионалното 

развитие (обн. ДВ. бр.70 от 7 август 2020 г.) с писмо с изх.№ ОУ-01912/22.04.2021 г. на 

областен управител на област Ямбол беше инициирана писмена процедура за 

неприсъствено вземане на решение на Областния съвет за развитие на област Ямбол с 

предложение за съгласуване на Областна стратегия за подкрепа за личностно развитие на 

децата и учениците в област Ямбол 2021-2022 г. Процедурата се провежда във връзка с  

чл.196 (5) от Закона за предучилищното и училищното образование.  

Писмената процедура е проведена в периода 22.04.2021 – 30.04.2021 г. В рамките 

на процедурата на членовете на съвета беше изпратен проект на Областна стратегия за 

подкрепа за личностно развитие на децата и учениците в област Ямбол за периода 2021-

2022 г. за разглеждане и съгласуване.  

В рамките на определения срок бяха получени 11 писма за съгласие за вземане на 

решение за съгласуване на Областна стратегия за подкрепа за личностно развитие на 

децата и учениците в област Ямбол 2021-2022 г. от общо 19 члена.  Бележки и коментари 

по стратегията не бяха получени. 

Съгласно чл.55 (2) от Правилника за прилагане на Закона за регионалното 

развитие (обн. ДВ. бр.70 от 7 август 2020 г.), при липса на писмен отговор от страна на 

член на областния съвет за развитие се приема, че той съгласува проекта на решение без 

бележки. 

Във връзка с гореизложеното членовете на Областния съвет за развитие на област 

Ямбол приемат следното 

 

РЕШЕНИЕ: 

 

Областният съвет за развитие на област Ямбол съгласува Областна 

стратегия за подкрепа за личностно развитие на децата и учениците в 

област Ямбол за периода 2021-2022 г. 
 

Представеното писмено съгласие на всеки един от членовете на съвета е неразделна 

част от настоящия протокол.  

 

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ:/П/ 

Димитър Иванов 

Областен управител на област Ямбол 
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Мариела Павлова 

Секретар на областен съвет за развитие 

 


