Рег. № 2803/4493/12.07.2013 г.

ПРОТОКОЛ №28
Днес, 11.07.2013 год., от 11,00 часа в Заседателна зала №1 на Областна
администрация Видин се проведе двадесет и осмото заседание на Областния съвет за
развитие на област Видин.
На заседанието присъстваха:
1. Инж. Кръстьо Спасов – Областен управител на област Видин;
2. Николина Ванчева - Зам. Областен управител;
3. Николай Димитров – Главен експерт от община Белоградчик;
4. Мирослава Димитрова - Председател на общински съвет Белоградчик;
5. Анета Генчева – Кмет на община Бойница;
6. Габриела Тошева – Председател на общински съвет Бойница;
7. Милчо Лалов –Кмет на община Брегово;
8. Цветан Топчиев – Председател на общински съвет Брегово;
9. Емилия Николова –Директор в община Видин;
10. Николай Гергов – Кмет на община Грамада;
11. Д-р. Владимир Владимиров – Кмет на община Кула;
12. Асен Асенов - Председател на общински съвет Кула;
13. Перо Велков – Председател на общински съвет Макреш;
14. Митко Антов – Зам. кмет на община Макреш;
15. Георги Керанов - Председател на общински съвет Ново село;
16. Георги Стоенелов – Кмет на община Ново село;
17. Богомил Станков– Председател на общински съвет Чупрене;
18. Антон Дамянов – Председател на РС на КНСБ – Видин
19. Стефан Кръстев –Председател на КТ Подкрепа;
20. Борис Стругарев – КРИБ – Видин.
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На заседанието присъстваха още, без право на глас:
Анелия Влаховска – Секретар на ОСР;
Десислава Обретенова – Директор АКРРДС;
Пролет Гошева – главен експерт РРУПП;
Силвия Стоянова – главен експерт РРУПП;
Иво Василев – младши експерт РРУПП;

Инж. Кръстьо Спасов откри срещата и благодари на присъстващите за участието в 28-то
заседание на Областния съвет за развитие на област Видин.
Областният управител запозна присъстващите с дневния ред, а именно:
1. Представяне и приемане на Областна стратегия за развитие на област Видин
2014-2020, съгласувана от Регионалния съвет за развитие с Протокол №16,
Решение №4 на 29.05.2013г. в град Враца. Презентация от Анелия Влаховска–
Началник отдел РРУПП
2. Представяне на Годишния доклад за мониторинг и оценка за 2012г. на
Областната стратегия за развитие на социалните услуги в област Видин –
презентация от Пролет Гошева, главен експерт „РРУПП”, ОА - Видин
3. Презентация на проект TRANSDANUBE - докладва Десислава Обретенова –
Директор АКРРДС
4. Разни
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Дневният ред бе приет единодушно от присъстващите.
Инж. Кръстьо Спасов запозна присъстващите накратко с нормативните изисквания за
разработването на проект на Областна стратегия за развитие на Видин и ги информира,
че е разработен в съответствие с всички европейски и национални документи.
Г- Спасов съобщи, че проекта е съгласуван от Регионалния съвет за развитие с Протокол
16, Решение №4 на 29.05.2013г. на заседание във Враца.
Той предложи преди да преминем към т.1 от дневния ред и даде думата на госпожа
Анелия Влаховска да представи проекта на стратегията.
По точка 1 от дневния ред Влаховска представи в презентация проекта на документа. На
присъстващите бяха цитирани конкретни актуални данни за социално – икономическото
състояние на област Видин, Стратегически цели и приоритети за 2014-2020г., както и
конкретни стратегически проекти за следващия програмен период.
Инж. Кръстьо Спасов даде думата за предложения и въпроси и след като такива не
постъпиха подложи на гласуване за приемане на представения проект.
Гласували:
ЗА: 20
ПРОТИВ: Няма
ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ: Няма
На база на проведеното гласуване се формулира следното решение:

РЕШЕНИЕ № 1
от 11 юли 2013г.,
Прието с протокол №28 от 11 юли 2013г., от заседание на ОСР:
Областен съвет за развитие на област Видин
РЕШИ:
Приема проекта на Областна стратегия за развитие на област Видин 2014-2020

Инж. Кръстьо Спасов предложи преди да преминем към т.2 от дневния ред, като отново
запозна присъстващите накратко с нормативните изисквания за разработването на доклада,
след което даде думата на г-жа Пролет Георгиева.
Георгиева представи резюме на доклада като презентация. Тя акцентира върху двете основни
цели на доклада: извършените дейности в сферата на социалните услуги в област Видин и
постигането на заложените цели до 2015г. от стратегията към настоящия момент. Г-жа
Георгиева представи и основните статистически данни от анализа, изводите и препоръките в
доклада.
Инж. Кръстьо Спасов даде думата за предложения и въпроси и след като такива не
постъпиха подложи на гласуване за приемане на представения доклад.
Гласували:
ЗА: 20
ПРОТИВ: Няма
ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ: Няма
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На база на проведеното гласуване се формулира следното решение:

РЕШЕНИЕ № 2
от 11 юли 2013г.,
Прието с протокол №28 от 11 юли 2013г., от заседание на ОСР:
Областен съвет за развитие на област Видин
РЕШИ:
Приема Годишния доклад за мониторинг и оценка за 2012г. на Областната стратегия за
развитие на социалните услуги в област Видин.
Инж. Кръстьо Спасов информира членовете на съвета за проект ТРАНСДАНЮБ, който
изпълнява екип от администрацията, представи основната цел на проекта, Програмата по
която се финансира и Водещия партньор. След това даде думата за подробна информация за
проекта на г-жа Десислава Обретенова, ръководител на проекта. Тя представи накратко
резюме на проекта, изготвените до момента документи и предстоящите дейности.
Инж. Кръстьо Спасов благодари за предоставената информация и призова кметовете за
подкрепа и съдействие за успешната реализация на проекта.
След презентацията г-н Спасов предложи преди да преминем към т.4 от дневния ред за
други въпроси извън формулираните.
След като такива не постъпиха Инж. Кръстьо Спасов благодари на присъстващите и закри
заседанието.

/П/
ИНЖ. КРЪСТЬО СПАСОВ
Областен управител на област Видин
Председател на ОСР на област Видин

/П/
Анелия Влаховска
Началник отдел РРУПП
Секретар на ОСР на област Видин
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