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ПРОТОКОЛ 
 

ОТ ПРОВЕДЕНА ПИСМЕНА ПРОЦЕДУРА 

 ЗА НЕПРИСЪСТВЕНО ВЗЕМАНЕ НА РЕШЕНИЕ НА 

ОБЛАСТНИЯ СЪВЕТ ЗА РАЗВИТИЕ НА СОФИЙСКА ОБЛАСТ 

в периода 13.07.2020 г. - 22.07.2020 г. 
 

На основание чл. 72 от Правилника за прилагане на Закона за регионалното развитие 

(ППЗРР), във връзка с чл. 196, ал. 5 от Закона за предучилищното и училищно образование (ЗПУО), 

поради удължаване на обявената епидемична обстановка в Република България до 31.07.2020 г. и 

ограничаване на масовите мероприятия с оглед неразпространението на COVID-19, се проведе 

писмена съгласувателна неприсъствена процедура на Областния съвет за развитие на Софийска 

област за разглеждане и съгласуване на: 

 Проект на Областна стратегия за подкрепа за личностно развитие на децата и 

учениците в Софийска област (2020 – 2022) 

Положителни становища /неразделна част към настоящия протокол/ са получени от: 

1. Илиан Тодоров – Областен управител на Софийска област (становище от 14.07.2020 г.); 

2. Росица Иванова – началник на РУО-София регион (становище от 13.07.2020 г.); 

3. Кирил Марков – упълномощен представител на Общински съвет Драгоман в 

заседанията на Областния съвет за развитие на Софийска област 

(становище от 13.07.2020 г.); 

4. Цветанка Йотина – кмет на община Мирково (становище от 14.07.2020 г.); 

5. Бойка Дюгярова – кмет на община Копривщица (становище от 14.07.2020 г.); 

6. Стоян Генов – кмет на община Златица (становище от 14.07.2020 г.); 

7. Инж. Любомир Цветков – председател на Общински съвет Златица и упълномощен 

представител в заседанията на Областния съвет за развитие на Софийска област 

(становище от 15.07.2020 г.); 

8. Радослав Асенов – кмет на община Годеч (становище от 15.07.2020 г.); 

9. Николай Плещов – председател на Общински съвет Елин Пелин и упълномощен 

представител в заседанията на Областния съвет за развитие на Софийска област 

(становище от 15.07.2020 г.); 

10. Мария Владимирова – председател на Общински съвет Годеч и упълномощен 

представител в заседанията на Областния съвет за развитие на Софийска област 

(становище от 15.07.2020 г.); 
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11. Инж. Ангел Жиланов – кмет на община Горна Малина (за общината) и упълномощен 

представител на Общински съвет Горна Малина в заседанията на Областния съвет за 

развитие на Софийска област (становище от 16.07.2020 г.); 

12. Димитър Въжаров – председател на Общински съвет Челопеч и упълномощен 

представител в заседанията на Областния съвет за развитие на Софийска област 

(становище от 16.07.2020 г.); 

13. Андрей Симов – кмет на община Антон (за общината) и упълномощен представител на 

Общински съвет Антон в заседанията на Областния съвет за развитие на Софийска 

област (становище от 16.07.2020 г.); 

14. Андрей Иванов – кмет на община Драгоман (становище от 17.07.2020 г.); 

15. Васко Стоилков – кмет на община Сливница (становище от 16.07.2020 г.); 

16. Григор Даулов – кмет на община Чавдар (становище от 17.07.2020 г.); 

17. Ангел Геров – кмет на община Пирдоп (становище от 17.07.2020 г.); 

18. Калоян Илиев – кмет на община Ихтиман (становище от 17.07.2020 г.); 

19. Владислава Симеонова – заместник-кмет на община Божурище (становище от 

20.07.2020 г.); 

20. Владимир Джамбазов – кмет на община Долна баня (становище от 20.07.2020 г.); 

21. Николай Начев – председател на Общински съвет Ихтиман и упълноммощен 

представител в заседанията на Областния съвет за развитие на Софийска област 

(становище от 20.07.2020 г.); 

22. Алекси Кесяков – кмет на община Челопеч (становище от 20.07.2020 г.); 

23. Антоанета Кирова-Кацарова – представител на Българска стопанска камара 

(становище от 20.07.2020 г.); 

24. Владимир Георгиев – кмет на община Самоков (становище от 20.07.2020 г.); 

25. Иван Гавалюгов – кмет на община Ботевград (становище от 21.07.2020 г.); 

26. Илин Черняшки – упълномощен представител на Общински съвет Ботевград в 

заседанията на Областния съвет за развитие на Софийска област 

(становище от 21.07.2020 г.); 

27. Венцислав Симеонов – упълномощен представител на Общински съвет Божурище в 

заседанията на Областния съвет за развитие на Софийска област 

(становище от 21.07.2020 г.); 

28. Йордан Ангелов – кмет на община Костенец (за общината) и упълномощен 

представител на Общински съвет Костенец в заседанията на Областния съвет за 

развитие на Софийска област (становище от 20.07.2020 г. и от 21.07.2020 г.); 

29. Диана Найденова – представител на Конфедерация на независимите синдикати в 

България (становище от 21.07.2020 г.); 

30. Филип Джамбазов – упълномощен представител на Общински съвет Долна баня в 

заседанията на Областния съвет за развитие на Софийска област 

(становище от 22.07.2020 г.); 

31. Ивайло Кирилов – упълномощен представител на Общински съвет Сливница в 

заседанията на Областния съвет за развитие на Софийска област 

(становище от 22.07.2020 г.); 
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32. Инж. Валентин Михайлов – за кмет на община Своге, съгласно заповед  

№341/06.03.2020 г. (становище от 22.07.2020 г.); 

33. Асен Симов – упълномощен представител на Общински съвет Своге в заседанията на 

Областния съвет за развитие на Софийска област (становище от 22.07.2020 г.); 

34. Румен Гунински – кмет на община Правец (становище от 22.07.2020 г.); 

35. Цветелина Владимирова – упълномощен представител на Общински съвет Правец в 

заседанията на Областния съвет за развитие на Софийска област (становище от 

22.07.2020 г.); 

36. Росица Христова – за кмет на община Етрополе, съгласно заповед  

№РД-15-361/20.07.2020 г. (становище от 22.07.2020 г.); 

37. Димитър Пенелов – упълномощен представител на Общински съвет Чавдар в 

заседанията на Областния съвет за развитие на Софийска област  

(становище от 22.07.2020 г.); 

38. Трайко Младенов – кмет на община Костинброд (становище от 22.07.2020 г.); 

39. Ивайло Симеонов – кмет на община Елин Пелин (становище от 22.07.2020 г.); 

40. Емилия Атанасова – упълномощен представител на Общински съвет Самоков в 

заседанията на Областния съвет за развитие на Софийска област (становище от 

22.07.2020 г.); 

След 22.07.2020 г. са постъпили следните положителни становища от: 

1. Емил Николов – упълномощен представител на Общински съвет Пирдоп в 

заседанията на Областния съвет за развитие на Софийска област 

(становище от 23.07.2020 г.); 

2. Живко Георгиев – упълномощен представител на Общински съвет Костинброд в 

заседанията на Областния съвет за развитие на Софийска област (становище от 

30.07.2020 г.); 

 

В резултат от проведената писмена процедура, съгласно чл. чл. 72 от Правилника за 

прилагане на Закона за регионалното развитие, Областния съвет за развитие на Софийска област 

взе следното: 

РЕШЕНИЕ 

Областният съвет за развитие на Софийска област съгласува представения проект на 

Областна стратегия за подкрепа за личностно развитие на децата и учениците в Софийска 

област (2020 – 2022). 

 

ИЛИАН ТОДОРОВ   (П) 

Областен управител  

на Софийска област 
 

 

Изготвил протокола:  

Женя Иванова,   (П) 

старши  експерт, отдел РРУТ, Областна администрация  на Софийска област 


