ПРОТОКОЛ
№1
ОТ ЗАСЕДАНИЕТО НА ОБЛАСТНИЯ СЪВЕТ ЗА РАЗВИТИЕ
29.04.2021 г.
Днес, 29.04.2021 г., от 11.00 часа се проведе онлайн заседание на Областния съвет за
развитие, свикано от Областния управител, на основание чл. 52, ал. 2, т. 1 от Правилника за
прилагане на Закона за регионалното развитие.
На заседанието присъстваха членовете на Областния съвет за развитие: Нурие
Црънгалова – Зам. областен управител и Зам. председател на ОСР; Добрин Добрев – зам.
кмет на Община Разград; Аксел Кючюк – Зам. кмет на Община Исперих; Алкин Неби – Кмет
на Община Кубрат; Ахтер Велиев – Кмет на Община Завет; Севгин Шукри – Кмет на Община
Лозница; Джевдет Азис – Кмет на Община Самуил; Дауд Аляовлу – Кмет на Община Цар
Калоян; Хасан Хасанов – Общински съветник в ОбС Исперих; д-р Хюсеин Карасюлейман –
Председател на ОбС Кубрат; Хюсеин Руфи – Общински съветник в ОбС Завет; Ахмед Ахмед
– Общински съветник в ОбС Лозница; Джевдет Азис – Председател на ОбС Самуил;
Грациела Ранкова – Председател на РКС на КНСБ, Разград; Ангел Майсторски – Председател
на СРС на КТ „Подкрепа”, Разград; Симеон Захариев – Председател на РТПЗК, Разград;
Костадин Николов – Председател на РО на Съюза за стопанска инициатива, Разград; Цанко
Георгиев – Председател на Стопанска камара, Разград; Мирослав Цанев – Представител на
Асоциация на индустриалния капитал в България за област Разград.
На заседанието присъстваха още и г-н Светлин Симеонов – директор на дирекция
„АПОФУС”, Акиф Джевадил - Секретар на ОСР и гл. експерт в дирекция АКРРДС, Данаил
Иванов - гл. експерт в дирекция АКРРДС към Областна администрация Разград.
Г-жа Нурие Црънгалова – Зам. областен управител и Зам. председател на ОСР на
Област Разград, откри заседанието. След проверка на кворума бе установено, че присъстват
15 от 22 членове на съвета. На основание чл. 70, ал. 1 от ППЗРР, г-жа Црънгалова предложи
следния
Д Н Е В Е Н Р Е Д:
1. Представяне на плана за интегрирано развитие на Община Завет за периода
2021 – 2027 г.;
2. Представяне на плана за интегрирано развитие на Община Лозница за периода
2021 – 2027 г.;
3. Съгласуване на Стратегия за подкрепа за личностното развитие на децата и
учениците в област Разград за периода 2021 – 2022 г.;
4. Разни.
Предложения за допълнения към дневния ред бе направено от зам. кмета на община
Самуил г-жа Севим Рамаданова за включване на Представяне на плана за интегрирано
развитие на Община Самуил за периода 2021 – 2027 г. други предложения не бяха направени
и той бе подложен на гласуване:
Гласували общо: 15 членове на ОСР
- За – 15;
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- Против – няма;
- Въздържали се – няма
По точка 1 от дневния ред г-жа Црънгалова даде думата на кмета на община Завет.
Г-н Велиев каза че кратко представяне на плана за интегрирано развитие на общината
ще представи главен експерт Назен Кула.
По точка 2 от дневния ред представяне на плана за интегрирано развитие на община
Лозница направи Данаила Савова – директор на дирекция в община Лозница.
По точка 3 от дневния ред представяне на плана за интегрирано развитие на община
Самуил направи Севим Рамаданова – Зам. кмет в община Самуил.
По точка 4 от дневния ред представяне на Стратегията за подкрепа за личностното
развитие на децата и учениците в област Разград за периода 2021 – 2022 г. направи г-н
Светлин Симеонов - директор на дирекция „АПОФУС” към областна администрация
Разград.
След представянето на Стратегията, г-жа Црънгалова подложи на гласуване неговото
съгласуване от членовете на съвета
Гласували общо: 15 членове на ОСР
- За – 15;
- Против – няма;
- Въздържали се – няма.
Въз основа на резултатите от гласуването, Областния съвет за развитие
Р Е Ш И:
1. Съгласува Стратегията за подкрепа за личностното развитие на децата и учениците в
област Разград за периода 2021 – 2022 г..
Настоящият протокол се състави в 2 екземпляра, от които един за РСР на СЦР и
един за ОСР.
Протоколист
и Секретар на ОСР: …………..
А. Джевадил

Зам. областен управител
и Председател на ОСР: ........................
Н. Црънгалова
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