РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ
Областна администрация
Перник
ПРОТОКОЛ

№2

15.12.2016 г.
ОТ ЗАСЕДАНИЕ НА ОБЛАСТНИЯ СЪВЕТ ЗА РАЗВИТИЕ
НА ОБЛАСТ ПЕРНИК

Днес, 15 декември 2016 г., от 10.00 ч. в Двореца на културата гр. Перник се
проведе заседание на Областния съвет за развитие при следния дневен ред:
1. Откриване на заседанието и гласуване на предварителния дневен ред.
Докладва: д-р Александър Александров – Областен управител на област
Перник
2. Представяне на Решения от проведени заседания на 08 - 09.09.2016 г. и 17 18.11.2016 г. на Регионалния съвет за развитие (РСР) на Югозападен район
(ЮЗР).
Докладва: д-р Александър Александров – Областен управител на област
Перник
3. Представяне и приемане на Областна стратегия за подкрепа на личностно
развитие на децата и учениците в област Перник.
Докладва: г-жа Румяна Гьорева - Заместник-председател на Общински съвет Перник
4. Представяне на инвестиционен проект за реконструкция и укрепване на
административна сграда с адрес: гр. Перник, пл. „Кракра Пернишки” №1 и
привеждането й в съответствие с изискванията на актуалните нормативни
документи.
Докладва: арх. Ивайло Мишев – Представител на фирма изпълнител „АТМ”
ООД
5. Разни
Дискусия
Присъстваха:
1. Д-р Александър Александров – Областен управител област Перник;
2. Инж. Валентин Димитров – Зам. областен управител на област Перник;
3. Вяра Церовска – Кмет на Община Перник;
4. Любка Димитрова – Зам.-кмет на Община Радомир;
5. Иван Бъчваров - Зам.-кмет на Община Брезник;
6. Станислава Алексиева – Главен секретар на Община Трън;
7. Димитър Димитров - Зам.-кмет на Община Земен;
8. Инж. Иво Савов - Председател на Общински Съвет Перник;
9. Светослав Кирилов - Председател на Общински Съвет Радомир;

10. Антоанета Стефанова - Председател на Общински Съвет Земен;
11. Бойка

Павлова

-

Председател

на

Пернишка

Търговско-Промишлена

Палата;
12. Тодор Йорданов – Експерт в РС на КНСБ – Перник;
13. Любомир Жотев – Председател на СРС „Подкрепа” – Перник;
14. Теодора

Вълкова

–

Министерство

на

регионалното

развитие

и

благоустройството;
15. Цветана Пиралкова – Главен секретар в Областна администрация Перник;
16. Стефка

Петрова

–

Директор

на

дирекция

АКРРДС

в

Областна

администрация Перник;
17. арх. Екатерина Петрова - гл. експерт в Областна администрация Перник и
секретар на Съвета;
18. арх. Ивайло Мишев – Представител на фирма изпълнител „АТМ” ООД;
19. Румяна Гьорева - Заместник-председател на Общински съвет - Перник
По първа точка от дневния ред:
Д-р Александров откри заседанието като приветства присъстващите с добре
дошли и предложи за гласуване предварителния дневен ред, който бе приет
единодушно.
По втора точка от дневния ред:
Д-р Александров запозна присъстващите с Решение №2 и Решение №3 от
заседанието, проведено в периода 08-09 септември 2016 г. в община Разлог на
Регионалния съвет за развитие на Югозападен район. Той заяви, че чрез Решение
№2 е одобрена типова бланка на Доклад за изпълнение на значими проекти на
общините, бизнеса и други органи и организации на територията на областите в
Югозападен район, а със следващото Решение №3 е определено, първите такива
Доклади да бъдат изготвени с данни за 2016 г. и да бъдат внесени за разглеждане от
областните управители на първото заседание на Регионалния съвет за развитие на
Югозападен район през 2017 г.
Д-р

Александров

представи

накратко

промените

в

новия

Закон

за

предучилищното и училищното образование, свързани с работата на областните
управители и кметовете на общини. Спомена също така и за разработената
Областна стратегия за подкрепа за личностно развитие на деца и ученици за нашата
област, въз основа на която общините ще приемат Общинска стратегия за личностно
развитие на деца и ученици, приета от съответния Общински съвет за период от 2
години.
Като последна важна тема, имаща отношение в правомощията и задълженията
на областните управители и кметовете на общини, д-р Александров спомена за
поддържането на проводимостта на речните легла или за извън населените места и
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селищни образувания чрез правомощията на областните управители и съответно
чрез кметовете за урбанизираните територии.
Д-р Александров продължи с Решение №9 от състоялото се заседание на
17-18 ноември 2016 г. в гр. Банско на Регионалния съвет за развитие на Югозападен
район, с което са определени Път III-811 Брезник-Сливница и Препроектиране на
участък Драгичево до Пътен възел „Даскалово” от Автомагистрала „Люлин” с
дължина около 1 км за рехабилитация и модернизация.
От последното за тази година заседание на Регионалния съвет за развитие на
Югозападен район, проведено на 13-14 декември в гр. Банско, д-р Александров
заяви, че е предоставена информация за предстоящата четвърта процедура по
присъждане на Етикета за иновации и добро управление на местно ниво и обърна
внимание, че периода за кандидатстване е януари – март, 2017 г.
По трета точка от дневния ред:
Д-р Александров даде думата на г-жа Румяна Гьорева - Заместникпредседател на Общински съвет Перник, за да представи Областната стратегия за
подкрепа на личностно развитие на деца и ученици в област Перник (2017-2019).
Г-жа Гьорева заяви, че за разработването на стратегията са взели участие
представители на всяка община, на регионалното управление на образованието, на
регионалния център за подкрепа на процеса на приобщаващото образование и други
заинтересовани органи, лица и организации, имащи отношение по темата, в
изпълнение разпоредбите на чл. 196 от Закона за предучилищно и училищно
образование.
Г-жа Гьорева запозна присъстващите с направения анализ, които се
позовава на статистически данни, предоставени от образователните институции в
региона и на приетите от общинските съвети анализи и е насочен към дефиниране
на дефицитите на осигурената обща и допълнителна подкрепа на личностното
развитие на децата и учениците, обхващащ учебните години от 2014 до 2017.
Г-жа Гьорева заяви, че фундаментален фактор за личностното развитие на
децата и учениците е екипната работа на учителите в училищните организации,
уменията им да оценяват различните възможности и потребности на учениците,
способностите им да оказват съдействие на децата с изявени дарби, със СОП, в риск
и т.н., както и личното професионално развитие и квалификация на учителите за
работа с различните групи деца и ученици.
Впоследствие бяха представени от г-жа Гьорева целите, приоритетите и
мерките за осигуряване на подкрепа на личностното развитие на децата и учениците
за периода 2017 г. – 2019 г., които са заложени в стратегията:
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СТРАТЕГИЧЕСКА ЦЕЛ 1. Формиране на приобщаваща образователна среда за
осигуряване правото на достъп до качествено образование в регионалната училищна
система за всяко дете и ученик.
СТРАТЕГИЧЕСКА ЦЕЛ 2: Осигуряване на безопасна, здравословна и осигурена с
ресурси среда за подпомагане на процеса на въвеждане на приобщаващото
образование и подкрепа на личностното развитие на децата и учениците.
СТРАТЕГИЧЕСКА ЦЕЛ 3: Установяване на диалогична и комуникативна среда между
заинтересованите страни при подкрепата на личностното развитие на децата и
учениците.
Накрая г-жа Гьорева завърши с представяне на метода на планиране,
мониторинг и отчетност на изпълнението на стратегията.
Д-р Александров благодари на г-жа Гьорева за направената презентация и
помоли членовете на съвета да пристъпят към гласуване на следното решение:
Решение

№1:

Одобрява

Областната

стратегия

за

подкрепа

на

личностно развитие на деца и ученици в област Перник (2017-2019).
След гласуване, стратегията беше приета единодушно от членовете на съвета.
По четвърта точка от дневния ред:
Д-р Александров даде думата на арх. Ивайло Мишев – представител на фирмата
изпълнител „АТМ” ООД. Той запозна присъстващите с инвестиционния проект за
реконструкция и укрепване на административна сграда (Синдикален дом), която се
намира на пл. „Кракра Пернишки” №1.
арх. Ивайло Мишев представи накратко проекта на сградата и заяви, че тя
ще бъде приведена в съответствие с изискванията на актуалните нормативни
документи. В проекта е предвидено тя да бъде с нова самоносеща алуминиева
фасада, централна климатична инсталация, зелен покрив за първия етаж, нови
асансьорни клетки, второ евакуационно стълбище, както и да бъде достъпна за
хората в неравностойно положение.
По пета точка от дневния ред:
Нямаше проведена дискусия.
Д-р Александър Алексадандров, благодари на всички членове и гости за
участието и, поради изчерпване на дневния ред, закри заседанието.

ПРЕДСЕДАТЕЛ:

/П/

Д-Р АЛЕКСАНДЪР АЛЕКСАНДРОВ
ОБЛАСТЕН УПРАВИТЕЛ

СЕКРЕТАР:

/П/

Арх. Екатерина Петрова – главен експерт „Регионално Развитие”, Дирекция АКРРДС
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