ОБЛАСТНА АДМИНИСТРАЦИЯ ЛОВЕЧ
ОБЛАСТЕН СЪВЕТ ЗА РАЗВИТИЕ НА ОБЛАСТ ЛОВЕЧ

ПРОТОКОЛ
От заседание на Областен съвет за развитие, проведено на 05 юли 2018 г.
Днес, 05.07.2018 г., в зала 101 на Областна администрация – Ловеч, се проведе заседание
на Областен съвет за развитие (ОСР) на област Ловеч, на което присъстваха кметове на
общините в областта, представители на общински съвети, представител на
Министерство на туризма, управител на Областен информационен център – Ловеч,
работодателски организации и синдикати, съгласно приложения присъствен списък.
Заседанието се води от г-н Илиян Тодоров, заместник Областен управител в Областна
администрация – Ловеч и председател на ОСР.
Председателят г-н Илиян Тодоров приветства всички присъстващи с добре дошли,
след което откри заседанието и обяви, че то е свикано с писмо наш изх. № РР-128/21.06.2018 г. Направената проверка показва наличието на изискуемия кворум за
провеждане на Областния съвет за развитие.
Г-н Тодоров предложи следния дневен ред:
1. Актуализация на Областна стратегия за развитие на социалните услуги в Област
Ловеч (2016-2020 г.).
2. Представяне на Концепция за туристическо райониране в България.
3. Представяне на информация за напредъка в изпълнението на Оперативните
програми 2014-2020 г. на територията на Област Ловеч.
4. Други.
След като не постъпиха предложения по точка 4 Други, г-н Тодоров предложи да се
премине към гласуване на дневния ред.
С 19 гласа „за“, без „въздържал се“ и „против“ дневния ред беше приет.
По точка 1. от Дневния ред г-н Тодоров каза, че в Областна администрация Ловеч е
постъпило писмо с вх. № РР-24-32(5)/03.05.2018 г. от Община Троян с предложение за
актуализация на Областната стратегия за развитие на социалните услуги в Област Ловеч,
след което даде думата на г-жа Донка Михайлова, кмет на Община Троян да представи
предложените промени в Областната стратегия за развитие на социалните услуги в
Област Ловеч за периода 2016–2020 г.
Г-жа Донка Михайлова, кмет на Община Троян, обясни защо само в Община Троян
има актуализация на Стратегията за развитие на социалните услуги и това е постигането
на по-голяма динамика в създаването на нови социални услуги на база потребностите на
населението. Стратегията ще бъде актуализирана с 4 нови социални услуги:
1. Изграждане на Социално предприятие към дома в с. Дълбок дол („Работилници за
производство на керамични изделия“);
2. Създаване на „Дневен център за подкрепа на лица с увреждания и техните
семейства“;
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3. Изграждане на „Център за възрастни хора с деменция“;
4. Създаване на „Център за грижа на лица с умствена изостаналост“ в с. Дълбок дол.
Г-жа Павлина Симеонова, управител на Сдружение „Стопанска камара“, попита в
какво се изразява социалната услугата за хората с деменция.
Г-жа Донка Михайлова разясни , че със създаването на този „Център за възрастни хора
с деменция“, ще се обогати комплексната идея към вече създадените в с. Добродан,
„Център за стари хора“ и социалната услуга към него – „Център за временно
настаняване“.
Г-жа Снежанка Алексиева, директор на Регионална дирекция “Социално подпомагане“
– Ловеч, добави, че в новия Закон за социалните услуги се предвижда обогатяване на
самите услуги.
Г-н Илиян Тодоров предложи да се премине към следното:
РЕШЕНИЕ:
Съставът на Областен съвет за развитие на област Ловеч приема направената
актуализация в Областната стратегия за развитие на социалните услуги в Област
Ловеч за периода 2016-2020 г.
Членовете на Комисията приеха единодушно с 19 гласа „за“, без „против“ и
„въздържал се“
По точка 2. от Дневния ред: г-н Тодоров представи законното основание за
туристическото райониране на страната и даде думата на г-жа Венелина Червенкова,
началник на отдел „Стратегическо планиране и продуктова политика в туризма“ към
главна дирекция “Туристическа политика“, Министерство на туризма, за представяне на
Концепцията за туристическото райониране в България.
Г-жа Венелина Червенкова, представи Концепцията за туристическото райониране на
страната, като изброи районите, организациите за управление на тези райони,
дейностите в основните направления, ползите от туристическото райониране,
териториалния обхват, причините за формиране на броя и териториалния обхват,
разпределението на общините от Област Ловеч, управлението на туристическия район от
организация за управлението на районите (ОУТР), нейното учредяване, вписване,
основните дейности и бюджетът на организацията.
Г-жа Донка Михайлова, изказа тревогата си за правенето на районирания на различен
принцип, които се разминават териториално.
Г-жа Червенкова разясни, че държавата е на първо ниво, от там нататък идеята е да се
насърчи инициативата на местно бизнес ниво.
Г-жа Нели Митева, директор дирекция АКРРДС разясни, че създаването на
организация за управлението на туристически район е в пряка връзка с маркетинга и
популяризирането на туристическия район.
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По точка 3. от Дневния ред: г-н Илиян Тодоров даде думата на г-жа Росица Денчева,
управител на Областен информационен център (ОИЦ) – Ловеч, за представяне на
информация за напредъка в изпълнението на Оперативните програми за периода 20142020 г. на територията на Област Ловеч.
Г-жа Росица Денчева, представи информация за напредъка в изпълнението на
Оперативните програми за периода 2014-2020 г. общо за страната, отделно за Област
Ловеч – по програми, за Област Ловеч – по общини, брой сключени договори и тяхната
стойност по Оперативните програми за Област Ловеч.

По точка 4. от Дневния ред: Не бяха предложени за обсъждане други въпроси.
Г-н Илиян Тодоров, заместник Областен управител на област Ловеч закри заседанието
и благодари на присъстващите за участието им, като каза, че информация за заседанието
ще бъде предоставена на медиите и публикувана на интернет страницата на Областна
администрация Ловеч.

Подпис:
Илиян Тодоров
Зам. Областен управител

Изготвил:
Петя Пенчева
мл. експерт в
дирекция АКРРДС

5500 Ловеч, ул. Търговска 43, тел.: +359 68 600 003, факс: +359 68 600 166
е-mail: governor@lovech.government.bg , web: www.lovech.government.bg

