РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ
ОБЛАСТEН УПРАВИТЕЛ НА ОБЛАСТ КЪРДЖАЛИ1
Изх. № ОС-01-2111-1-29
05.09.2013 г.
ДО
ВСИЧКИ ЧЛЕНОВЕ
НА ОБЛАСТНИЯ СЪВЕТ ЗА РАЗВИТИЕ
НА ОБЛАСТ КЪРДЖАЛИ

ПОКАНА
На основание чл.69, ал.1, т.1 от Правилника за прилагане на Закона за регионалното
развитие, свиквам заседание на Областния съвет за развитие на Област Кърджали на
27.09.2013 г. (петък) от 10.00 часа в конферентна зала 301 на Областна администрация Кърджали, при следния проект за
Д Н Е В Е Н Р Е Д:
1. Представяне и обсъждане на проекта на Областна стратегия за развитие (ОСР) на
Област Кърджали за периода 2014-2020 г. Вземане на решение за приемане на ОСР, на
основание чл.12, ал.4 и чл.22, ал.4, т.1 от Закона за регионалното развитие (ЗРР), чл.28, ал.1 и
чл.67, т.1 от Правилника за прилагане на ЗРР.
Докладват: Бисер Николов - Областен управител
Екип на Юропиън Дивелъпмънт Консултинг“ ЕООД София, консултант
2. Представяне и обсъждане на проекта на Регионален генерален план (РГП) на
водоснабдяването и канализацията на обособената територия на „В и К” ООД - Кърджали.
Вземане на решение за съгласуване на РГП, на основание чл.22, ал.4, т.7 от ЗРР.
Докладват: Представители на Дирекция „В и К” в МРР и
Консорциум Сьорека, СЦЕ, Аркадия Инженеринг и
Хидропроект, консултант
3. Представяне и обсъждане на Стратегия за развитие на туризма (СРТ) в Област
Кърджали за периода 2012-2015 г., изготвена в изпълнение на проект „Съвместна
туристическа инициатива / JTI-TARGET”, финансиран по Програма за европейско
териториално сътрудничество „Гърция - България 2007-2013 г”. Вземане на решение за
приемане на СРТ, на основание чл.10, т.1 от Закона за туризма и във връзка с чл.6 от същия
нормативен акт.
Докладва: Бисер Николов - Областен управител
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4. Представяне и обсъждане на Мониторингов доклад за изпълнение на Областната
стратегия за развитие на социалните услуги на Област Кърджали (2010-2015 г.) за 2012 г.
Вземане на решение за одобрение на Мониторинговия доклад за 2012 г.
Докладват: Бисер Николов - Областен управител
Бойка Стаматова - РДСП - Кърджали
5. Представяне и обсъждане на Иновативен модел за добро управление на конкретни
политики чрез създаване на обществено-консултативни платформи по проект „Правото на
добро управление и добра администрация - гарантирано право на гражданите в Област
Кърджали” на Областна администрация - Кърджали, финансиран по Оперативна програма
„Административен капацитет” 2007-2013 г.
Докладват: Бисер Николов - Областен управител
Рене Бустен - „Таофес Б.В.” - Холандия, консултант
6. Други.
При отсъствие на титуляра в заседанието участва негов заместник,
предварително определен по същия ред и изрично писмено упълномощен да участва в
конкретното заседание (чл.62, ал.6 от Правилника за прилагане на Закона за
регионалното развитие).

/п/
БИСЕР НИКОЛОВ
Областен управител
и Председател на
Областния съвет за развитие
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