
 

РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ 

Област Търговище  

Областен съвет за развитие 
 

 

 
 

 

П Р О Т О К О Л  

№32 

31 май 2017г. 

 

 Днес, 31.05.2017г. (сряда) от 10:30 часа в пресцентъра на Областна 

администрация – Търговище се проведе заседание на Областния съвет за развитие 

(ОблСР) на област Търговище. 

 В заседанието участваха: 

  

 Членове на Областния съвет за развитие на област Търговище:  

1. Митко Стайков – Областен управител и Председател на ОблСР 

2. Косьо Костов – директор на дирекция „Хуманитарни дейности“ в община 

Търговище (с пълномощно) 

3. инж. Ешреф Ешрефов – кмет на община Омуртаг  

4. Исмаил Ибрямов – ВрИД кмет на община Антоново 

5. Румен Русев – зам.-кмет на община Опака (приложена заповед)  

6. Николай Черкезов – представител на ОбС – Попово  

7. Халил Халил – представител на ОбС - Омуртаг 

8. Хайредин Мехмедов – председател на ОбС – Антоново 

9. Гюнер Ашимов – председател на ОбС – Опака 

10. Васил Николов – председател на СРС на КТ “Подкрепа” – Търговище  

11. Бисерка Боянова – областен координатор на РС на КНСБ – Търговище  

12. Пейо Беров – експерт в ТПП – Търговище (с пълномощно) 

13. Галин Дачев – регионален представител на КРИБ за община Търговище 

14. Сезгин Хасанов – представител на АИКБ 

 

присъстваха още: 

15. Стефан Станчев – началник на РУО – Търговище  

16. Кремелита Бонева – РУО – Търговище  

17. Донка Накова – РУО – Търговище  

18. Христо Христов – директор на РЦПППО – Търговище  

19. инж. Кирил Кирилов – директор дирекция АКРРДС – ОА – Търговище 

20. Зорница Милушева – Секретар на ОблСР и гл. експерт РРСПП в ОА – Търговище 

21. Константина Моллова – ст. експерт ХДМОП в ОА – Търговище 
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 Г-н Митко Стайков – Областен управител и Председател на Областния съвет за 

развитие откри заседанието на съвета и представи предварителния  

 

ДНЕВЕН РЕД: 

1. Съгласуване на Областна стратегия за подкрепа за личностно развитие на децата и 

учениците в област Търговище 2017-2018г., съгласно чл.196, ал.5 от Закона за 

предучилищното и училищното образование. 

2. Определяне на представител на общините от област Търговище в Регионалния 

съвет за развитие на Североизточен район, съгласно чл.18, ал.5, т.1 и ал.6 от 

Закона за регионалното развитие. 

3. Разни. 

С 14 гласа ЗА дневният ред беше единодушно приет. 

 По първа точка от дневния ред „Съгласуване на Областна стратегия за подкрепа 

за личностно развитие на децата и учениците в област Търговище 2017-2018г., съгласно 

чл.196, ал.5 от Закона за предучилищното и училищното образование.» г-н Митко 

Стайков посочи, че подобен документ се изготвя за първи път. Той цели да се въведе          

т. нар. приобщаващо образование и е в съответствие с влезлия в сила от 01.08.2016г. 

Закон за предучилищното и училищното образование. Стратегията е изготвена под 

ръководството на Регионалното управление по образованието и се базира на приетите от 

общинските съвети - Анализи на потребностите от подкрепа. 

Г-н Стайков предостави думата на г-н Стефан Станчев – началник на РУО – 

Търговище за представяне на документа.  

 Г-н Стефан Станчев – началник на РУО – Търговище представи подробно 

изготвената Стратегия, като разясни основните принципи за подкрепа за личностно 

развитие, състоянието и готовността на институциите и на държавните и местни органи, 

както и начинът на взаимодействие между тях за предоставяне на обща и допълнителна 

подкрепа на децата и учениците. Г-н Станчев посочи и предизвикателствата, които 

произтичат от новите нормативни промени – преобразуване на институции, нови 

компетентности, промени във финансирането, както и просветност и съпричастност на 

родителската общност. Представена беше и стратегическата цел на Стратегията, както и 

нейните оперативни цели и мерки. В заключение бяха обобщени ангажиментите на 

общините, произтичащи от приемането на Областната стратегия за подкрепа за личностно 

развитие на децата и учениците. 

Г-н Митко Стайков – Областен управител също подчерта значимостта на ролята 

на родителите и семейството в личностното развитие на децата, като посочи, че 

съпричастността на родителската общност към целия процес е изключително важна. 
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Г-н Стайков предостави думата за коментари и предложения на участниците в 

заседанието. 

Г-н Васил Николов – председател на СРС на КТ “Подкрепа” – Търговище постави 

въпрос, относно броя на учениците в Помощното училище-интернат "Д-р Петър Берон"  - 

гр. Търговище, тъй като към момента учениците са 84, а в Стратегията са посочени 73. 

Г-н Христо Христов – директор на РЦПППО – Търговище отговори, че това може 

да се счита за техническа грешка, понеже при подготвянето на документа е нямало 

яснота, относно съществуващия в момента 10 клас, т.е. на това се дължи разминаването в 

броя на учениците. 

Г-н Христов предложи на членовете на Областния съвет за развитие, в Стратегията 

да се заложат мерки или дейности, свързани с работата с родителите, които са 

изключително важна част от целия процес на приобщаващо образование на децата. 

Членовете на ОблСР не възразиха на предложението. 

В хода на дискусията г-н Стефан Станчев – началник на РУО – Търговище 

предостави допълнителна информация, относно процеса на закриване на Помощното 

училище-интернат "Д-р Петър Берон" - гр. Търговище, което следва да стане Център за 

специална образователна подкрепа. 

След приключване на дискусията, с 14 гласа ЗА, 0 гласа ПРОТИВ и 0 гласа 

ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ членовете на Областния съвет за развитие на Област Търговище 

приеха: 

РЕШЕНИЕ №1 

На основание чл.196, ал.5 от Закона за предучилищното и училищното 

образование, членовете на Областния съвет за развитие на област Търговище 

СЪГЛАСУВАТ 

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

област Търговище 2017-2018г.» с направените промени, съгласно приложението. 

 

По втора точка от дневния ред „Определяне на представител на общините от 

област Търговище в Регионалния съвет за развитие на Североизточен район, съгласно 

чл.18, ал.5, т.1 и ал.6 от Закона за регионалното развитие.» г-н Митко Стайков 

припомни, че в РСР на СИР има двама представители на общините от област Търговище – 

това са кметовете на община Търговище и община Антоново. След проведените тази 

година избори за народно събрание, г-н Танер Али – кмет на община Антоново е избран 

за народен представител и това налага да се определи друг представител, който ще 

участва в работата на Регионалния съвет за развитие.  

Г-н Стайков предостави думата за предложения на членовете на съвета. 
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Г-н Васил Николов – председател на СРС на КТ “Подкрепа” – Търговище 

предложи г-н Ешреф Ешрефов – кмет на община Омуртаг. 

 Не постъпиха други предложения. 

С 14 гласа ЗА, 0 гласа ПРОТИВ и 0 гласа ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ членовете на 

Областния съвет за развитие на Област Търговище приеха: 

РЕШЕНИЕ №2 

На основание чл.18, ал.5, т.1 и ал.6 от Закона за регионалното развитие и във 

връзка с избирането на г-н Танер Али – кмет на община Антоново за народен 

представител в 44-то Народно събрание, членовете на Областния съвет за развитие на 

област Търговище 

ОПРЕДЕЛЯТ: 

инж. Ешреф Ешрефов – кмет на община Омуртаг за представител на общините от 

област Търговище в Регионалния съвет за развитие на Североизточен район. 

 

По трета точка от дневния ред «Разни» г-н Митко Стайков предостави думата на 

членовете на ОблСР за въпроси или проблеми, които да бъдат разгледани от съвета. 

Членовете на съвета отново дискутираха темата за приобщаващото образование на 

децата, възможностите за тяхната реализация и т.н. Беше подчертано, че приетата в т.1 

Областна стратегия е отворен документ, който подлежи на актуализация при 

необходимост. 

 Поради изчерпване на дневния ред, г-н Митко Стайков – Областен управител и 

Председател на Областния съвет за развитие благодари на членовете на Областния съвет 

за развитие и закри заседанието в 11:30 часа. 

 

 

    ОБЛАСТЕН УПРАВИТЕЛ И 

    ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОблСР:    /п/ 

         МИТКО СТАЙКОВ 

 

      

         ПРОТОКОЛИСТ:  /п/ 

         З. МИЛУШЕВА 

         СЕКРЕТАР НА ОблСР  


