
 

РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ 

Област Търговище  

Областен съвет за развитие 
 

 

 
 

П Р О Т О К О Л  

№33 

30 ноември 2017г. 

 

 Днес, 30.11.2017г. (четвъртък) от 14:00 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. Христалина Халачева – Секретар на община Търговище (с пълномощно) 

3. Ивайло Иванов – Директор на дирекция „Обща администрация“ в община 

Попово (с пълномощно) 

4. Юнал Османов – Зам.-кмет на община Омуртаг (с пълномощно) 

5. Мерсу Хасанов – Зам.-кмет на община Опака (с пълномощно)  

6. Хатидже Алиева – Председател на ОбС – Търговище  

7. Николай Черкезов – Представител на ОбС – Попово  

8. Бехчет Салимов – Председател на ОбС – Антоново 

9. Гюнер Ашимов – Председател на ОбС – Опака 

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

11. Павлина Кючукова – Представител на РС на КНСБ – Търговище (с пълномощно) 

12. Оля Иванова – Председател на ТПП – Търговище  

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

14. Сезгин Хасанов – Представител на АИКБ 

 

присъстваха още: 

15. Петя Донова – управител на «ИУПП» ООД  

16. арх. Белин Моллов - «ИУПП» ООД  

17. Здравко Петров - «ИУПП» ООД  

18. Зорница Милушева – Секретар на ОблСР и директор АКРРДС в ОА – Търговище 

 

 Г-н Митко Стайков – Областен управител и Председател на Областния съвет за 

развитие откри заседанието на съвета и представи предварителния  
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ДНЕВЕН РЕД: 

1. Одобряване на „Междиннен доклад за изпълнение на Областната стратегия за 

развитие на област Търговище 2014-2020г.“, съгласно чл.67, т.7 от ППЗРР. 

Докладват: представители на „Институт за управление на 

програми и проекти“ ООД 

2. Приемане на „Актуализиран документ за изпълнение на Областната стратегия за 

развитие на област Търговище за периода 2018 – 2020г.“, съгласно чл.22, ал.5, т.1 

от ЗРР, във връзка с чл.31 от ППЗРР. 

Докладват: представители на „Институт за управление на 

програми и проекти“ ООД 

3. Разни. 

С 14 гласа ЗА дневният ред беше единодушно приет. 

 По първа точка от дневния ред „Одобряване на „Междиннен доклад за 

изпълнение на Областната стратегия за развитие на област Търговище 2014-2020г.“, 

съгласно чл.67, т.7 от ППЗРР“ г-н Митко Стайков посочи, че Областната стратегия за 

развитие за периода 2014-2020г. е част от системата от документи за стратегическо 

планиране на регионалното развитие, която е разработена в началото на 2013г. В 

изпълнение на законовите изисквания към настоящия момент е необходимо да се извърши 

междинна оценка на документа, както и негова актуализация. Документите, които днес се 

разглеждат ще ни посочат постигнатия напредък по изпълнението на целите за развитие 

на областта, използваните ресурси, прогноза за очакваното изпълнение на целите до 

2020г., както и друга интересна и полезна информация за развитието на нашата област.  

Г-н Стайков предостави думата на г-жа Петя Донова – управител на „Институт за 

управление на програми и проекти“ ООД. 

Г-жа Петя Донова – управител на „Институт за управление на програми и 

проекти“ ООД изрази благодарност за предоставената възможност „ИУПП“ ООД да 

разработят междинната оценка и актуализацията на Областната стратегия за развитие на 

област Търговище 2014-2020г. и предостави думата на г-н Здравко Петров за представяне 

на документите.  

 Г-н Здравко Петров – «ИУПП» ООД представи подробно междинната оценка на 

Областната стратегия за развитие на област Търговище 2014-2020г., чрез информация за 

изпълнените проекти, резултатите по съответните цели и приоритети, техният напредък, 

използваните през периода ресурси, актуалните стойности на индикаторите, резултатите 

от наблюдението на общинските планове за развитие и съответните изводи. 

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

ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ членовете на Областния съвет за развитие на Област Търговище 

приеха: 
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РЕШЕНИЕ №1 

На основание чл.67, т.7 от Правилника за прилагане на Закона за регионалното 

развитие, членовете на Областния съвет за развитие на област Търговище 

ОДОБРЯВАТ: 

„Междинен доклад за изпълнение на Областната стратегия за развитие на област 

Търговище 2014-2020г.“, съгласно приложението. 

 

По втора точка от дневния ред «Приемане на „Актуализиран документ за 

изпълнение на Областната стратегия за развитие на област Търговище за периода 2018 – 

2020г.“, съгласно чл.22, ал.5, т.1 от ЗРР, във връзка с чл.31 от ППЗРР “ г-н Митко Стайков 

отново предостави думата на г-н Здравко Петров. 

Г-н Здравко Петров – «ИУПП» ООД представи подробно актуализацията на 

Областната стратегия за развитие на област Търговище 2018-2020г., чрез информация за 

промените в целите и приоритетите за развитие на областта, обща оценка на 

необходимите финансови ресурси, специфични мерки и насоки за развитие, изпълнение и 

наблюдение на документа и др. 

Г-н Стайков предостави думата за коментари и предложения на участниците в 

заседанието. 

В хода на дискусията се изрази неудовлетвореност, относно липсата на 

партньорски проекти между общините, както и между общините и Областната 

администрация. Посочи се липсата на съгласуваност между проектите на общините 

(особено при инфраструктурни проекти за ремонт на пътища), като членовете на 

Областния съвет за развитие се обединиха около становището за подобряване на диалога 

между институциите през следващата година. Коментира се проблемът с липсата на 

кадри, както и предстоящите действия в тази насока – анкетиране на бизнеса и др. 

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 №2 

На основание чл.22, ал.5, т.1 от Закона за регионалното развитие, във връзка с 

чл.31 от Правилника за прилагане на Закона за регионалното развитие, членовете на 

Областния съвет за развитие на област Търговище 

ПРИЕМАТ: 

„Актуализиран документ за изпълнение на Областната стратегия за развитие на 

област Търговище за периода 2018 – 2020г.“, съгласно приложението. 
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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 съгласуваността на общинските 

инициативи и проекти, особено в сферата на туризма и пътните ремонти. 

 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 15:00 часа. 

 

 

    ОБЛАСТЕН УПРАВИТЕЛ И 

    ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОблСР: /п/ 

         МИТКО СТАЙКОВ 

 

      

         ПРОТОКОЛИСТ: /п/ 

         З. МИЛУШЕВА 

         СЕКРЕТАР НА ОблСР  


