
 

РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ 

Област Търговище  

Областен съвет за развитие 
 

 

 
 

 

 

П Р О Т О К О Л  

№35 

9 декември 2019г. 

 

 Днес, 09.12.2019г. (понеделник) от 13:00 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. д-р Дарин Димитров – кмет на община Търговище 

3. Юнал Османов – зам.-кмет на община Омуртаг (с пълномощно)  

4. Хайредин Мехмедов – кмет на община Антоново 

5. Мехидин Кадиров – кмет на община Опака  

6. Дончо Дончев  - представител на ОбС - Попово 

7. Халил Басриев – представител на ОбС – Омуртаг 

8. Юсуф Исмаилов – председател на ОбС - Антоново 

9. Гюнер Ашимов – председател на ОбС – Опака  

10. д-р Даниела Димова – зам.-председател на СРС на КТ “Подкрепа” – Търговище  

11. Павлина Кючукова – експерт- юрист в РС на КНСБ – Търговище  

12. Пейо Беров – председател на ТПП – Търговище (с пълномощно)  

13. Фикри Мустафов – представител на АИКБ 

 

присъстваха още: 

14. инж. Митко Панайотов – зам.–кмет на община Търговище 

15. 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  

ДНЕВЕН РЕД: 

1. Определяне на двама представители 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. 
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2. Разни.  

 

С 13 гласа ЗА дневният ред беше единодушно приет. 

 

По първа точка от дневния ред „Определяне на двама представители 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 посочи, 

че приемането на това решение се налага поради настъпили промени в представителите 

на местната власт в Областния съвет за развитие след местните избори тази година. Т.е. 

Областният съвет за развитие трябва да определи кои двама представители от кметовете 

на общини и представителите на общинските съвети ще участват в Регионалния съвет за 

развитие на Североизточния район. Г-н Стайков припомни, че досега това са били кметът 

на община Търговище и кметът на община Омуртаг. 

Г-н Фикри Мустафов – представител на АИКБ предложи да се запазят 

досегашните представители в РСР СИР, т.е. кметът на община Търговище и кметът на 

община Омуртаг. 

Д-р Даниела Димова – зам.-председател на СРС на КТ “Подкрепа” – Търговище 

също подкрепи кандидатурите, като подчерта, че съществува много ползотворно 

сътрудничество между синдикалната организация и кмета на община Търговище д-р 

Дарин Димитров. 

Членовете на Областния съвет за развитие също се обединиха около двете 

кандидатури. 

Г-н Митко Стайков подложи на гласуване кандидатурите по реда на тяхното 

постъпване: 

 

За кандидатурата на д-р Дарин Димитров – кмет на община Търговище: 

13 “ЗА” 

0 “ПРОТИВ” 

0 “ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ” 

 

За кандидатурата на инж. Ешреф Ешрефов – кмет на община Омуртаг: 

13 “ЗА” 

0 “ПРОТИВ” 

0 “ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ” 

 

След проведеното гласуване, членовете на Областния съвет за развитие на Област 

Търговище  приеха: 
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РЕШЕНИЕ 

№1 

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

на Областния съвет за развитие на област Търговище  

ОПРЕДЕЛЯТ: 

1. д-р Дарин Димитров – кмет на община Търговище  

2. инж. Ешреф Ешрефов – кмет на община Омуртаг  

за представители на общините от област Търговище в Регионалния съвет за 

развитие на Североизточен район. 

 

Г-н Митко Стайков покани новоизбраните представители на заседание на 

Регионалния съвет за развитие на 12.12.2019г.  

По втора точка от дневния ред „Разни” г-н Стайков прикани членовете на Съвета 

да обсъдят важни за региона въпроси. Обсъдиха се проекти и предстоящи инициативи в 

различните общини, като например ремонти на уличната мрежа, прехвърлянето на 

общински язовири на държавата и други. 

 Поради липса на повече въпроси и коментари, както и 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 13:40 часа. 

 

 

    ОБЛАСТЕН УПРАВИТЕЛ И 

    ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОблСР: /п/ 

         МИТКО СТАЙКОВ 

 

      

         ПРОТОКОЛИСТ: /п/ 

         З. МИЛУШЕВА 

         СЕКРЕТАР НА ОблСР  


