
 

РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ 
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Областен съвет за развитие 
 

 

 
 

 

 

П Р О Т О К О Л  

№36 

11 юни 2021г. 

 

 Днес, 11.06.2021г. (петък) от 11:00 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. Станимир Парашкевов – Областен управител и Председател на ОблСР 

2. Димитър Петков – зам.-кмет на община Попово (с пълномощно) 

3. Юнал Османов – зам.-кмет на община Омуртаг  

4. Хайредин Мехмедов – кмет на община Антоново 

5. Бахар Мустафова – зам.-кмет на община Опака (с пълномощно)  

6. Алкин Бехчетов – представител на ОбС – Омуртаг (с пълномощно) 

7. Гюнер Ашимов – председател на ОбС – Опака  

8. Николай Дяков – обл. координатор на КНСБ – Търговище  

9. Галин Дачев – обл. представител на КРИБ за Търговище  

 

присъстваха още: 

10. Валери Симеонов – зам. областен управител 

11. Ивайло Венков - зам. областен управител 

12. Елка Станчева – началник на РУО – Търговище  

13. Стефан Станчев – РУО – Търговище  

14. Христо Христов – директор на РЦПППО – Търговище  

15. Марианна Савова – директор на ЦПЛР – ОДК Търговище 

16. Константина Моллова – Секретар на ОблСР и гл. експерт в ОА – Търговище 

  

Г-н 1. Станимир Парашкевов – Областен управител и Председател на Областния 

съвет за развитие откри заседанието на съвета и представи предварителния  
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ДНЕВЕН РЕД: 

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

учениците в област Търговище 2021-2023г., съгласно чл.196, ал.5 от Закона за 

предучилищното и училищното образование. 

2. Разни. 

 

С 9 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 2021-2023г., съгласно 

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

Парашкевов посочи, че това е третата стратегия за личностно развитие на децата и 

учениците, която се изготвя на областно ниво. Документът е в съответствие с 

разпоредбите на Закона 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 Парашкевов предостави думата на г-н Стефан Станчев – началник отдел в РУО 

– Търговище за представяне на документа.  

 Г-н Стефан Станчев – началник отдел в 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 за 

осигуряване на подкрепа за личностно развитие, както и направените изводи до този 

момент. Представена беше и стратегическата цел на Стратегията, както и нейните 

оперативни цели и мерки. В заключение беше представен начинът на координиране 

изпълнението на стратегията. 

След представянето, г-н Станимир Парашкевов подложи на съгласуване 

Стратегията от членовете на съвета 

с 9 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 2021-2023г.“. 
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Поради изчерпване на дневния ред, г-н Станимир Парашкевов – Областен 

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

Областния съвет за развитие и закри заседанието в 12:00 часа. 

   

 

 

    ОБЛАСТЕН УПРАВИТЕЛ И 

    ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОблСР: /П/ 

         СТАНИМИР ПАРАШКЕВОВ 

 

      

         ПРОТОКОЛИСТ: /П/ 

         КОНСТАНТИНА МОЛЛОВА 

         СЕКРЕТАР НА ОблСР  


