
                      

РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ 
Областна администрация 
Шумен 

 

 
ПРОТОКОЛ № 1 

 
Днес, 11.04.2018 г., от 14,00 часа в заседателната зала на Областна администрация 

Шумен се проведе редовно заседание на Областния съвет за развитие Шумен. 
Заседанието протече при следния  

 
ДНЕВЕН РЕД: 

 
1. Обсъждане и одобряване на Междинен доклад за изпълнение на Областната 

стратегия за развитие на област Шумен (2014-2020). 
2. Обсъждане и приемане на Актуализиран документ за изпълнение на Областната 

стратегия за развитие на област Шумен за периода 2018-2020.  
3. Други въпроси. 
 
На заседанието присъстваха г-жа Петя Донова – управител на „Институт за 

управление на проекти и програми“ ООД и доц. д-р Георги Бърдаров – ръководител екип. 
Г-н Стефан Желев, областен управител предложи да се презентират документите по 

първа и втора точка и след това да се проведе обсъждане. 
 

ПО ПЪРВА И ВТОРА ТОЧКА ОТ ДНЕВНИЯ РЕД: 
 

Доц. д-р Георги Бърдаров представи Междинен доклад за изпълнение на Областната 
стратегия за развитие на област Шумен (2014-2020) и Актуализиран документ на 
изпълнение на Областната стратегия за развитие на област Шумен за периода 2018-2020. 

 
Последваха становища и коментари. 
Според г-н Христо Дечев, председател на ТПП Шумен, докладът отчита мерки за 

насърчаване на малкия бизнес, което според него не е така и изрази мнение, че бизнеса не 
среща подкрепа от страна на общините. 

В отговор, г-н Александър Горчев, кмет на община Велики Преслав посочи, че 
общините подкрепят бизнеса, като създават условия – подобрена инфраструктура, 
облекчение на административните услуги. Останалите кметове подкрепиха изказаното 
мнение. 

В хода на дискусията, г-н Александър Горчев - кмет на община Велики Преслав 
предложи на членовете на съвета като цел в актуализирания документ да бъде включено 
доизграждането и отварянето на Върбишкия проход, като важна предпоставка за развитие 
на региона. Членовете на ОСР единодушно подкрепиха предложението.  

 
 
След проведеното обсъждане, 
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С 19 гласа „За“, 0 гласа „Против и 0 гласа „Въздържали се“, членовете на Областния 

съвет за развитие взеха следното  
 

 
РЕШЕНИЕ № 1 : 

На основание чл. 67, т. 7 от Правилника за прилагане на закона за регионалното 
развитие (ППЗРР), във връзка с  чл. 29, ал. 3 от ППЗРР, Областният съвет за развитие – 
Шумен одобрява Междинен доклад за изпълнение на Областната стратегия за 
развитие на област Шумен (2014-2020). 

 
 
 
С 19 гласа „За“, 0 гласа „Против и 0 гласа „Въздържали се“, членовете на Областния 

съвет за развитие взеха следното  
 

РЕШЕНИЕ № 2: 
На основание чл. 22, ал. 5, т. 1 от Закона за регионалното развитие и чл. 67, т. 1 от 

Правилника за прилагане на закона за регионалното развитие (ППЗРР), във връзка с чл. 31 
от ППЗРР,  Областният съвет за развитие – Шумен приема Актуализиран документ за 
изпълнение на Областната стратегия за развитие на област Шумен за периода 2018-
2020. 

 
 
С 19 гласа „За“, 0 гласа „Против и 0 гласа „Въздържали се“, членовете на Областния 

съвет за развитие взеха следното  
 

РЕШЕНИЕ № 3: 
Областният съвет за развитие – Шумен подкрепя предложението на кмета на община 

Велики Преслав като цел в актуализирания документ да бъде включено доизграждането и 
отварянето на Върбишкия проход, като важна предпоставка за развитие на региона.  

 
ПО ТРЕТА ТОЧКА ОТ ДНЕВНИЯ РЕД: 

Други въпроси не бяха поставени. 

 
Поради изчерпване на дневния ред, заседанието бе закрито. 

 
 
 
 
 
 
Председател:  (п) Секретар: (п) 
СТЕФАН ЖЕЛЕВ  ХРИСИМИРА ХРИСТОВА 


