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ПРОТОКОЛ ОТ ЗАСЕДАНИЕ № 1 / 15.01.2020 г.  

НА ОБЛАСТНИЯ СЪВЕТ ЗА РАЗВИТИЕ НА ОБЛАСТ ГАБРОВО 

 
Участници: 

1. Невена Петкова  – Областен управител 

2. Трифон Панчев – Кмет на Община Дряново  

3. Силвия Кръстева – Кмет на Община Трявна  

4. Климент Кунев – Председател на ОбС Габрово  

5. Здравка Лалева – Председател на ОбС Севлиево 

6. Преслава Демирева – Общински съветник Дряново 

7. Стефан Петров – Председател на ОбС Трявна 

8. Галина Михнева  – Изпълнителен директор на ГТПП 

9. Пепа Сомлева – Председател на ИСА - Стопанка камара, Габрово 

10. Николай Григоров -  представител на АИКБ 

11. Даниела Йорданова – Председател на СРС на КТ „Подкрепа“  

12. Росица Йонкова – Областен координатор на КНСБ  

13. Мария Пенева – Заместник-областен управител 

14. Мария Хубанова – гл. експерт в дирекция АКРРДС, Областна администрация 

 

Дневен ред на заседанието: 

 

1. Актуализиране състава на Областния съвет за развитие, вследствие резултатите от 

местните избори – чл.22, ал.2 от Закона за регионалното развитие  (ЗРР) и чл. 62 от ППЗРР. 

2. Избор на представители на общините от област Габрово в Регионалния съвет за развитие 

на Северен централен район съгласно чл. 18, ал. 5, т.1 и ал. 6 от ЗРР. 

3. Актуализиране на Правилника за устройството и дейността на Постоянната комисия по 

заетост към Областния съвет за развитие – Габрово. 

4. Други 

 

След проверка на изисквания кворум председателят на ОСР поздрави присъстващите и 

откри заседанието. Отсъстват трима от членовете съвета.  

Областният управител представи проекта за дневен ред. Предложения за изменения и 

допълнения не постъпиха и след гласуване и единодушно приемане,  заседанието протече 

по следния дневен ред: 

 

1. Актуализиране състава на Областния съвет за развитие, вследствие резултатите от 

местните избори – чл.22, ал.2 от ЗРР и чл. 62 от ППЗРР. 

 

Г-жа Петкова – Съгласно чл. 22, ал. 2 от Закона за регионалното развитие „Председател на 

областния съвет за развитие е областният управител, а членове са кметовете на общините в 

областта, по един представител на общинския съвет на всяка община, делегирани 

представители на областните структури на представителните организации на 

работодателите и на работниците и служителите на национално равнище.”  

Г-жа Мария Пенева, Заместник-областен управител е определена да ме подпомага при 

изпълнение на функциите ми като председател и да ме замества в случай на временно 

възпрепятстване участието в работата на съвета. Съгласно резултатите от местните избори 

и определените с решение представители от Общинските съвети членове на съвета са: 

 Таня Христова, Кмет на Община Габрово 

 Трифон Панчев, Кмет на Община Дряново 

 Иван Иванов, Кмет на Община Севлиево 
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 Силвия Кръстева, Кмет на Община Трявна 

 Климент Кунев, Председател на ОбС Габрово  

 Преслава Демирева, Общински съветник - Дряново 

 Здравка Лалева, Председател на ОбС  Севлиево 

 Стефан Петров, Председател на ОбС Трявна 

Делегирани представители на областните структури на представителните организации на 

работодателите и на работниците и служителите на национално равнищe: 

 Галина Михнева, Изпълнителен директор на Габровска търговско-промишлена палата 

 Пепа Сомлева, Председател на Стопанска камара Габрово 

 Николай Григоров, представител на Асоциация на индустриалния капитал в България 

(АИКБ) 

 Евгени Станчев, регионален представител на Конфедерация на работодателите и 

индустриалците (КРИБ) 

 Даниела Йорданова, Председател на Синдикален регионален съюз на КТ “Подкрепа”- 

Габрово 

 Росица Йонкова, Областен координатор на КНСБ 

За секретар на съвета е определена Мария Хубанова, главен експерт дирекция АКРРДС в 

ОА Габрово.  

Съгласно разпоредбите на чл. 65 от ППЗРР списъкът с актуалния поименен състав на 

съвета е публикуван на страницата на Областна администрация Габрово и ще бъде изпратен 

на секретариата на Регионалния съвет за развитие на Северен централен район. 

 

2. Избор на представители на общините от област Габрово в Регионалния съвет за 

развитие на Северен централен район съгласно чл. 18, ал. 5, т.1 и ал. 6 от ЗРР. 

 

Г-жа Петкова: Броят на представителите на общините в регионалния съвет за развитие се 

определя, съгласно разпоредбите на чл. 18 от ЗРР. За областите с население до 200 000 

души – ОСР определя двама представители от представителите на общините. Досегашни 

представители в РСР на СЦР бяха г-жа Таня Христова, Кмет на община Габрово и г-н Иван 

Иванов, Кмет на община Севлиево. Предвид натрупаният им опит предлагам отново да ги 

изберем за членове на РСР. 

 

Нямаше други предложения и Областният управител подложи на гласуване решение: „На 

основание чл.18, ал.5 и ал.6 от Закона за регионалното развитие, във връзка с чл.44, ал.1, 

т.4 от Правилника за прилагане на Закона за регионалното развитие Областният съвет 

за развитие РЕШИ: определя Таня Христова – Кмет на община Габрово и д-р Иван Иванов 

– Кмет на община Севлиево за представители на общините в Регионалния съвет за 

развитие на Северен централен район”. 

С 12 „за“ членовете на ОСР приеха решението. 

 

Г-н Григоров направи предложение, на заседанието на РСР на СЦР, когато се избират 

членове на комитетите за наблюдение, Областният управител да предложи в съставите на 

КН на Оперативна програма „Иновации и конкурентноспособност“ и КН на Програмата за 

развитие на селските райони да бъдат включени представители от област Габрово.  

Предложението беше подкрепено от членовете на ОСР. 

 

3. Актуализиране на Правилника за устройството и дейността на Постоянната 

комисия по заетост (ПКЗ) към Областния съвет за развитие - Габрово. 

 

Г-жа Петкова даде думата на Мария Хубанова да представи проекта за актуализация на 

Правилника. 
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Г-жа Хубанова: ПКЗ е създадена на основание разпоредбите на Закона за насърчаване на 

заетостта, а Правилника за устройството и дейността е приет през 2002 г. с решение на 

ОСР. До настоящия момент не е правена актуализация. За този период са настъпили 

нормативни и институционални промени, които са отразени в предлагания проект. 

Уточнени са наименованията на институциите, членове на ПКЗ и актуалните стратегически 

и планови документи. Добавен е нов чл. 9, свързан с правото на участие със съвещателен 

глас на директорът на РЗС-Ловеч или на упълномощени от АЗ длъжностни лица. За по-

добра оперативност на работата на ПКЗ и при кратки срокове за изпълнение на възложени 

задачи е дадена възможност за неприсъствено приемане на решения.  

 

Председателят на ОСР прикани за мнения и коментари по проекта за актуализация на 

Правилника, който е изпратен да всички предварително, по електронна поща. 

 

Г-жа Йонкова: В чл. 6, наименованието на организацията Регионален координационен 

съвет на КНСБ да се коригира, като отпадне координационен. 

Г-жа Михнева предложи в чл.13, ал.2 решението да се счита за прието, ако е прието без 

забележки от всички членове на ПКЗ. 

След кратка дискусия членовете на ОСР се обединиха решението да се счита за прието, ако 

е подкрепено без забележки от 2/3 от членовете на ПКЗ. 

 

Други предложения не бяха направени и председателят на ОСР подложи на гласуване 

следното решение: „На основание чл. 67, т.5 от  Правилника за прилагане на Закона за 

регионалното развитие и във връзка с чл.9, ал.4 от Закона за насърчаване на заетостта 

Областният съвет за развитие РЕШИ: приема актуализиран Правилник за устройството 

и дейността на Постоянната комисия по заетост”. 

С 12 „за“ членовете на ОСР приеха решението. 

 
4. Други   

 
В тази точка от дневния ред г-жа Петкова предостави информация във връзка с внесения на 

2 януари 2020 г в Народното събрание законопроект за изменение и допълнение на ЗРР  и 

годишните награди за инвеститор 2019 г.  

 

Г-жа Петкова: През тази година предстои разработването и приемането на плановите 

документи за програмния период 2021-2027 г. Обръщам внимание на няколко предложения 

за промени, които са заложени в законопроекта и са свързани с подготовката на плановете и 

използването на Европейските структурни и инвестиционни фондове: 

 Намалява се броя на стратегическите документи. Отпада разработването на областна 

стратегия за развитие. Ще бъдат въведени нов тип документи, обединяващи 

стратегическото и пространствено планиране на регионалното развитие: Национална 

концепция за регионално и пространствено развитие; интегрирана териториална 

стратегия за развитие на статистически район от ниво 2; план за интегрирано развитие 

на община.  

Условията, редът и сроковете за разработването, съгласуването, приемането и 

изпълнението им ще бъдат определени с Правилника за прилагане на Закона за 

регионалното развитие. 

 Предложени са институционални реформи в посока разширяване на функциите, 

правомощията и състава на регионалните структури в районите от ниво 2, които да 

имат възможност да изпълняват и функции, свързани с изпълнението на програми, 

съфинансирани от ЕСИФ, както и укрепване на техния капацитет. 

Искам да използвам днешното заседание да ви информирам, че за четиринадесети път 

Българската агенция за инвестиции организира годишните награди „Инвеститор на 
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годината”. Конкурсът цели да отличи най-значимите инвестиционни проекти, реализирани 

през 2019 г. в България. Ще бъдат раздадени 5 награди статуетки „Златен бик в следните 

категории:  Инвеститор на 2019 г. (комплексна оценка); Инвестиция на зелено на годината; 

Инвестиция в разширяване на бизнес; Инвестиция в иновативен бизнес; Инвестиция в 

човешки капитал.  Почетни награди - плакети на БАИ, ще бъдат раздадени в категориите: 

Успешен стартъп; Община в България с най – много инвестиции; Награда за социална 

инвестиция.  

Срокът за номинации е 31 януари 2020 г., кандидатите трябва да се регистрират онлайн.  

Ще ви изпратим по електронна поща писмото на БАИ, с информация за конкурса и линк за 

кандидатстване.  

 

След изчерпване на дневния ред Председателят на ОСР закри заседанието. 

  

 

 

 

(п) 

НЕВЕНА ПЕТКОВА 

Областен управител на Област Габрово и  

Председател на Областния съвет за развитие 

  
 

(п) 

Протоколирал: 

Мария Хубанова, гл. експерт в дирекция АКРРДС 


