
ПРОТОКОЛ

ОТ ЗАСЕДАНИЕ НА ОБЛАСТНИЯ СЪВЕТ
ЗА РАЗВИТИЕ НА ОБЛАСТ ХАСКОВО

Днес, 05.07.2013 г. г. в зала „Марица” на Областна администрация Хасково от
11.00 ч. се проведе заседание на Областния съвет за развитие на област Хасково.
Заседанието бе открито и ръководено от г-н Николай Нанев – ВрИД Областен
управител и Председател на Областния съвет за развитие на област Хасково.

На заседанието присъстваха 24 от общо 31 члена на Областния съвет за
развитие, с което бе отчетен необходимия кворум за провеждане на заседанието,
съгласно чл. 70, ал. 1 от ППЗРР. Списък на присъствалите на заседанието е приложен
към настоящия протокол.

Бяха поканени да присъстват г-н Емил Никитов и г-н Димитър Димитров –
консултанти от Национален център за териториално развитие ЕАД – гр. София, като
част от екипа изготвил Областната стратегия за развитие на област Хасково 2014 –
2020 г.

Г-н Нанев приветства присъстващите в залата с добре дошли и представи
предварителния дневен ред на заседанието. Не постъпиха други предложения и
заседанието протече при следния дневен ред:

Дневен ред:
1. Представяне, обсъждане и приемане на Областна стратегия за развитие

на област Хасково 2014 -2020 г.;
2. Други.

По точка 1 от дневния ред ВрИД Областен управител г-н Николай Нанев
отбеляза значението и важността на Областната стратегия за развитие на област
Хасково, като основен стратегически документ за развитието на областта. Той
информира членовете, че Областната стратегия за развитие на област Хасково е
съгласувана с Решение № 6 на Заседание на Регионалния съвет за развитие на Южен
централен район, проведено на 27 май 2013 г. в гр. Пазарджик.

Г-н Нанев представи екипа от консултанти от Национален център за
териториално развитие ЕАД – гр. София, които изготвиха Стратегията и даде думата на
г-н Емил Никитов - ръководител на екипа да представи Областната стратегия за
развитие на област Хасково 2014 – 2020 г.

Г-н Никитов поясни, че Стратегията е изготвена в съответствие с методическите
указания за разработване на областните стратегии за развитие и е съобразена с всички
национални и европейски стратегически документи. Той направи разяснения по двете
основни части на Стратегията – Аналитичната и Стратегическата части.

В аналитичната част, бяха подробно представени частите: машиностроене,
винопроизводство, МСП сектора, туризъм, транспортна инфраструктура, ВиК
инфраструктура, енергийна инфраструктура, ВЕИ, екология, териотриално-
урбанистичната структура и др.

При представянето на стратегическата част, г-н Никитов обърна внимание на
визията, стратегическите цели, приоритетите, индикаторите за наблюдение на
изпълнението на Стратегията, стратегическите насоки за разработване на целите и
приоритетите на общинските планове за развитие и др.

Той отбеляза, че за подсигуряване на стратегическата рамка за постигане на
целите на Стратегията ще бъдат необходими около 678 млн. лева. Акцентът в



настоящата Стратегия 2014 – 2020 г. пада върху иновациите, бизнес инфраструктурата
и създаването на нови работни места.

След изложението на г-н Никитов, Председателя на съвета даде думата на
членовете за въпроси и коментари по представения документ.

Думата взе г-н Ерджан Юсуф – Председател на ОбС Маджарово, който заяви, че
може би поради техническа грешка в раздел „Паметници, с най-голяма историческа
стойност за областта“, е пропусната община Маджарово и не са включени паметници
от общината.

Г-н Димитър Димитров от консултантите, потвърди предположението, че
пропуска се дължи на техническа грешка, която ще бъде отстранена.

Думата поиска г-н Стефан Димитров - представител на КРИБ, който направи
следните допълнения и коментари относно Стратегията:

- В частта „Културно-историческо наследство не е включена крепостта
„Мелиона“ в местността „Хасара“ - с. Сталево, която е обявена за паметник на
културата от 27 август 1968 година. На заседание на Общински съвет - Димитровград е
взето решение с. Сталево да бъде включено в Областната стратегия за развитие на
област Хасково 2014 – 2020 г.

- В т. 4.2 „Водоснабдяване и канализация“, данни освен от ВиК Хасково, са
предоставени и от останалите ВиК на територията на областта Димитровград и
Стамболово.

- В Специфична цел 1.2.1 „Подпомагане на развитието на устойчиво и
високоефективно земеделие“ липсват мерки, свързани с ракетните площадки против
градушки и и използването на самолети за разпръскване на облаците.

- Липсват клъстера, който предстои да бъде създаден в преработващата
промишленост и текстилния клъстер, който вече съществува.

Г-жа Диана Овчарова – Кмет на община Ивайловград отбеляза, че има малка
неточност по отношение на материала за интегрираните планове за градско
възстановяване и развитие, където е посочено, че при втората вълна, подкрепа ще
получат общините Свиленград и Ивайловград. Тя уточни, че към момента тези покани
са факт и община Ивайловград има вече сключен договор.

Г-н Димитър Димитров, пое ангажимент предложенията да бъдат отразени в
Стратегията.

Поради липса на други мнения и коментари, г-н Нанев предложи да се пристъпи
към гласуване на така представената Областната стратегия за развитие на област
Хасково 2014 -2020 г.

След гласуване с 23 гласа „За“, 0 - „Против“ и 1 - „Въздържал се“ Областния
съвет за развитие взе следното решение:

Решение:

Областния съвет за развитие приема Областна стратегия за развитие на
област Хасково 2014 – 2020 г.

Председателят премина към втора точка от дневния ред. Той напомни на
членовете на съвета, че от 1 юли 2013 г. областния управител на област Хасково поема
председателството на Регионалния съвет за развитие на Южен централен район и
предложи да се проведат т. нар. „изнесени“ заседания, освен в Хасково и в по-големите
градове от областта – Димитровград, Свиленград и Харманли, като това допълнително
ще бъде уточнено с кметовете на тези общини.

След това Председателя на съвета направи следното предложение: Да бъде
извършена промяна в представителите на общините от област Хасково в състава на
Регионалния съвет за развитие на Южен централен район, като на мястото на г-н
Маджид Мандаджъ – кмет на община Стамболово да бъде включен г-н Георги Иванов



– кмет на община Хасково. Мотивите за смяната бяха, че гр. Хасково е най-големия
икономически, образователен и културен център в областта и е редно в състава на РСР
на ЮЦР да бъде включен г-н Иванов.

Г-н Стефан Димитров - представител на КРИБ сподели, че според него е
необходимо в състава на РСР на ЮЦР да присъства представител на малките общини
от областта, който да защитава техните интереси.

Г-н Нанев поясни, че в никакъв случай не омаловажава значението на малките
общини и като доказателство за това посочи многократните си посещения и
проведените срещи в малките общини.

Г-н Ерджан Юсуф – Председател на ОбС Маджарово попита, кое налага
необходимостта от смяната на кмета на община Стамболово, тъй като представителите
на общините от област Хасково в състава на РСР на ЮЦР са определени на заседание
на Областен съвет за развитие и вече са включени в работни групи.

Г-н Мехмед Лятиф – Председател на ОбС Минерални бани сподели, че в
момента на заседанието не присъстват нито кмета на община Стамболово, нито кмета
на община Хасково за да изразят своите мнения по въпроса и предложи гласуването да
бъде отложено за следващо заседание на Областния съвет за развитие.

Г-жа Диана Овчарова – Кмет на община Ивайловград поиска разяснение
относно мотивите за смяната.

Г-н Нанев отново изложи отново своите мотиви, като заяви, че община Хасково
е основен икономически, образователен и културен център, който определя облика на
областта.

Г-жа Недялка Станева – Зам. кмет на община Хасково сподели от името на г-н
Георги Иванов – кмет на община Хасково, че той няма нищо против да бъде включен в
състава на РСР на ЮЦР, и не смята, че отсъствието на г-н Иванов ще окаже влияние
върху резултата от гласуването.

Председателят на съвета подложи на гласуване следното предложение: Смяната
на г-н Маджид Мандаджъ – кмет на община Стамболово с г-н Георги Иванов – кмет на
община Хасково да бъде отложена за гласуване на следващото заседание на Областния
съвет за развитие.

След проведеното гласуване с 14 гласа „За“, 10 - „Против“ и 0 - „Въздържали
се“ Областния съвет за развитие реши:

Решение:

Промяната в състава на представителите на общините от област Хасково в
състава на РСР на ЮЦР да бъде подложена за гласуване на следващото заседание
на Областния съвет за развитие.

След приетото решение, г-н Себахтин Халил – Председател на ОбС Стамболово
зададе въпрос каква е причината в т. 2 от Дневния ред да бъде включено
предложението за смяна на представители на общините от област Хасково в състава на
Регионалния съвет за развитие на Южен централен район.

Г-н Нанев обясни, че по отношение на регионалното развитие община Хасково
предлага много повече условия за бизнес, много повече работни места и много повече
условия за образование и в тази връзка може да се ползва опита и познанията на кмета
на община Хасково.

Г-н Иван Иванов – Председател на ОбС Хасково предложи на следващото
заседание на Областния съвет за развитие, представителите на общините от област
Хасково в състава на Регионалния съвет за развитие на Южен централен район да
представят отчети за своето участие в Регионалния съвет.

Г-н Иво Димов – Кмет на община Димитровград поиска разяснение относно
съдържанието и формата на отчета, като отбеляза, че това е доста обемен отчет.



Председателят подложи на гласуване предложението на г-н Иван Иванов.
След проведеното гласуване с 19 гласа „За“, 2 - „Против“ и 3 - „Въздържали се“

Областния съвет за развитие реши:

Решение:

На следващото заседание на Областния съвет за развитие, представителите
на общините от област Хасково в състава на Регионалния съвет за развитие на
Южен централен район да представят отчети за своето участие в Регионалния
съвет.

Поради изчерпване на дневния ред, г-н Николай Нанев благодари на
присъстващите и закри заседанието.

Приложение:
1. Списък на присъствалите на заседанието

Секретар:
/Желязко Колев/

Председател:
/Николай Нанев/


