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ДО
ЧЛЕНОВЕТЕ НА
ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ТЪРГОВИЩЕ
ДОКЛАДНА ЗАПИСКА
От д-р Дарин Димитров – Кмет на Община Търговище
Относно: Приемане на Годишен отчетен доклад за 2017 г. за наблюдение
изпълнението на Общински план за развитие на община Търговище за 2014-2020 г.
УВАЖАЕМИ ГОСПОЖИ И ГОСПОДА ОБЩИНСКИ СЪВЕТНИЦИ,
Общинският план за развитие на Община Търговище за периода 2014–2020 г. е
приет от Общинския съвет с Решение №2 по Протокол №29 от 31.10.2013 г. на
основание чл. 21, ал. 1, т. 12 от ЗМСМА във връзка с чл. 13, ал. 3 от ЗРР и чл. 37, ал. 1
от Правилника за прилагане на ЗРР. През 2015 г. са разработени Актуализиран
документ за изпълнение на Общински план за развитие на община Търговище за
периода 2014-2020 г. и Актуализираната Програма за реализация на актуализиран
Общински план за развитие на община Търговище 2014-2020 г., които са приети от
Общински съвет Търговище с Решение №4 по Протокол №4 от 28.01.2016 г.
Общинският план за развитие е водещ средносрочен стратегически и програмен
документ, който очертава целите и приоритетите за устойчиво и интегрирано местно
развитие и необходимите финансови ресурси за тяхното постигане, като отчита
специфичните характеристики, възможности и потенциал на община Търговище.
Планът е изготвен на база актуалното социално-икономическо състояние и
потенциал на община Търговище и в съответствие със стратегическата ориентация на
регионалната политика в Европейския съюз (ЕС) и националните цели и приоритети за
регионално развитие. Документът е съобразен с постановките на: Областната стратегия
за развитие на област Търговище 2014-2020 г.; Регионалния план за развитие на
Североизточния район за периода 2014-2020 г.; Националната стратегия за регионално
развитие 2012-2022 г. и тези, заложени в Националната програма за развитие „България
2020”. В по-широк контекст, общинският план отчита приоритетите и целите на
Стратегията „Европа 2020” и се съобразява с еволюцията на кохезионната политика на
ЕС и трите нови приоритета за интелигентен, устойчив и приобщаващ растеж.
Общинският план за развитие е съобразен с нормативната и институционална среда за
неговото прилагане, наблюдение и оценка.
Съгласно изискванията на чл. 40 и чл. 91, ал. 1, ал. 2 и ал. 4 от Правилника за
прилагане на ЗРР (ППЗРР), е изготвен Годишен отчетен доклад за 2017 г. за
наблюдение изпълнението на Общински план за развитие на Община Търговище за
2014-2020 г., който на основание чл. 23, т. 4 от Закона за регионалното развитие (ЗРР)
представям за одобряване от Общински съвет Търговище.
На основание гореизложеното, предлагам Общински съвет Търговище да вземе
следното

РЕШЕНИЕ:
1. На основание чл. 21, ал. 2 от ЗМСМА и чл. 24, т. 4 във връзка с чл. 23, т. 4 от
Закона за регионалното развитие (ЗРР), Общински съвет Търговище одобрява Годишен
отчетен доклад за 2017 г. за наблюдение изпълнението на Общински план за развитие
на Община Търговище за 2014-2020 г.
2. Възлага на кмета на Община Търговище да предостави копие от доклада по
т. 1 на председателя на областния съвет за развитие на Област Търговище, съгласно чл.
91, ал. 7 от Правилника за прилагане на закона за регионалното развитие (ППЗРР).

С уважение,
Д-Р ДАРИН ДИМИТРОВ
Кмет на Община Търговище
Съгласувал:
Тодор Тодоров, началник на отдел НПО
Изготвил:
Христалина Халачева, секретар на Община Търговище

