
ОБЛАСТЕН СЪВЕТ ЗА РАЗВИТИЕ НА 

ОБЛАСТ ВЕЛИКО ТЪРНОВО 

РЕШЕНИЯ 

от 19.12.2006 г. 

 

1. Да се свика първо заседание на Областния консултативен съвет по 

туризъм на 16.01.2007 г. и възлага на г-жа Мариана Бояджиева – 

Заместник областен управител и Председател на Областния консултативен 

съвет по туризъм да организира провеждането му. 

 

2. Създава Работна група за наблюдение на Областната стратегия за 

развитие.  

Определя състав на работната група, както следва: 

1. Г-жа Мариела Цонева- Представител на РСО „Янтра” - В. Търново 

2. Г-н  Кирил Илиев –Търговско промишлена палата- В. Търново 

3. Г-н Росен Чобанов - Гл. експерт „Регионално развитие” 

4. Г-жа Таня Габровска – Ст. експерт „Регионално развитие”  

5. Г-н Красимир Игнатов- Ст. експерт „Регионално Развитие” 

6. Г-жа Мариета Гъркова - Мл. експерт „Регионално развитие” 

7. Г-н Илиян Илиев - Мл. експерт „Регионално развитие” 

8. Представител на ВТУ„Св. св. Кирил и Методий” В. Търново. 

9. Представител на СА „Д. А. Ценов” гр. Свищов 

Дейността на Работната група се ръководи и контролира от Областен 

управител на Област Велико Търново. 

Определя организацията и основните функции на работната група: 

 Разглежда и утвърждава индикаторите за наблюдение относно 

изпълнението на стратегията; 

 Периодично извършва преглед на постигнатия напредък; 

 Обсъжда резултатите и степента на достигане на целите и 

приоритетите; 

 Разглежда резултатите от междинната оценка, ако такава е 

възложена; 

 Ежегодно изготвя доклад за изпълнението, като предлага мерки за 

промяна, ако това е наложително. 

В рамките на дейността си групата за наблюдение изготвя регулярни или 

конкретни отчети, които предоставя на съвета и областния управител. В 

отчетите се оценява и прогресът при изпълнението на стратегията. Тя 

изготвя и годишния доклад за резултатите от изпълнението на областната 

стратегия, който се обсъжда и приема от областния съвет за сведение и 

последващо изпълнение  

 

3. В срок до 31.01.2007 г. членовете на Областния съвет за развитие да 

представят в Областна Администрация Велико Търново предложения за 

„Програма за дейността на Областен съвет за развитие за 2007 г.”. 


