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ИНФОРМАЦИЯ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ВЗЕТИТЕ РЕШЕНИЯ, 

отразени в ПРОТОКОЛИ №1 и №2  

от заседания на Областния съвет за развитие на област Добрич,  

състояли се на 11.02.2016 г. и 12.04.2016 г.,  

в Зала Европа на Областна администрация- гр. Добрич 
 

 

 

№ 

п/р 

 

Пореден номер и наименование  

на точката от дневния ред 

 

 

Текст на гласуваното решение 

 

Статус на изпълнението 

1. 

 

1. Откриване на заседанието на Областния 

съвет за развитие на Област Добрич и 

приемане на проекто-дневния ред. 

 

1. Областният съвет за развитие на Област 

Добрич прие ДНЕВЕН РЕД на заседанието. 

Изпълнено, приет дневен ред 

на заседанието. 

2. 2. Отчет за дейността на Областния съвет за 

развитие през 2015 г. (Докладва 

Секретарят на Областния съвет за 

развитие). 

Областният съвет за развитие на област Добрич 

прие решение: Одобрява Отчет за дейността на 

Областния съвет за развитие на област Добрич 

през 2015 г. и изпълнението на взетите решения. 

Изпълнено, одобрена 

информацията относно 

изпълнението на решенията на 

Областния съвет за развитие на 

област Добрич през 2015 г. и за 

изпълнените дейности в през 

2015 г. 

3. 3. Определяне на членове на Регионалния 

съвет за развитие в Североизточен район от 

страна на представителите на общините от 

област Добрич, включени в състава на 

Областния съвет за развитие на област 

Добрич, в съответствие с изискванията на 

чл. 18, ал. 5 и 6 от Закона за регионалното 

развитие. 

3.1. При определяне на представителите на 

общините в Регионалния съвет за развитие в 

Североизточен район по реда на чл.18, ал. 5 от 

Закона за регионалното развитие да се използват 

данните за населението на Област Добрич по 

постоянен адрес от ГД ГРАО. 

3.2. Определя членове на Регионалния съвет за 

развитие в Североизточен район от страна на 

представителите на общините от област Добрич, 

включени в състава на Областния съвет за 

Изпълнено. 

 

 

 

 

 

Изпълнено. 
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развитие на област Добрич, в съответствие с 

изискванията на чл. 18, ал. 5 и 6 от Закона за 

регионалното развитие, както следва: 

1. Мариян Александров Жечев – Кмет на Община 

Шабла; 

2. Йордан Тошков Йорданов – Кмет на Община 

град Добрич; 

3. Донко Георгиев Марев – Председател на 

Добрички Общински съвет. 

4. 4. Други.  Изпълнено. Не постъпиха 

други предложения и 

коментари от членовете на 

Областния съвет за развитие на 

област Добрич 

  

5.  1. Представяне и съгласуване на Областна 

стратегия за развитие на социалните услуги в 

област Добрич (2016 -2020 г.). 

5.1. Областният съвет за развитие на Област 

Добрич прие ДНЕВЕН РЕД на заседанието. 

5.2. Областният съвет за развитие на област 

Добрич прие решение: Одобрява Областната 

стратегия за развитие на социалните услуги в 

област Добрич (2016-2020 г.). 

 

Изпълнено. 

 

 

Изпълнява се текущо 

6. 2. Други.  Изпълнено. Не постъпиха 

други предложения и 

коментари от членовете на 

Областния съвет за развитие на 

област Добрич 
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Комисията по заетост към Областния съвет за развитие на област Добрич 

 Проведени са общо пет заседания на Комисията по заетост към Областния съвет за развитие. 

На 26.01.2016 г. се проведе редовно заседание на Комисията по заетост към Областния съвет за развитие – Област 

Добрич, на което е обсъдено предложението на Началника на Регионален инспекторат по образованието – Добрич за 

държавен план-прием 2016/2017 г. в училищата на територията на Област Добрич. 

Във връзка със стартирала процедура за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ на схема „Обучения и 

заетост“ по Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“ 2014-2020 г. и Методика за подбор и оценка на заявки 

от работодатели, кандидатстващи по процедурата, утвърдена от министъра на труда и социалната политика, на 01.06.2016 

г. се проведе заседание на Комисията по заетост към Областния съвет за развитие – Област Добрич. На заседанието са 

разгледани внесените заявки от работодатели по схема „Обучения и заетост“ по Оперативна програма „Развитие на 

човешките ресурси“ 2014-2020 г. Средствата са разпределени на квотен принцип между областите в страната на база на 

определени критерии. За област Добрич определените средства са в размер на 944 506 лв. В резултат на извършената 

оценка и на базата на получените точки, Комисията по заетост класира и предлага за финансиране 43 подадени заявки от 

работодатели. 

Съгласно последните изменения и допълнения в Закона за насърчаване на заетостта (ЗНЗ), изм. ДВ. бр.59 от 29 

Юли 2016 г. и Правилника за неговото прилагането (ППЗНЗ), изм. и доп. ДВ. бр.62 от 9 Август 2016 г., се допълват 

функциите и правомощията на Комисиите по заетостта към областните съвети за развитие. Новите правомощия са 

регламентирани в чл.6, ал.2, т.2 и чл.25а от ППЗНЗ. Предвид гореизложеното, Министърът на труда и социалната политика 

е изпратил писмена покана за разработване на регионална програма за заетост и обучение, като е пояснил, че с Решение 

№ 703 от 25 август 2016 г. на Министерски съвет е утвърдено разпределението на средствата от бюджета на МТСП за 

активна политика, като за Област Добрич е в размер на 191 735 лв. През годината със средства от бюджета на МТСП ще 

се финансира само осигуряването на субсидирана заетост. Необходимо бе да се планира заетост на безработните лица за 

срок до 6 месеца, като срокът за изпълнение на регионалните програми е до 31.03.2017 г. С оглед на това, на 13.09.2016 г. 

в сградата на Областна администрация – Добрич се проведе работно заседание, на което се предостави информация за 

стартиралата процедура по изготвяне на регионални програми за заетост и обучение, обсъдени бяха процедурите 
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съгласно чл.25а, ал.1, ал.2 и ал.3 на ППЗНЗ, относно писмена покана за разработване на регионална програма за заетост 

и обучение на Област Добрич, както и определянето и одобряването на методика, по която да бъдат оценени  внесените 

проектни предложения. 

На 21.09.2016 г. се проведе 4-то по ред заседание на Комисията по заетост, на което членовете одобриха 

изготвената от техническия екип, проект на Регионална програма за заетост и обучение на Област Добрич, която е 

разработена въз основа на проектни предложения, представени от осемте общински администрации, намиращи се на 

територията на Област Добрич. В тях се предвижда продължителност на заетостта до 5,5 месеца, при среден размер от 

550 лв. на 1 лице за 1 месец, като определените за областта средства дават възможност за финансиране на 61 работни 

места на пълен работен ден и 8 работни места на непълен работен ден. Регионалната програма е изпратена на 

вниманието на Министъра на труда и социалната политика, за утвърждаване.  

На 20.12.2016 г. в зала „Пресцентър”  на Областна администрация – Добрич се проведе 5-то по ред заседание на 

Комисията по заетост, на което членовете на съвета извършиха оценка и класиране на заявки за участие на работодатели 

по схеми „Обучения и заетост“ и „Обучения и заетост за младите хора“. 

 


