
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Изх. № РP-05-9 
12.05.2015 г. 

 

ПРОТОКОЛ 

от проведено заседание на Областния съвет за развитие  

на област Добрич 

 Днес, 12.05.2015 г. в зала „Пресцентър” на Областна администрация 
Добрич се проведе заседание на Областния съвет за развитие на област 
Добрич. На заседанието присъстваха следните членове: 

1. Д-р Маргарита Новоселска – областен управител на област Добрич; 
2. Димитър Михайлов – кмет на община Генерал Тошево; 
3. Добри Стефанов – кмет на община Крушари; 
4. Инж. Живко Георгиев – кмет на община Тервел; 
5. Проф. Райна Бърдарева – кмет на община Шабла; 
6. Митко Петров – упълномощен представител на община Балчик; 
7. Надежда Петкова – упълномощен представител на община град Добрич; 
8. Дико Иванов – упълномощен представител на община Добричка; 
9. Елена Балтаджиева – упълномощен представител на община Каварна; 
10. Весела Стоянова – съветник от Общински съвет Добрич; 
11. Иван Кьосев – председател на Общински съвет Каварна; 
12. Петранка Кръстева – председател на Общински съвет Крушари; 
13. Калоян Енчев – председател на Общински съвет Тервел; 
14. Живко Спасов - председател на Общински съвет Шабла; 
15. Мария Кирилова – КРИБ; 
16. Силвия Кирякова – АИКБ; 
17. Гинка Василева – КНСБ; 
18. Герман Германов – ТПП. 

 
На заседанието присъства г-жа Галина Пашова – началник отдел 

„СПКРРСИР“, ГД „СПРРАТУ“ към Министерство на регионалното развитие и 
благоустройството, в качеството си на секретар на Регионалния съвет за 
развитие на Североизточен район. От Областна администрация Добрич 
присъстваха: инж. Веселин Димитров – гл. експерт ТСУ и транспорт, Левент 
Назим – гл. експерт регионално развитие, Райна Ташева – гл. експерт връзки с 
обществеността и Янка Атанасова – мл. експерт координация и 
административен контрол.  

Налице е необходимия кворум от 18 представители от общо 23 членове на 
Областния съвет за развитие с право на глас. 
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 Заседанието откри областният управител на област Добрич, д-р 
Маргарита Новоселска като приветства присъстващите и ги запозна със 
следния проект за дневен ред: 

 
1. Откриване на заседанието на Областния съвет за развитие на област 

Добрич и приемане на проекто-дневния ред. 

2. Представяне, обсъждане и одобряване на предложения за проекти във 
връзка с разработването на целенасочена инвестиционна програма в 
подкрепа на развитието на Северозападна България (областите Видин, 
Монтана и Враца), Родопите, Странджа, погранични, планински и 
полупланински слабо развити райони.  

3. Обсъждане и гласуване на предложение до Министерство на 
регионалното развитие и благоустройството, относно цялата територия 
на област Добрич да попада в обхвата на допустимата територия на 
бъдещата програма за целенасочена инвестиционна програма в 
подкрепа на развитието на Северозападна България (областите Видин, 
Монтана и Враца), Родопите, Странджа, погранични, планински и 
полупланински слабо развити райони. 

4. Обсъждане и гласуване на решение на Областния съвет за развитие на 
област Добрич за подкрепа на предложение да се включи изграждането 
на трилентов или скоростен път в участъка „Варна- Аксаково - Стожер – 
Добрич - Кардам“ от републикански път ІІ-29 и бъдещото му 
продължаване с път ІІ-71 „Добрич – Силистра“, като проект за 
финансиране и последващо изпълнение, чрез привличане на средства, 
както от оперативните програми, така и от националния бюджет. 

5. Други. 

6. Закриване на заседанието. 

 Председателят на съвета д-р Маргарита Новоселска предложи 
извършване на промяна на дневния ред като се сменят местата на точки 2 и 3 
от дневния ред, с която да бъде гласувано на: 

• първо място: Обсъждане и гласуване на предложение до Министерство 
на регионалното развитие и благоустройството, относно цялата територия на 
област Добрич да попада в обхвата на допустимата територия на бъдещата 
програма за целенасочена инвестиционна програма в подкрепа на развитието 
на Северозападна България (областите Видин, Монтана и Враца), Родопите, 
Странджа, погранични, планински и полупланински слабо развити райони. 

• на второ място: Представяне, обсъждане и одобряване на предложения 
за проекти във връзка с разработването на целенасочена инвестиционна 
програма в подкрепа на развитието на Северозападна България (областите 
Видин, Монтана и Враца), Родопите, Странджа, погранични, планински и 
полупланински слабо развити райони. 

 След като нямаше други предложения за изменение на проекта на дневен 
ред или добавяне на нови точки беше гласувано приемане на дневния ред на 
заседанието на Областния съвет за развитие. 

mailto:obl-dobrich@netplusdb.bg
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С 18 гласа „ЗА”; 0 гласа „ПРОТИВ”; 0 гласа „ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ”, 
Областният съвет за развитие на област Добрич прие ДНЕВЕН РЕД на 
заседанието с предложената промяна. 

Д-р Маргарита Новоселска информира, че материалите по дневния ред, 
са били предоставени предварително на членовете по електронен път, за 
запознаване, както следва: 

- Справки с предложения за проекти от общинските администрации от 
област Добрич във връзка с разработването на целенасочена 
инвестиционна програма в подкрепа на развитието на Северозападна 
България (областите Видин, Монтана и Враца), Родопите, Странджа, 
погранични, планински и полупланински слабо развити райони; 

- Аргументите за включване на цялата територия на област Добрич в 
допустимия обхват на целенасочена инвестиционна програма в 
подкрепа на развитието на Северозападна България (областите 
Видин, Монтана и Враца), Родопите, Странджа, погранични, планински 
и полупланински слабо развити райони; 

- Справка за осемте общини от област Добрич,  определени като райони 
за целенасочена подкрепа съгласно чл. 6 от Закона за регионалното 
развитие в Областната стратегия за регионално развитие на област 
Добрич за периода 2014-2020 г.; 

- Основните причини, обосноваващи направеното предложение за 
гласуване на решение: „Обсъждане и гласуване на решение на 
Областния съвет за развитие на област Добрич за подкрепа на 
предложение да се включи изграждането на трилентов или 
скоростен път в участъка „Варна- Аксаково - Стожер - Добрич - 
Кардам“ от републикански път ІІ-29 и бъдещото му продължаване с 
път ІІ-71 „Добрич – Силистра“, като проект за финансиране и 
последващо изпълнение, чрез привличане на средства, както от 
оперативните програми, така и от националния бюджет. 

 
Т.2 от Дневния ред: Обсъждане и гласуване на предложение до Министерство 
на регионалното развитие и благоустройството, относно цялата територия на 
област Добрич да бъде включена в обхвата на допустимата територия на 
бъдещата програма за целенасочена инвестиционна програма в подкрепа на 
развитието на Северозападна България (областите Видин, Монтана и Враца), 
Родопите, Странджа, погранични, планински и полупланински слабо развити 
райони. 

По т.2 от дневния ред д-р Маргарита Новоселска информира, че предвид 
географското си положение област Добрич е гранична област на равнище NUTS 
3 по Класификация на териториалните единици за статистически цели в 
България.  

Аргументите за включване на цялата територия на област Добрич в 
допустимия обхват на целенасочена инвестиционна програма в подкрепа на 
развитието на Северозападна България (областите Видин, Монтана и Враца), 
Родопите, Странджа, погранични, планински и полупланински слабо развити 
райони са следните: 

mailto:obl-dobrich@netplusdb.bg
http://www.dobrich.government.bg/
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1. Цялата територия на област Добрич попада в граничната област, 
съгласно „Обща стратегия за устойчиво териториално развитие на 
трансграничен регион Румъния-България“, стр. 11 . 

2. Общините Шабла, Каварна и Балчик са морска граница на България, 
външна граница на Европейския съюз. 

3. Общините Шабла, Генерал Тошево и Крушари са гранични общини, 
вътрешна граница на Европейския съюз. 

4. Всички общини от област Добрич са райони за целенасочена подкрепа, 
съгласно критериите по чл.6. на Закона за регионалното развитие и Областната 
стратегия за развитие на област Добрич за периода 2014-2020 г. С писмо № 
РкД-35-8/06.02.2015 г. на областен управител е предоставена информация на 
МРРБ за общините, попадащи в райони за целенасочена подкрепа. 

Във връзка с гореизложеното д-р Маргарита Новоселска заяви, че 
считаме цялата територия на област Добрич следва да бъде част от 
допустимия обхват на целенасочена инвестиционна програма в подкрепа на 
развитието на Северозападна България (областите Видин, Монтана и Враца), 
Родопите, Странджа, погранични, планински и полупланински слабо развити 
райони. Това предложение следва да бъде изпратено до Министерство на 
регионалното развитие и благоустройството за разглеждане и одобряване. 
Предвид факта, че общините от област Добрич са част от периферен, граничен 
регион, със занижени социално-икономически показатели, особено висока 
безработица и ниска заетост, както и отрицателно демографско развитие да 
бъдат допустими за кандидатстване по целенасочената инвестиционна 
програма. 

След като представи своите аргументи, д-р Маргарита Новоселска 
предостави възможност на членовете на Областния съвет за развитие да 
представят своите коментари и предложения.  

След като нямаше предложения и коментари, Областният съвет за 
развитие пристъпи към гласуване. 

 
С 18 гласа „ЗА”; 0 гласа „ПРОТИВ”; 0 гласа „ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ”, 

Областният съвет за развитие на област Добрич прие решение: 
2.1.Предложението, относно цялата територия на област Добрич да 

бъде включена в обхвата на допустимата територия на бъдещата 
програма за целенасочена инвестиционна програма в подкрепа на 
развитието на Северозападна България (областите Видин, Монтана и 
Враца), Родопите, Странджа, погранични, планински и полупланински 
слабо развити райони да бъде изпратено до Министерство на 
регионалното развитие и благоустройството. 

 
Т.3 от Дневния ред: Представяне, обсъждане и одобряване на предложения за 
проекти във връзка с разработването на целенасочена инвестиционна програма 
в подкрепа на развитието на Северозападна България (областите Видин, 
Монтана и Враца), Родопите, Странджа, погранични, планински и 
полупланински слабо развити райони. 

 
Д-р Маргарита Новоселска предостави думата на г-н Левент Назим - гл. 

експерт регионално развитие да представи накратко постъпилите предложения 

mailto:obl-dobrich@netplusdb.bg
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от общинските администрации от област Добрич във връзка с разработването 
на целенасочена инвестиционна програма в подкрепа на развитието на 
Северозападна България (областите Видин, Монтана и Враца), Родопите, 
Странджа, погранични, планински и полупланински слабо развити райони. 

Проектите бяха представени по общини, както следва: 
 
Община Балчик: 
- “Популяризиране на културно, историческо и природно наследство” 

 
 Община Генерал Тошево: 

- „Изграждане на сондаж и оранжериен комплекс за посадъчен 
материал“; 

- „Създаване на дом за възрастни хора“; 
- „Изграждане на Младежки информационен център“; 
- „Създаване на бизнес инкубатор“; 
- „Създаване на селскостопанско тържище“; 
- „Реконструкция и модернизация на сграда на „Обществена трапезария 

и социална кухня“. 
 

 Община град Добрич: 
-  „Реконструкция на всички елементи на градската среда в трите зони 

за въздействие – 45 километрова улична мрежа, зони за обществен 
отдих, зони за паркиране, тротоари, велоалеи, улично осветление, 
обновяване и озеленяване на междублокови пространства, детски и 
спортни площадки“; 

- „Основен ремонт и внедряване на мерки за енергийна ефективност, 
обзавеждане и благоустрояване на дворни пространства на обекти от 
образователната инфраструктура“; 

- „Интегриран градски транспорт – „Развитие на интегрирана система на 
градския транспорт на град Добрич, включително интелигентна 
система за управление на обществен транспорт, система за ел. 
таксуване, подмяна на подвижен състав и мерки за устойчиво 
развитие“, рехабилитация на улична мрежа и тротоари (обновяване на 
съпътстваща инфраструктура – 20 км. улици, подлези, велоалеи, 
реконструкция на спирки, паркинги, прилежащо озеленяване, 
безопасност на движението)“. 

 
 Г-жа Надежда Петкова – зам.кмет на община град Добрич заяви, че 
критериите на целенасочената програма, относно представяне на предложения 
от общинските администрации не са били достатъчно ясни и поради тази 
причина изпълнението на работата по изготвянето на конкретни предложения за 
проекти е затруднило Общинската администрация град Добрич. В резултат от 
липса на достатъчно информация, екипът от Общинската администрация град 
Добрич са предложили мащабни проекти, които са част от Интегрирания план за 
градско развитие на Община град Добрич, и че те включват комплекс от по-
малки проекти. Тя поясни, че предложените три проекта не са единствените и 
могат да се допълнят с още други. Г-жа Петкова препоръча, в бъдеще Областна 
администрация Добрич да предоставя по-конкретна информация по отношение 
на критериите и изискванията на проекто-предложенията от общините, за да 
може проектите да бъдат допустими и да не бъдат отхвърлени. 

mailto:obl-dobrich@netplusdb.bg
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 Д-р Маргарита Новоселска отговори, че критериите на програмата се 
задават от страна на МРРБ, а не от Областна администрация Добрич. 
Областният управител провежда държавната политика на регионално ниво. Към 
настоящия момент критериите на програмата са условни и нейната подготовка е 
в начален етап. Тя увери, че предложенията направени от общините ще 
подпомогнат изготвянето на програмата.  

 Г-жа Галина Пашова – началник отдел „СПКРРСИР“, ГД „СПРРАТУ“ към 
МРРБ, поясни, че Министерството в ролята си на възложител, използва 
услугите на консултант, който работи по изготвянето на самата програма. Тя 
потвърди, че критериите наистина не са били достатъчно конкретизирани и са 
постъпвали доста запитвания от други общини. Приоритет се дава на проектите, 
които имат ключова роля за икономическото развитие на областта и откриване 
на нови работни места, както и ще допринесат съществено за преодоляване на 
актуалните проблеми на общините. Програмата ще има собствен бюджет. Тя 
приветства решението за включване на цялата област в допустимият обхват на 
програмата. Идеята е всички общини в България, които отговарят на 
заложените критерии за райони за целенасочена подкрепа, да бъдат допустими 
за кандидатстване по програмата с цел усвояване на заложените средства. 
Възможно е след извършена оценка на депозираните документите от страна на 
общините, проектите да бъдат пренасочвани към други финансиращи програми. 

 
След направените уточнения, представянето на проектните предложения на 
общинските администрации продължи, както следва: 

 

 Община Добричка: 

- „Благоустрояване на населени места на територията на община 
Добричка”; 

- „Изграждане на многофункционална зала в селата Ловчанци и 
Фелдфебел Дянково”; 

- „Реконструкция на отводнителен канал с.Победа, община Добричка”; 
- „Рехабилитация на път DOB1095/II – 71 Силистра-Карапелит-Добрич/-

Смолница-Ловчанци-Полковник Иваново от км. 0+000 до км. 13+500”; 
- „Рехабилитация на Път DOB2100 /ІІІ-7106 Карапелит-Гешаново-

Кочмар/ Карапелит-Медово-Бенковски / DOB 1199 Жегларци-
Бенковски-Владимирово/ от км. 0+000 до км. 9+500 в община 
Добричка”; 

- „Строителство и рехабилитация на водоснабдителни системи и 
съоръжения на населени места в община Добричка”. 
 

 Г-н Герман Германов – представител на ТПП- Добрич направи забележка, 
относно изписаната стойност на проектите, предложени от Общинска 
администрация Добричка. Стойността на проектите е представена в абсолютна 
стойност в евро, което не е съобразена със. заглавието на колоната „Прогнозна 
стойност (в хил. лв)“. Така както е представена информацията се внушава, че 
стойността на проектите възлиза в милиарди, за което няма да стигне бюджетът 
на страната. Ако бъдат изпратени така, то е възможно същите да бъдат 
отхвърлени поради висока стойност. Той предложи за спазване на единен 
подход при представяне на информацията от Областна администрация Добрич.  
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 Втората забележка, която направи г-н Германов се отнасяше за 
съдържанието на информацията в колона „Възможност за финансиране 
изпълнението на проекта по оперативна програма (моля, посочете коя)“. Според 
така представената информация „Община Добричка не е допустима през новия 
програмен период“ излиза така, че общината не е допустима и по настоящата 
целенасочена програма, което не е правилно. Г-н Германов изрази своето 
несъгласие с твърдението, че община Добричка не е допустима през новия 
програмен период и призова за корекция на съдържанието. 

 Г-н Дико Иванов – заместник-кмет на община Добричка заяви, че е 
допусната техническа грешка по отношение на стойността на проектите, и че 
сумите ще бъдат коригирани съгласно заглавието на колоната в хиляди лв. 

 Относно представената информация „Община Добричка не е допустима 
през новия програмен период“, г-н Иванов поясни, че общината е недопустим 
бенефициент по настоящите оперативни програми и с гореизложените проекти 
Общинска администрация Добричка не може да кандидатства за безвъзмездна 
финансова помощ. С тези проекти Общинска администрация Добричка търси 
възможност да кандидатства по целенасочена инвестиционна програма в 
подкрепа на развитието на Северозападна България (областите Видин, 
Монтана и Враца), Родопите, Странджа, погранични, планински и 
полупланински слабо развити райони и няма друга алтернатива. С цел да стане 
ясно, посочената информация ще бъде коригирана по следният начин: „Община 
Добричка не е допустима през новия програмен период по настоящите отворени 
оперативни програми“. 

 Г-жа Галина Пашова предложи да бъде добавено пояснението „съгласно 
критериите на настоящите оперативни програми“. 

 Д-р Маргарита Новоселска изрази съгласие с направено предложение и 
увери, че информацията ще бъде променена, както следва: „Община Добричка 
не е допустима през новия програмен период, съгласно критериите на 
настоящите отворени оперативни програми“. 

 Необходимите корекции бяха извършени на място, след което продължи 
представянето на предложенията за проекти на общинските администрации:  

 Община Каварна: 

- „Подобряване на градската среда: Ремонт и реконструкция на градски 
фонтан и прилежащо пространство“; 

- „Изграждане и внедряване на мерки за сигурност и видеонаблюдение 
на паркови пространства и територии обект на стопанисване“; 

- „Обзавеждане и благоустрояване на сгради и дворни пространства на 
обекти от образователната инфраструктура /ЦДГ, училища/“; 

- „Ремонт и реконструкция, подмяна на компрометирани водопроводи и 
изграждане на нови на територията на общината“; 

- „Аварийно укрепване , рехабилитация и реконструкция на уличната 
мрежа, тротоари настилки /обновяване на съпътстващи 
инфраструктура/“. 
 

 Община Крушари: 
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- „Реконструкция, ремонт, внедряване на мерки за енергийна 
ефективност и осигуряване на достъпна среда в сградата на 
читалището в с.Лозенец, община Крушари“; 

- „Ремонт на сграда на читалище фаза :технически проект по части 
Архитектурна, Конструктивна, ВиК инсталации, Енергийна 
ефективност, ПБЗ, Пожарна безопасност“; 

 Г-н Германов направи забележка, че изписаната стойност на проектите, 
предложени от Общинска администрация Крушари е в абсолютна стойност и не 
отговаря на заглавието на колоната в хиляди лева. Той призова за спазване на 
еднакъв подход при представяне на предложенията за проекти на общинските 
администрации. 

 Г-н Добри Стефанов – кмет на община Крушари се съгласи със 
направената забележка и информира, че е допусната техническа грешка. 
Стойността на проектите ще бъде коригирана и сумите ще бъдат представени в 
хиляди лева, а не в лева.  

 Освен това, г-н Стефанов поясни, че вторият проект се отнася за с. 
Дяково, а не с. Лозенец. Първият проект се отнася за с. Лозенец, и в резултат на 
техническа грешка е изписано за втория проект отново с. Лозенец.  

 Той заяви, че внася още едно предложение за трети проект от община 
Крушари, както следва: 

- „Изграждане на система за соларно улично осветление в девет 
населени места в община Крушари“. 

 Корекцията по отношение на изписването на прогнозната стойност на 
проектите, предложени от общинска администрация Крушари и името на 
населеното място на втория проект бяха извършени на място и беше добавено 
третото проекто-предложение, след което представянето продължи, както 
следва: 

 

Община Тервел: 

- „Стратегия за местно развитие на МИГ Тервел-Крушари“; 
- „Интегриран проект за транспортна достъпност в населени места в 

Община Тервел“; 
- „Обновяване на детски градини в две села на Община Тервел“; 
- „Спортни бази в средищните училища“; 
- „Бившата болница – база за съвременни услуги за населението“; 
- „Закриване и рекултивиране на нерегламентирани сметища в Община 

Тервел“. 
 

Община Шабла: 

- 1. “Изграждане на балнеосанаториум за използване на лечебната кал 
от Шабленската тузла“; 

- 2. „Въвеждане на компостиращи инсталации за биоразградими 
отпадъци и за зелени отпадъци“; 

- 3. „Изграждане на предприятие за преработка и консервация на пресни 
зеленчуци чрез Публично- частно партньорство“; 
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- 4. „Насърчаване на социалната икономика и социалните предприятия, 
включително осигуряване на адаптирани работни места за нуждите на 
хора с увреждания“; 

- 5.“Подобряване на образователната инфраструктура – сграден фонд 
на училища и детски градини“; 

- 6. „Създаване на условия за пълноценно използване на свободното 
време и превенция на рисковото поведение сред децата и младите 
хора“. 

 Проф. Райна Бърдарева – кмет на община Шабла изрази своето мнение, 
че не е оптимист по отношение на предстоящата програма, въпреки че 
общината предлага 6 броя предложения за проекти.  

 Тя помоли да бъдат предоставени още два дни за община Шабла, за 
представяне на предложения за проекти. 

 Д-р Маргарита Новоселска направи пояснение, че в следствие на 
постъпило писмо от МРРБ, има указан срок до 15.05.2015 г. за представяне на 
предложения за проекти в министерството във връзка с изготвянето на 
целенасочена инвестиционна програма в подкрепа на развитието на 
Северозападна България (областите Видин, Монтана и Враца), Родопите, 
Странджа, погранични, планински и полупланински слабо развити райони. 
Поради тази причина не може да бъде предоставено допълнително време. 

 Д-р Маргарита Новоселска направи предложение да бъдат гласувани 
анблок от Областния съвет за развитие всички предложения за проекти, 
постъпили от общинските администрации, като проекти с ключова роля за  
икономическото развитие на областта и откриване на нови работни места, както 
и те ще допринесат съществено за преодоляване на актуалните проблеми на 
общините. 

С 18 гласа „ЗА”; 0 гласа „ПРОТИВ”; 0 гласа „ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ”, 
Областният съвет за развитие на област Добрич прие решение: 

3.1. Областният съвет за развитие на област Добрич одобрява 
всички предложения за проекти на общинските администрации от област 
Добрич като проекти с ключова роля за икономическото развитие на 
областта и откриване на нови работни места, както и, че ще допринесат 
съществено за преодоляване на актуалните проблеми на общините. 

 
Обобщената справка с предложените проекти от общинските 

администрации от област Добрич във връзка с изработване на целенасочена 
инвестиционна програма в подкрепа на развитието на Северозападна България 
(областите Видин, Монтана и Враца), Родопите, Странджа, погранични, 
планински и полупланински слабо развити райони е неразделна част от 
Протокола на заседанието на областния съвет за развитие. 

 
Д-р Маргарита Новоселска направи предложение Областният съвет за 

развитие на Област Добрич да гласува второ решение по точка 3, отнасящо се 
за това, всички предложения за проекти на общинските администрации от 
област Добрич да бъдат изпратени в Министерство на регионалното развитие и 
благоустройство във връзка с разработването на целенасочена инвестиционна 
програма в подкрепа на развитието на Северозападна България (областите 
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Видин, Монтана и Враца), Родопите, Странджа, погранични, планински и 
полупланински слабо развити райони. 

 
С 18 гласа „ЗА”; 0 гласа „ПРОТИВ”; 0 гласа „ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ”, 

Областният съвет за развитие на област Добрич прие решение: 
3.2. Всички предложения за проекти на общинските администрации 

от област Добрич да бъдат изпратени в Министерство на регионалното 
развитие и благоустройство във връзка с разработването на 
целенасочена инвестиционна програма в подкрепа на развитието на 
Северозападна България (областите Видин, Монтана и Враца), Родопите, 
Странджа, погранични, планински и полупланински слабо развити райони. 

 
Т.4 от Дневния ред: Обсъждане и гласуване на решение на Областния съвет за 
развитие на област Добрич за подкрепа на предложение да се включи 
изграждането на трилентов или скоростен път в участъка „Варна- Аксаково - 
Стожер - Добрич - Кардам“ от републикански път ІІ-29 и бъдещото му 
продължаване с път ІІ-71 „Добрич – Силистра“, като проект за финансиране и 
последващо изпълнение, чрез привличане на средства, както от оперативните 
програми, така и от националния бюджет. 

 
Д-р Маргарита Новоселска даде думата на инж. Веселин Димитров – 

главен експерт ТСУ и транспорт в Областна администрация Добрич да направи 
представяне по темата. 

Инж. Веселин Димитров заяви, че съществуването и поддържането на 
подходяща пътна инфраструктура с добри експлоатационни характеристики е в 
основата на стопанския растеж, както на област Добрич, така и на страната. 
Състоянието на пътната мрежа е основна предпоставка за привличането на 
наши и чужди инвеститори, развитието на търговския стокообмен между 
страните, туризма, земеделието, строителството и автомобилния транспорт, 
които са ключови фактори за конкурентоспособността на регионалната 
икономиката. 

Основните причини, обосноваващи направеното по-горе предложение са 
следните: 

1. Съществуването и поддържането на подходяща пътна 
инфраструктура с добри характеристики, като основа за стопански растеж както 
на област Добрич, така и на страната. Състоянието на пътната мрежа е основна 
предпоставка за привличането на наши и чужди инвеститори, развитие на 
търговския стокообмен между страните, туризма, земеделието, строителството 
и автомобилния транспорт. 

2. Стимулиране на външната търговия на България и в частност на 
област Добрич, ориентирана основно към страните от Европейския съюз и 
страните от ОНД. Транзитните потоци, които преминават през територията на 
област Добрич, основно пристигат и са предназначени от и за Румъния, Турция, 
Близкия изток и ОНД. 

3. Повишаване на пропускателната възможност и 
носимоспособността на пътната настилка по всички основни направления на 
международния транспорт и привеждане на републикански път II-29 в 
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съответствие с европейските технически стандарти, имайки предвид неговото 
национално, трансгранично и европейско значение. 

4. Във връзка с надрегионалното значение за подобряване на 
участъка, предмет на настоящото предложение и улесняването на транспортния 
достъп и транзит на международни товари, на редица проведени заседания (от 
2009 г. до настоящия момент) на Областния съвет за развитие на област 
Добрич и Регионалния съвет за развитие на Североизточния район са приети 
решения за подкрепа на предложението. 

5. Идеята за изграждане на скоростен път II-29 в участъка „Варна – 
Добрич“ и бъдещото му продължаване с път ІІ-71 в участъка „Добрич – 
Силистра“ е заложена, като проектна в Областната стратегия за развитие и 
Регионалния план за развитие на Североизточен район, в състава на ключовите 
проекти с общинско, надобщинско и регионално значение по области в 
Североизточен район, предвидени за изпълнение през периода 2014-2020 г. и 
одобрени с решение на Регионалния съвет за развитие в Североизточния район 
за развитие (СИР) от 15.03.2012 г. 

6. Изграждането на трилентов или скоростен път в участъка „Варна – 
Аксаково– Стожер – Добрич – Кардам“ от републикански път ІІ-29 е в унисон с 
наличието на международна номерация на продължението на този път от 
страна на Република Румъния (път Е – 675). 

7. Значението на изграждането на трилентов път в участъка „Варна – 
Аксаково – Стожер – Добрич – Кардам“ от републикански път ІІ-29 и възможното 
му продължаване с път ІІ-71 „Добрич - Силистра”, ще се увеличи при 
последващото строителство и въвеждане в експлоатация на бъдещ „Дунав мост 
3 – Силистра - Кълъраш”, който ще се яви и най-бързата и кратка връзка на 
региона с един от континенталните центрове на растеж - столицата на 
Република Румъния - град Букурещ. 

В резултат на преждевременно напускане на г-жа Надежда Петкова, 
кворумът на заседанието става 17 членове с право на глас. 

Г-н Иван Кьосев – председател на Общински съвет Каварна отправи 
въпрос, относно това, защо пътя ІІ-71 „Балчик - Добрич – Силистра“ не е 
изписан изцяло, а само ІІ-71 „Добрич – Силистра“. Г-н Иван Кьосев счита, че 
пътят следва да е изписан „Балчик – Добрич – Силистра“ и да не бъде 
пренебрегнато пристанището. Така ще бъде обхванато единственото 
пристанище в района. Ако не поддържаме пристанището си в гр. Балчик, то не 
може да говорим за развитие на област Добрич.  

Той направи забележка, че изграждането на скоростния път Дуранкулак – 
Каварна - Балчик не е предвиден в Областната стратегия за развитие. 

Г-жа Пашова, коментира, че горепосочения път в заложен както в 
Регионалния план за развитие на Североизточен район, така и в Областната 
стратегия за развитие на област Добрич.  

Г-н Живко Георгиев заяви, че пътя Добрич-Варна не може да бъде 
трилентов път, а следва да бъде изграден като магистрала и да бъде избегнато 
думата „или” в проекта.  
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Инж. Веселин Димитров – гл. експерт към Областна администрация 
Добрич заяви, че от гледна точка на изпълнението и отчуждаването на 
земеделски земи е по-удачно изграждането на трилентов път. 

Г-н Димитър Михайлов - кмет на Община Генерал Тошево изрази 
становище, че би следвало да се обърне внимание и на обходните пътища и по-
конкретно да се предвиди изграждането на обходни пътища в гр. Добрич и гр. 
Генерал Тошево.  

Г-жа Мария Кирилова заяви, че път Албена – Добрич и път Албена – 
Балчик са също в доста лошо състояние вследствие на свлачищата и 
наводненията.  

Инж. Веселин Димитров информира, че през 1997 год. е започнато 
строителството на ново трасе от път II-71 в участъка град Добрич – К.К. 
„Албена“ – обхода на с.Батово с дължина 6,100 км., което е преустановено през 
2000 г. поради неосигурено финансиране за завършването му. Със 
завършването на обхода на с.Батово ще се подобри безопасността и 
организация на движението поради избягване на многобройните виражи в 
участъка, ще се скъси времетраенето на пътуване, подобри достъпа до К.К. 
„Албена“ и безопасността на движението. В тази връзка строителството на 
участъка може да бъде включен като част от предложението по т.4 от дневния 
ред на заседанието. 

Д-р Новоселска информира, че до средата на настоящата 2015 год. ще 
бъде изготвен проект за рехабилитация на около 30 км. участък от път II-29 
Варна – Добрич, а строителството на пътя се очаква да бъде извършено през 
2016 год., като за целта са предвидени около 11 млн. лв.  

След като нямаше други предложения и коментари се премина към 
гласуване. 

 
Със 17 гласа „За”; 0 гласа „ПРОТИВ”; 0 гласа „ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ”, 

Областният съвет за развитие на област Добрич прие решение: 
4.1. Областният съвет за развитие подкрепя предложение за 

изграждане на трилентов или скоростен път в участъка „Варна- Аксаково - 
Стожер - Добрич - Кардам“ от републикански път ІІ-29 и бъдещото му 
продължаване с път ІІ-71 „Балчик - Добрич – Силистра“, като проекти за 
финансиране и последващо изпълнение, чрез привличане на средства, 
както от оперативните програми, така и от националния бюджет;  

4.2. Областният съвет за развитие подкрепя предложение за 
изграждане на Североизточен обходен път на гр. Ген. Тошево; 

4.3. Областният съвет за развитие подкрепя предложение да се 
включи като приоритетна отсечка за подготовка за осъществяване на 
инвестиционна дейност на следния пътен участък: „Път II-71 в участъка 
Добрич – КК „Албена“ между км. 77+600 и км. 94+100 (обход на село 
Батово). 

 
Д-р Маргарита Новоселска предложи Областният съвет за развитие на 

област Добрич да гласува решение по тази точка, с която: Областният съвет за 
развитие на Област Добрич възлага на областния управител на Област Добрич 
да предприеме последващи действия като изпрати писмо до министъра на 
регионалното развитие и благоустройството, аргументирано предложение за: 
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- изграждането на трилентов или скоростен път в участъка „Варна- 
Аксаково - Стожер - Добрич - Кардам“ от републикански път ІІ-29 и бъдещото му 
продължаване с път ІІ-71 „Балчик - Добрич – Силистра“, да се включат като 
проекти за финансиране; 

- изграждане на Североизточен обходен път на гр. Ген. Тошево; 
- да се включи като приоритетна отсечка за подготовка за осъществяване 

на инвестиционна дейност следния пътен участък: „Път II-71 в участъка Добрич 
– КК „Албена“ между км. 77+600 и км. 94+100 (обход на село Батово). 

 
Със 17 гласа „За”; 0 гласа „ПРОТИВ”; 0 гласа „ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ”, 

Областният съвет за развитие на област Добрич прие решение: 
4.4. Областния съвет за развитие на област Добрич възлага на 

областния управител на област Добрич да предприеме последващи 
действия като изпрати писмо до министъра на регионалното развитие и 
благоустройството, аргументирано предложние да бъдат включени за 
финансиране и последващо изпълнение, чрез привличане на средства, 
както от оперативните програми, така и от националния бюджет следните 
проекти: 

- Изграждане на трилентов или скоростен път в участъка „Варна- 
Аксаково - Стожер - Добрич - Кардам“ от републикански път ІІ-29 и 
бъдещото му продължаване с път ІІ-71 „Балчик - Добрич – Силистра“, да 
се включат като проекти за финансиране; 

- Изграждане на Североизточен обходен път на гр. Ген. Тошево; 
- да се включи като приоритетна отсечка за подготовка за 

осъществяване на инвестиционна дейност следния пътен участък: „Път II-
71 в участъка Добрич – КК „Албена“ между км. 77+600 и км. 94+100 (обход 
на село Батово).“ 

 
 
Т.5 от Дневния ред: Други 
 
Д-р Маргарита Новоселска предложи по точка 5. Други от Дневния ред да 

бъде обсъдено едно предложение, постъпило от Областния управител на 
област Разград. То се отнася до разширяване на обхвата на районите с 
преференции за малките и средни предприятия по Оперативна програма 
„Иновации и конкурентоспособност“ 2014-2020 г. Преференциите да не се 
ограничават само до областите от Северозападна България, а да бъдат 
насочени и към области с изоставащо социално-икономическо развитие и в 
други региони в страната, включително и за област Добрич като област с висока 
безработица, влошени социално-икономически показатели и отрицателни 
темпове на демографските показатели на населението, незадоволително 
здравеопазване на населението и образование. 

 
Д-р Маргарита Новоселска предостави думата за мнения и предложения. 

След като нямаше такива се пристъпи към гласуване. 
 
Със 17 гласа „За”; 0 гласа „ПРОТИВ”; 0 гласа „ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ”, 

Областният съвет за развитие на област Добрич прие решение: 
5.1. Областният съвет за развитие на област Добрич подкрепя 

предложение за разширяване на обхвата на районите с преференции за 

mailto:obl-dobrich@netplusdb.bg
http://www.dobrich.government.bg/


   

 
9300 Добрич, ул. Независимост 5 

тел.: +359 58 601 200, факс: +359 58 601 249 
е-mail: governor@dobrich.government.bg    

web: www.dobrich.government.bg  

стр. 14 

 

 

малките и средни предприятия по Оперативна програма „Иновации и 
конкурентоспособност“ 2014-2020 г., които да не се ограничават само до 
областите от Северозападна България, а да бъдат насочени и към  
области с изоставащо социално-икономическо развитие и други региони в 
страната, в това число и област Добрич. 

 
Д-р Маргарита Новоселска, предложи Областният съвет за развитие да 

гласува още едно решение, с което Областният съвет за развитие възлага на 
областния управител на Област Добрич да предприеме последващи действия 
като изпрати писмо до министъра на икономиката с аргументирано 
предложение за разширяване на обхвата на районите с преференции за 
малките и средни предприятия по Оперативна програма „Иновации и 
конкурентоспособност“ 2014-2020 г., които да не се ограничават само до 
областите от Северозападна България, а да бъдат насочени и към области с 
изоставащо социално-икономическо развитие и други региони в страната, в това 
число и област Добрич. 

 
Пристъпи се към гласуване на предложението. 
 
Със 17 гласа „За”; 0 гласа „ПРОТИВ”; 0 гласа „ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ”, 

Областният съвет за развитие на област Добрич прие решение: 
5.2. Областния съвет за развитие на област Добрич възлага на 

областния управител на област Добрич да предприеме последващи 
действия като изпрати писмо до министъра на икономиката с 
аргументирано предложение за разширяване на обхвата на районите с 
преференции за малките и средни предприятия по Оперативна програма 
„Иновации и конкурентоспособност“ 2014-2020 г., които да не се 
ограничават само до областите от Северозападна България, а да бъдат 
насочени и към области с изоставащо социално-икономическо развитие и 
други региони в страната, в това число и област Добрич. 

 
 Д-р Маргарита Новоселска попита за други въпроси за обсъждане извън 
приетия дневен ред. 

 
След като не бяха повдигнати други въпроси, д-р Маргарита Новоселска 

благодари на всички членове на Областния съвет за развитие на Област Добрич 
за участието и поради изчерпване на дневния ред закри заседанието. 
 
 
 
 
ПРИЛОЖЕНИЯ: 
 

1. Обобщена Справка с предложения от общинските администрации от 
област Добрич във връзка с изготвянето на целенасочена 
инвестиционна програма в подкрепа на развитието на Северозападна 
България (областите Видин, Монтана и Враца), Родопите, Странджа, 
погранични, планински и полупланински слабо развити райони; 
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2. Основни причини, обосноваващи решението на Областния съвет за 
развитие по т.4 от дневния ред на заседанието 

 
 
 
 
Д-Р МАРГАРИТА НОВОСЕЛСКА 
Областен управител на област Добрич 
Председател на Областния съвет за развитие 
 

 

Изготвил протокола: 
Янка Атанасова 
Мл.експерт в Дирекция „АКРРДС” 
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