
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Изх. №ОКД-01-5 
11.02.2016 г. 
 

ПРОТОКОЛ 

от проведено заседание на Областния съвет за развитие  

на област Добрич 

 Днес, 11.02.2016 г. от 10.30 ч. в зала „Пресцентър” на Областна 
администрация Добрич се проведе заседание на Областния съвет за развитие 
на област Добрич. На заседанието присъстваха: 

1. Детелина Николова– Областен управител на област Добрич; 
2. Николай Ангелов – Кмет на Община Балчик; 
3. Илиян Станоев – Общински съветник от Общински съвет Балчик; 
4. Валентин Димитров – Кмет на Община Генерал Тошево; 
5. Стелиян Стоянов – Председател на Общински съвет Генерал Тошево; 
6. Росица Йорданова – Заместник-кмет, упълномощен представител на 

Кмета на Община град Добрич; 
7. Светлозар Стоянов – Общински съветник от Общински съвет град 

Добрич; 
8. Дико Иванов – Заместник-кмет, упълномощен представител на Кмета на 

Община Добричка; 
9. Донко Марев – Председател на  Добрички Общински съвет; 
10. Ивелина Илиева – Заместник-кмет, упълномощен представител на Кмета 

на Община Каварна; 
11. Красимир Кръстев – Председател на Общински съвет Каварна; 
12. Добри Стефанов – Кмет на Община Крушари; 
13. Нурхаят Изет – Общински съветник от Общински съвет Крушари; 
14. Симеон Симеонов – Председател на Общински съвет Тервел; 
15. Мариян Жечев – Кмет на Община Шабла; 
16.  Живко Спасов – Общински съветник от Общински съвет Шабла; 
17.  Мария Кирилова – представител на Конфедерацията на работодателите 

и индустриалците в България; 
18. Павлета Неделчева – упълномощен представител на г-н Николай Колев – 

председател на Стопанска камара - Добрич; 
19.  Силвия Кирякова – представител на Асоциацията на индустриалния 

капитал в България; 
20.  Герман Германов – представител на Търговско-промишлена палата - 

Добрич; 
21. Гинка Василева – представител на Конфедерацията на независимите 

синдикати в България; 
22.  Маргарита Евтимова – КТ „Подкрепа“. 
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На заседанието присъстваха: 

- г-жа Петя Несторова – началник отдел „СПКРРСИР-Варна“ към 
Министерство на регионалното развитие и благоустройството, Секретариат на 
Регионалния съвет за развитие на Североизточен район,  

- Ивайло Манушев – Заместник областен управител на област Добрич, 

- Левент Назим – гл. експерт регионално развитие – секретар на 
Областния съвет за развитие на област Добрич,  

- Райна Ташева – гл. експерт връзки с обществеността,  

- Димитрина Русева – мл. експерт, отговаряща за протоколиране на 
заседанието, 

- Ксения Добрева – мл. експерт, юрист. 

Необходимият кворум от 2/3 от членовете за провеждане на заседанието 
е налице – присъстват 22 от общо 23 членове на Областния съвет за развитие 
с право на глас. 

 Заседанието откри Областния управител на област Добрич - г-жа 
Детелина Николова, която приветства присъстващите на първото за 2016 
година заседание на Областния съвет за развитие на област Добрич, като 
пожела здраве и успешна година. 

 Г-жа Николова запозна присъстващите 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. Отчет за дейността на Областния съвет за развитие през 2015 г. 
(Докладва Секретарят на Областния съвет за развитие). 

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. 

4. Други. 

 След като не постъпиха други предложения от страна на присъстващите 
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. 

1. С 22 гласа „ЗА”; 0 гласа „ПРОТИВ”; 0 гласа „ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ”, 
Областният съвет за развитие на Област Добрич прие ДНЕВЕН РЕД на 
заседанието. 

Областният управител информира, че материалите по дневния ред са 
били предоставени предварително на членовете по електронен път, за 
запознаване, както следва: 

- Отчет за дейността на Областния съвет за развитие през 2015 г.; 

- Определяне на членове на Регионалния съвет за развитие от 
страна на представителите на общините от област Добрич, 
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включени в състава на Областния съвет за развитие на област 
Добрич. 

По т. 2 от дневния ред, г-жа Детелина Николова даде думата на г-н 
Левент Назим - гл. експерт регионално развитие в Областна администрация 
Добрич и секретар на Областния съвет за развитие на област Добрич за да 
представи накратко отчет за дейността на Областния съвет за развитие на 
област Добрич през 2015 г. и изпълнението на взетите решения. 

Г-н Назим представи изпълнението на решенията на Областния съвет за 
развитие на област Добрич, приети на заседанието от 12.05.2015 г., както 
следва: 

 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. 

 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. 

 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. 

 В изпълнение на  решение №2.1 на Областния съвет за развитие на 
област Добрич е изпратено писмо №РР-05-9/13.05.2015 г. до заместник-
министъра на регионалното развити г-н Иван Аспарухов за приемане на 
решението от МРРБ, относно цялата територия на област Добрич да бъде 
допустима в териториалния обхват на програмата, а от там всички общини от 
област Добрич да могат да кандидатстват с проекти за развитие.  

 В изпълнение на решение №3.2, всички проекти са изпратени в МРРБ, 
приложени към писмо №РР-05-9/13.05.2015 г., в указания срок, на хартиен 
носител и по електронен път. 

 С писмо № РР-05-26/18.11.2015 г. са потвърдени проектите на община 
Генерал Тошево и община Шабла и е направено предложение за актуализация 
на проектите на община Крушари до Министъра на регионалното развитие и 
благоустройството.  

 След като беше представен проектът на Целенасочената инвестиционна 
програма с писмо №03-04-1049/08.12.2015 г. от МРРБ, е получена информация, 
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че само граничните общини Крушари, Генерал Тошево и Шабла са допустими 
общини. Граничните общини Каварна и Балчик, в качеството им на външна 
граница на ЕС не са допустими поради това, че не удовлетворяват критерия за 
допустимост, съгласно който четири показателя следва да бъдат с по-ниска 
стойност от средното равнище за страната. 

 Одобрените проекти на общините от област Добрич по Целенасочената 
инвестиционна програма са на общини Генерал Тошево и Шабла, както следва: 

 Съгласно Табл. 34 I Част „ИНВЕСТИЦИОННА” - Приоритетни проекти за 
финансиране от държавния бюджет след 2018 г.: 

 Община Генерал Тошево, Проект „Създаване на селскостопанско 
тържище“ с прогнозна стойност 1 млн.лв.; 

 Община Шабла, Проект „Изграждане на предприятие за преработка и 
консервация на пресни зеленчуци“ с прогнозна стойност 5 млн.лв. 

 Съгласно Табл. 34 II част „КООРДИНИРАЩА” - Проекти за финансиране 
по оперативни програми и източници, различни от държавния бюджет: 

 Община Генерал Тошево, Проект „Създаване на бизнес инкубатор“ с 
прогнозна стойност 500 хил. лв. по ОПРЧР, Приоритетна Ос 1 
"Подобряване достъпа до заетост и качеството на работните места”, 
Инвестиционен приоритет 5 "Самостоятелна заетост, предприемачество 
и създаване на предприятия, включително иновативни микро-, малки и 
средни предприятия"; 

 Община Генерал Тошево, Проект „Изграждане на сондаж и оранжериен 
комплекс за посадъчен материал“ с прогнозна стойност 200 хил. лв. 
Възможност за финансиране – непосочено; 

 Община Шабла, Проект „Въвеждане на компостиращи инсталации за 
биоразградими отпадъци и за зелени отпадъци“ с прогнозна стойност 1 
млн.лв. Възможност за финансиране – ОПОС, Ос 2 "Отпадъци", 
Тематична цел 6 "Опазване и защита на околната среда и насърчаване 
на ефективното използване на ресурсите", Инвестиционен приоритет 6а 
"Инвестиции в сектора на отпадъците за съобразяване с изискванията на 
достиженията на правото на Съюза в областта на околната среда и за 
вземане на мерки във връзка с нуждите, установени от държавите 
членки, от инвестиции, които надхвърлят тези изисквания", Специфична 
цел "Намаляване на количеството депонирани битови отпадъци"; 

 Община Шабла, Проект „Насърчаване на социалната икономика и 
социалните предприятия, включително осигуряване на адаптирани 
работни места за нуждите на хора с увреждания“ с прогнозна стойност 
150 хил. лв. Възможност за финансиране ОПРЧР, Приоритетна Ос 2 
"Намаляване на бедността и насърчаване на социалното включване", 
Инвестиционен приоритет 2 „Активно приобщаване, включително с оглед 
насърчаване на равните възможности и активното участие и по-добрата 
пригодност за заетост””. 

 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 
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„Балчик - Добрич – Силистра“, като проекти за финансиране и 
последващо изпълнение, чрез привличане на средства, както от 
оперативните програми, така и от националния бюджет;  

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

 Решение 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). 

 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 
предложение 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).“ 

 Въз основа на изброените решения е изпратено писмо №РР-05-
9/27.05.2015 до Министъра на регионалното развитие и благоустройството – г-жа 
Лиляна Павлова за одобряване на предложението на Областния съвет за 
развитие на област Добрич от страна на Министерство на регионалното 
развитие и благоустройството и за последващо реализиране на одобрените 
инфраструктурни проекти. До настоящия момент няма постъпил отговор от 
МРРБ. 

 Решение 5.1. Областният съвет за развитие на област Добрич 
подкрепя 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. 

 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 
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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. 

 Въз основа на това решение е изпратено писмо № РкД-37-16/18.05.2015 
г. до Министъра на икономиката – г-н Божидар Лукарски за подкрепа и 
съдействие 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.  

 Постъпи отговор от Министъра на икономиката – г-н Божидар Лукарски, с 
писмо №08-00-65/28.05.2015г., че не се подкрепя предложението за 
разширяване на обхвата на районите с преференции за малките и средни 
предприятия по Оперативна програма „Иновации и конкурентоспособност“ 
2014-2020 г. за други области, извън тези от Северозападен район. 

 Г-жа Николова благодари на Левент Назим и попита присъстващите дали 
имат въпроси по така представения отчет. 

След като не бяха направени забележки и коментари, г-жа Николова 
помоли членовете на Областния съвет за развитие да гласуват приемане на 
отчета за дейността на Областния съвет за развитие на област Добрич през 
2015 г. и изпълнението на взетите решения. 

Пристъпи се към гласуване на Областния съвет за развитие. 

2. С 22 гласа „ЗА”; 0 гласа „ПРОТИВ”; 0 гласа „ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ”, 
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. 

По т.3 от Дневния ред - 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, г-жа Детелина Николова запозна новите представители 
на Общини и Общински съвети със следното:  

Съгласно Закона за регионалното развитие представителите на 
общините в регионалния съвет за развитие се определят от представителите 
на общините, членове на съответния областен съвет за развитие. Поради тази 
причина, представителите на Областния съвет за развитие, които не са 
представители на общините от област Добрич са изключени от гласуването по 
т.3 от дневния ред. 

Необходимостта на това решение е свързано с актуализиране на състава 
на Регионалния съвет за развитие в Североизточен район, в следствие на 
проведените избори за местна власт и местно самоуправление през 2015 г. 
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През месец Март 2016 г., в гр. Добрич предстои провеждане на заседание на 
Регионален съвет за развитие на Североизточен район. Регионалния съвет за 
развитие следва да определи състава на Координационен комитет за 
наблюдение на Националната стратегическа референтна рамка и оперативните 
програми, съфинансирани от фондовете на Европейския съюз.  

Съгласно чл. 19, ал.1, т.6, 7 и 8 от Закона за регионалното развитие, част 
от функциите на Регионалния съвет за развитие са да: 

 осъществява регионална координация при изпълнението на оперативните 
програми, съфинансирани от фондовете на Европейския съюз, оказващи 
въздействие върху развитието на района; 

  участва в процеса на наблюдение на изпълнението на оперативните 
програми чрез определени от него представители в комитетите за 
наблюдение на националната стратегическа референтна рамка и на 
оперативните програми, съфинансирани от фондовете на Европейския 
съюз; 

 приема становища по годишните и заключителните доклади за 
изпълнението на оперативните програми, съфинансирани от фондовете на 
Европейския съюз, оказващи въздействие върху развитието на района. 

Предстои на Заседание на Координационния комитет за наблюдение на 
оперативните програми, представителите на ръководните органи да представят 
доклади за напредъка по усвояване на средствата по оперативните програми, 
съфинансирани от Европейския съюз на територията на Североизточен район. 

Председател на Регионалния съвет за развитие е областен управител от 
областите, включени в обхвата на съответния район, и се определя от съвета 
на ротационен принцип. Срокът на ротация е 6 месеца. Председателството на 
Регионалния съвет за развитие за периода от м. януари до м. юни 2016 г. се 
заема от Областния управител на Област Добрич. След това се приема от 
Областния управител на Област Шумен за следващите шест месеца. 

Съгласно чл.18, ал. 5 от Закона за регионалното развитие, броят на 
представителите на общините в регионалния съвет за развитие се определя, 
както следва: 

1. за областите с население до 200 000 души - двама представители; 
2. за областите с население от 200 001 до 300 000 души - трима 

представители; 
3. за областите с население от 300 001 до 400 000 души - четирима 

представители; 
4. за областите с население от 400 001 до 500 000 души - петима 

представители; 
5. за областите с население над 500 000 души - шестима представители. 

 В Закона за регионално развитие и Правилника за прилагането му има 
неяснота, относно методиката за използване на данни за броя на населението 
на областта, т.е. дали следва да се вземат данните от последното преброяване 
(Преброяване 2011г.) или да се вземат данните от служба ГРАО (по постоянен 
или по настоящ адрес). 

Този въпрос е поставен пред Териториалното звено „ГРАО“ към МРРБ за 
координация и програмиране на регионалното развитие в Североизточен 
район. Тяхното становище е, че поради липса на ясна методиката за ползване 
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на източник на информация за броя на населението на областта в Закона за 
регионално развитие, т.е. дали следва да се вземат данните от последното 
преброяване, или данните от служба ГРАО е възможно да се ползват тези 
данни, които Областния съвет за развитие прецени. 

 Съгласно справка от Регистър ГРАО на населението на Област Добрич 
към 15.01.2016 г. (последни актуални данни към момента) по постоянен адрес 
населението е 229 714 души, а по настоящ адрес - 198 657 души. 

Данните от Преброяване 2011 г. показват, че област Добрич е с 
население 189 677 души (към 01.02.2011 год.). 

Тъй като данните от Преброяване 2011 г. са от преди пет години 
(актуални към 01.02.2011 г.), то официалните данни от Регистър ГРАО са по-
актуални, към 15.01.2016 г. и се обновят ежемесечно. 

Областният управител сподели, че счита, че Областния съвет за 
развитие на област Добрич има основание да избере 3-ма представители на 
Общини в Регионалния съвет за развитие на Североизточен район и предложи 
представителите на Областния съвет за развитие да гласуват решение за 
ползване на данните за броя на населението по постоянен адрес от ГРАО за 
определяне на броя на представителите на общините от Област Добрич в 
Регионалния съвет за развитие.  

3.1. С 22 гласа „ЗА”; 0 гласа „ПРОТИВ”; 0 гласа „ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ”, 
Областният съвет за развитие на област Добрич прие решение: 

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. 

Г-жа Николова поясни, че досегашни представители на Общините в 
Регионалния съвет за развитие са избирани както следва: 

- Кмета на Община град Добрич – като представител на областния 
център на област Добрич , 

- Кмета на Община Добричка – като представител на най-голямата по 
територия община в област Добрич, 

- Председателя на Общински съвет Каварна – като представител на 
местната законодателна власт. 

След това помоли членовете на общините да направят предложения за 
представители на Общините от област Добрич в Регионалния съвет за 
развитие и да гласуват. 

Първото предложение направи г-н Илиян Станоев – Общински съветник 
от Общински съвет Балчик, който изрази мнение, че е добре да се следва 
ротационен принцип при определянето на членове на Регионалния съвет за 
развитие в Североизточен район и посочи своето предложение – г-н Мариян 
Жечев – Кмет на Община Шабла. 

Областният управител сподели, че при определяне на останалите двама 
представители, е необходимо, органите на изпълнителната власт да бъдат 
толерантни към местната законодателна власт и разумно да се спази 
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принципът от предходното избиране на членове на Регионалния съвет за 
развитие в Североизточен район. 

Г-н Николай Ангелов – Кмет на Община Балчик предложи останалите 
двама членове, а именно г-н Йордан Йорданов – Кмет на Община град Добрич 
и г-н Донко Марев - Председател на Добрички Общински съвет. 

Предвид липсата на други предложения, се пристъпи към гласуване.  

3.2. С 22 гласа „За”, Областният съвет за развитие на Област Добрич 
прие решение: 

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 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.  

По т.4 от дневния ред: Други 

Г-жа Детелина Николова даде думата на присъстващите за въпроси и 
предложения по точка четвърта от дневния ред „Други“. 

След като не бяха повдигнати други въпроси, Областният управител, 

благодари на всички членове на Областния съвет за развитие на област 
Добрич за участието, обяви дневния ред за изчерпан и закри заседанието.  

 

 

 

 

ДЕТЕЛИНА НИКОЛОВА 

Областен управител на област Добрич  

Председател на Областния съвет за развитие на област Добрич 

 

 

 

Протоколирал: 

Димитрина Русева  

Младши експерт в Дирекция „АКРРДС” 
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