
 

 

 

 
№ОКД-01-04-2 
19.08.2020 г. 

 

 
ПРОТОКОЛ  

от проведено неприсъствено заседание на Областния съвет за развитие на 
област Добрич 

 
Днес, 19.08.2020 г. в Областна администрация Добрич се проведе 

неприсъствено заседание №3 на Областния съвет за развитие на област Добрич 
за 2020 г., на което участват следните членове с право на глас: 

1. Живко Желязков – Заместник областен управител на област Добрич 
и  Председател на Областния съвет за развитие на област Добрич, 
съгласно Заповед №ОКД-01-02-2/13.08.2020 г. и Заповед №ЧР-04-
5/23.07.2020 г. на областен управител 

2. Николай Добрев Ангелов - Кмет на Община Балчик 
3. Николай Филипов Колев - Председател на Общински съвет Балчик 
4. Валентин Вълчев Димитров - Кмет на Община Генерал Тошево 
5. Д-р Яна Бонева Георгиева - Председател на Общински съвет 

Генерал Тошево 
6. Йордан Тошков Йорданов - Кмет на Община град Добрич 
7. Мая Йорданова Димитрова - Председател на Общински съвет град 

Добрич 
8. Соня Иванова Георгиева- Кмет на Община Добричка 
9. Д-р Ердинч Хаджиев - Председател на Общински съвет на община 

Добричка 
10. Елена Матеева Балтаджиева - Кмет на Община Каварна 
11. Йордан Стоянов Стоянов - Председател на Общински съвет 

Каварна  
12. Илхан Юсеин Мюстеджеб - Кмет на Община Крушари 
13. Нурхаят Нюфел Изет - представител на Общински съвет Крушари 
14. Инж. Симеон Георгиев Симеонов- Кмет на Община Тервел 
15. Мария Гочева - Председател на Общински съвет Тервел  
16. Мариян Александров Жечев - Кмет на Община Шабла 
17. Живко Спасов Иванов - представител на Общински съвет Шабла 
18. Мария Кирилова - делегиран представител на Конфедерацията на 

работодателите и индустриалците в България /КРИБ/ - „Гласът на 
българския бизнес" 

19. Николай Радев - делегиран представител на Българска стопанска 
камара 

20. Пейчо Пеев - делегиран представител на „Асоциация на 
индустриалния капитал в България" 
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21. Ивелина Василева - делегиран представител на РКС-Добрич - КНСБ 
22. Маргарита Нейкова - делегиран представител на СРС „Подкрепа" КТ 

„Подкрепа" 
23. Герман Германов - делегиран представител на ТПП- Добрич- БТПП 

 
Съгласно чл. 55, ал.1 от Правилника за прилагане на Закона за 

регионалното развитие, Областният съвет за развитие може да приема решения 
и дистанционно чрез провеждане на видеоконферентна среща или чрез писмена 
процедура за вземане на решения. За неприсъствените форми за вземане на 
решения се изготвя протокол, към който се прилага проектът на решение, 
придружен с мотиви.  

В съответствие с чл. 55, ал.2, решението е прието, ако е подкрепено 
писмено без забележки от две трети от членовете на областния съвет за 
развитие. В случай че решението не бъде прието, проектът на решението се 
включва за разглеждане в дневния ред на следващото заседание. При липса на 
писмен отговор от страна на член на областния съвет за развитие се приема, че 
той съгласува проекта на решение без бележки. 

Следователно необходимият кворум от 2/3 от членовете за приемане на 
решенията е 16 души, подписали протокола от неприсъственото заседание на 
Областния съвет за развитие на област Добрич от 19.08.2020 г. 

 
Дневен ред на Областния съвет за развитие на област Добрич на 

19.08.2020 г. 
 

1. Областния съвет за развитие на област Добрич приема и утвърждава 

предложените две приоритетни тематични области на интелигентна 

специализация със съответните подобласти за област Добрич да бъдат 

представени в Министерство на икономиката, които да бъдат заложени в 

новата Иновационна стратегия за интелигентна специализация за периода 

2021-2027 г., в допълнение към тематична област „Чисти технологии, кръгова 

и нисковъглеродна икономика“, както следва: 

1. Тематична област „Информатика и ИКТ“ 

2. Тематична област „Индустрии за здравословен живот и биотехнологии“.  

 
Предвид въведената извънредна епидемиологична обстановка в 

България по повод ограничаване заразата с коронавирус, на основание чл. 55, 
ал.1 от Правилника за прилагане на Закона за регионалното развитие (Обн. ДВ. 
бр.70 от 7 август 2020г.), във връзка с чл. 44 и постъпило писмо №08-00-
356/31.07.2020 г. от г-жа Миглена Александрова – Началник на политическия 
кабинет на Министерство на икономиката, се инициира писмена процедура за 
вземане на решение на Областния съвет за развитие на Област Добрич. 

 
Съгласно чл. 55, ал.1 от Правилника за прилагане на Закона за 

регионалното развитие към протокола от неприсъственото заседание, са 
приложени проект на решенията, придружени от мотиви. 

 
По т. 1 от дневния ред, Областния съвет за развитие на област Добрич взе 

следното решение: 
1. Областния съвет за развитие на област Добрич приема и 

утвърждава предложените две приоритетни тематични области на 
интелигентна специализация със съответните подобласти за област 
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Добрич да бъдат представени в Министерство на икономиката, които да 
бъдат заложени в новата Иновационна стратегия за интелигентна 
специализация за периода 2021-2027 г., в допълнение към тематична 
област „Чисти технологии, кръгова и нисковъглеродна икономика“, както 
следва: 

1.Тематична област „Информатика и ИКТ“ 
2.Тематична област „Индустрии за здравословен живот и 

биотехнологии“. 

 
 

 
ЖИВКО ЖЕЛЯЗКОВ 
За Областен управител на Област Добрич 
съгласно Заповед №ЧР-04-5 от 23.07.2020 г. 
за заместване на областен управител 
 
НИКОЛАЙ ДОБРЕВ АНГЕЛОВ 
Кмет на Община Балчик 
 
НИКОЛАЙ ФИЛИПОВ КОЛЕВ  
Председател на Общински съвет Балчик 
 
ВАЛЕНТИН ВЪЛЧЕВ ДИМИТРОВ 
Кмет на Община Генерал Тошево 
 
Д-Р ЯНА БОНЕВА ГЕОРГИЕВА 
Председател на Общински съвет Генерал Тошево 
 
ЙОРДАН ТОШКОВ ЙОРДАНОВ 
Кмет на Община град Добрич 
 
МАЯ ЙОРДАНОВА ДИМИТРОВА 
Председател на Общински съвет град Добрич 
 
СОНЯ ИВАНОВА ГЕОРГИЕВА 
Кмет на Община Добричка 
 
ЕРДИНЧ ИЛИЯЗ ХАДЖИЕВ 
Председател на Общински съвет на община Добричка 
 
ЕЛЕНА МАТЕЕВА БАЛТАДЖИЕВА 
Кмет на Община Каварна 
 
ЙОРДАН СТОЯНОВ СТОЯНОВ  
Председател на Общински съвет Каварна 
 
ИЛХАН ЮСЕИН МЮСТЕДЖЕБ 
Кмет на Община Крушари 
 
НУРХАЯТ НЮФЕЛ ИЗЕТ 
Представител на Общински съвет Крушари 
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ИНЖ. СИМЕОН ГЕОРГИЕВ СИМЕОНОВ 
Кмет на Община Тервел 
 
МАРИЯ ЕНЧЕВА ГОЧЕВА 
Председател на Общински съвет Тервел 
 
МАРИЯН АЛЕКСАНДРОВ ЖЕЧЕВ 
Кмет на Община Шабла 
 
ЖИВКО СПАСОВ ИВАНОВ 
Представител на Общински съвет Шабла 
 
МАРИЯ КИРИЛОВА 
Делегиран представител на Конфедерацията на работодателите и 
индустриалците в България /КРИБ/ - „Гласът на българския бизнес" 
 
НИКОЛАЙ РАДЕВ 
Делегиран представител на Българска стопанска камара 
 
ПЕЙЧО ПЕЕВ 
Делегиран представител на „Асоциация на индустриалния капитал в 
България" 
 
ИВЕЛИНА ВАСИЛЕВА 
Делегиран представител на РКС-Добрич – КНСБ 
 
МАРГАРИТА НЕЙКОВА 
Делегиран представител на СРС „Подкрепа" КТ „Подкрепа" 
 
ГЕРМАН ГЕРМАНОВ  
Делегиран представител на ТПП- Добрич- БТПП 
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