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П Р О Т О К О Л 

№ 23 

 

Съвместно заседание на Регионалния съвет за развитие и 

Регионалния координационен комитет към Регионалния съвет за 

развитие в Североизточен район, проведено на 04.12.2014 г. от 

10.30 часа в Заседателната зала на Областна администрация – 

Шумен 

Относно: 

  

 

 

 

 

 

 

 

Участници: 

Членове на РСР в 

СИР 

 

 

 

 

 

 

 

 

Упълномощени 

представители на 

членовете на РСР 

СИР по чл. 44, ал. 4 

от ППЗРР 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Провеждане на съвместно заседание на Регионалния съвет за 

развитие и Регионалния координационен комитет към Регионалния 

съвет за развитие в СИР, съгласно Закона за регионалното развитие 

(Обн. ДВ. бр.50 от 30 Май 2008г., изм. ДВ. бр.47 от 23 Юни 2009г., 

изм. ДВ. бр.82 от 16 Октомври 2009г., изм. ДВ. бр.93 от 24 Ноември 

2009г., изм. и доп. ДВ. бр.82 от 26 Октомври 2012г., изм. ДВ. бр.66 от 

26 Юли 2013г., доп. ДВ. бр.22 от 11 Март 2014г., изм. ДВ. бр.98 от 28 

Ноември 2014г.) 

 

1. Донка Иванова – Областен управител на област Шумен и 

Председател на РСР  и РКК в СИР 

2. Иван Аспарухов – заместник-министър на регионалното 

развитие и благоустройството 

3. Даниела Везиева - заместник-министър на икономиката 

4. Стоян Пасев - Областен управител на Област Варна 

5. Маргарита Новоселска – Областен управител на Област Добрич 

6. Светлин Бонев - Областен управител на Област Търговище 

7. Милчо Близнаков – член на Националния съвет на АИКБ 

8. Васил Василев – Председател рег. съюз, КТ „Подкрепа“ – Варна 

  

9. Милен Минчев – главен експерт Дирекция „НТП”, МТИТС, 

упълномощен да представлява Антон Гинев - заместник-министър, на 

заседание на Регионалния съвет за развитие в СИР /пълномощно  

10. Мариана Мотева - държавен експерт Дирекция “ФО“, МФ, 

упълномощена да представлява Кирил Ананиев - заместник-

министър, на заседание на Регионалния съвет за развитие в СИР 

/пълномощно/ 

11. Теофан Димитров – директор на РИОСВ Шумен, МОСВ, 

упълномощен да представлява Бойко Малинов, заместник-министър, 

на заседание на Регионалния съвет за развитие в СИР /пълномощно/ 

12. Мартин Райчев – старши експерт в Дирекция „ЕРЕС”, МЕ, 

упълномощен да представлява Антон Павлов, заместник-министър, 

на заседание на Регионалния съвет за развитие в СИР /пълномощно/ 

13. Цветан Иванов – Главен експерт в ГД „ЕФМПП” и 

представител на УО ОПРЧР, МТСП, упълномощен да представлява 

Гълъб Донев - заместник-министър, на заседание на Регионалния 

съвет за развитие в СИР /пълномощно/ 

14. Илиян Николов – вр.и.д. директор ОДМВР Шумен, МВР, 

упълномощен да представлява Цвятко Георгиев - заместник-

министър, на заседание на Регионалния съвет за развитие в СИР 

/пълномощно/ 

15. Сашко Кунев – Директор на ПП „Шуменско плато”, МЗХ, 

упълномощена да представлява Георги Костов - заместник-министър, 

на заседание на Регионалния съвет за развитие в СИР /пълномощно/ 

16. Тодор Иванов – заместник кмет на община Варна, упълномощен 

да представлява Иван Портних - кмет, на заседание на Регионалния 

съвет за развитие в СИР /пълномощно/ 
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Членове на РКК 

към РСР в СИР 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

17. Даниела Милкова – Директор на Дирекция ИРЕФ, община град 

Добрич, упълномощена да представлява Детелина Николова - кмет, 

на заседание на Регионалния съвет за развитие в СИР /пълномощно/ 

18. Свилен Василев - заместник кмет на община Търговище,  

упълномощен да представлява  Красимир Костов - кмет, на заседание 

на Регионалния съвет за развитие в СИР /пълномощно/ 

19. Иван Йонков – заместник кмет на община Шумен,  

упълномощен да представлява  Красимир Костов - кмет, на заседание 

на Регионалния съвет за развитие в СИР /пълномощно/ 

20. Димитринка Димитрова - Заместник-кмет на Община 

Аксаково, упълномощена да представлява Атанас Стоилов – кмет, на 

заседание на Регионалния съвет за развитие в СИР /пълномощно/ 

21. Костадин Самарджиев – заместник кмет на Община Бяла, 

упълномощен да представлява Анастас Трендафилов – кмет, на 

заседание на Регионалния съвет за развитие в СИР /пълномощно/ 

22. Соня Георгиева – секретар на община Добричка, упълномощена 

да представлява Петко Петков – кмет, на заседание на Регионалния 

съвет за развитие в СИР /пълномощно/ 

23. Исмаил Ибрямов - заместник кмет на община Антоново,  

упълномощен да представлява  Танер Али - кмет, на заседание на 

Регионалния съвет за развитие в СИР /пълномощно/ 

24. Ирина Маджарова - заместник кмет на община Ветрино,  

упълномощена да представлява Димитър Димитров - кмет, на 

заседание на Регионалния съвет за развитие в СИР /пълномощно/ 

25. Илияна Донева – главен експерт в СК Шумен, упълномощена да 

представлява Бранимир Ханджиев, БСК на заседание на Регионалния 

съвет за развитие в СИР /пълномощно/ 

26. Анета Денева – Председател на РС на КНСБ-Шумен, 

упълномощена да представлява Президента на КНСБ Пламен 

Димитров на заседание на Регионалния съвет за развитие в СИР 

/пълномощно/ 

 

1. Донка Иванова - Областен управител на Област Шумен, 

Председател на РСР и РКК СИР и Представител на РСР СИР в КН на 

ОП “Околна среда” и в КН на ОП “Наука и образование за 

интелигентен растеж“ 

1. 2. Стоян Пасев – Областен управител на Област Варна, 

Представител на РСР СИР в КН на ОП “Региони в растеж” и  в КН на 

ОП “Добро управление“  

2. 3. Маргарита Новоселска – Областен управител на Област Добрич, 

Представител на РСР СИР в КН на ОП „Транспорт“ и в КН на 

ОПТГС „Румъния-България“ 

4. Светлин Бонев - Областен управител на Област Търговище, 

Представител на РСР СИР в КН на ОП “Иновации и 

конкурентоспособност ” и  в КН на ОП „Фонд за европейско 

подпомагане на най-нуждаещите се лица” 

3. 5. Антонина Дончева - началник РО СИР, ГД „ПРР”МРР, 

Представител на УО ОП „Региони в растеж“, МРРБ 

1. 6. Цветан Иванов  – Представител на УО ОПРЧР, МТСП 

2. 7.  Емил Манов - Представител на ГД „УТС”, МРРБ 

3. 8. Илияна Марковска - Представител на УО на ОП „Развитие на 

селските райони“, МЗХ 
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Упълномощени 

представители на 

членовете на РКК 

към РСР СИР 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Присъстващи по чл. 

46, ал. 1 и ал. 2 от 

ППЗРР 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Присъстващи по чл. 

54, ал. 4 от ППЗРР 

 

 

9. Иван Иванов - Представител на УО на ОП „Наука и образование 

за интелигентен растеж“, МОН 

 

10. Иван Йонков – заместник кмет на община Шумен, Представител 

на РСР СИР в КН на ОП “Развитие на селските райони“ 

11. Тодор Иванов– зам. кмет на Община Варна, Представител на РСР 

СИР в КН на ОП “Морско дело рибарство“  

12. Даниела Милкова – директор на дирекция" Икономическо 

развитие и европейски фондове" на Община град Добрич, 

Представител на РСР СИР в КН  на Споразумението за партньорство  

и в КН на ОП “Развитие на човешките ресурси”                                                               

13. Анна Ангелова  - началник отдел „ТК” Дирекция „МСПЕИ”, 

АСП, МТСП, Представител на УО на ОП „Фонд за европейско 

подпомагане на най-нуждаещите се лица” 

14. Галина Минчева – управител на ОИЦ Шумен, Представител на 

ЦКЗ, МС 

 

1. Пламен Начков - Директор на Дирекция  «РСЗ» - Варна към АЗ, 

МТСП 

2. Димитричка Кънчева - Директор на РДСП – Варна към АСП, 

МТСП 

3. Гергана Георгиева - Директор на РДСП – Търговище към АСП, 

МТСП 

4. Севджан Акиф - Директор на РДСП – Шумен към АСП, МТСП 

5. Мария Чанкова - Представител за Севериозточен район на 

Сдружение „Форум Гражданско участие“ 

6. Александър Михайлов – експерт във ФМРС „Консулт” ЕООД 

7. Яна Кирилова – експерт в Обединение „Регионални анализи 

2014+” 

8. Мария Николова - Управител на Семейно-консултативен център, 

община Нови пазар 

9. Драгомир Георгиев – Управител на Семейно-консултативен 

център, община Шумен 

10. Янита Спирова - Управител на Център "Майчино и детско 

здраве" община Шумен 

11. Галина Неделчева – администратор на проект „И аз имам 

семейство” в Община град Добрич 

12. Цветелина Стефанова - Заместник управител на Фондация 

"SOS семейства в риск" – Община Варна 

13. Севджихан Еюбова - Асоцииран обучител-психолог  към 

Фондация „Карин дом” – Община Варна 

14. Милена Събева – Областен координатор по проект РСППСУРР 

за област Шумен 

15. Даниела Николова – представител на Семейно-консултативен 

център, община Велики Преслав 

16. Майя Грозданова – експерт «Закрила на детето» УНИЦЕФ 

България 

 

1. Галина Пашова - секретар на РСР СИР, началник отдел 

„СПКРРСИР-Варна” към ГД „СПРРАТУ”, МРР  

2. Пепа Пенчева, главен експерт в отдел „СПКРРСИР-Варна” към 

ГД „СПРРАТУ”, МРР  



 

 4 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3. Елена Петрова – изпълнител в ГД «СПРРАТУ», МРР 

4. Стоян Чакъров – младши експерт отдел „СПРРТК”ГД 

«СПРРАТУ», МРР 

5. Левент Назим -  главен експерт в Областна администрация - 

Добрич 

6. Камелия Караджова - старши експерт РРСП, Областна 

администрация – Търговище  

7. Хрисимира Христова – главен експерт в Областна администрация 

- Шумен 

Съвместното заседание на Регионалния съвет за развитие (РСР) и Регионалния 

координационен комитет (РКК) към Регионалния съвет за развитие в Североизточен район 

(СИР) се проведе в Заседателната зала на Областна администрация – Шумен, съгласно чл. 53, 

ал. 1 от Правилника за прилагане на Закона за регионалното развитие (ППЗРР) и  чл. 11, ал. 1 

от Вътрешните правила за работа на РКК към РСР СИР. Организацията по подготовката и 

провеждането на заседанието бе осъществена от Секретариата на Регионалния съвет за 

развитие в СИР - отдел „Стратегическо планиране и координация на регионалното развитие в 

Североизточен район” към ГД «СПРРАТУ», МРРБ и служители от Областна администрация 

Шумен, съгласно чл. 53, ал. 3 от ППЗРР.  

Посрещането и регистрирането на участниците започна в 9.30 часа. От направената 

проверка на кворума във връзка с разпоредбите на чл. 54, ал.1 от ППЗРР, заседанията на 

Регионалния съвет за развитие да се считат за редовни, ако на тях присъстват най-малко 2/3 

от членовете му или техните упълномощени заместници, както и на чл. 14 от Вътрешните 

правила за работа на РКК към РСР СИР, заседанията на Регионалния координационен 

комитет да са редовни, ако на тях присъстват повече от половината от членовете му или 

техните упълномощени заместници с право на глас, беше констатирано, че към 10.30 часа 

присъстват 26 от общия брой 31 членове на РСР СИР и 14 от общия брой 19 членове на РКК 

към РСР СИР и заседанието е редовно. 

Заседанието бе открито и ръководено от г-жа Донка Иванова - Областен управител на 

Област Шумен и Председател на РСР и РКК в СИР. 

          Г-жа Иванова обяви, че в работата на днешното заседание участват г-н Иван Аспарухов 

– заместник-министър на регионалното развитие и благоустройството и г-жа Даниела 

Везиева – заместник-министър на икономиката, в качеството си на членове на Регионалния 

съвет за развитие в Североизточен район. 

Гости на днешното заседание с право на съвещателен глас са представители на 

Агенцията за социално подпомагане и на Регионалните дирекции за социално подпомагане в 

Североизточен район, на Регионалните служби по заетостта в района, представителят на 

Форум Гражданско участие за Североизточен район и представители на екипите, 

реализирали значими проекти в социалната сфера от общините и областите в Североизточен 

район. Те са специално поканени във връзка с т. 6 и 7 от дневния ред, свързани с 

подготовката, основните цели и приоритети на Оперативна програма «Фонд за европейско 

подпомагане на най-нуждаещите се лица»  и с изпълнението на Областните стратегии за 

развитие на социалните услуги 2011-2015 г., в областите от Североизточен район. 

Изборът на тези две теми и включването им в дневния ред са свързани и с 3-ти декември 

- Международния ден на хората с увреждания, към чиято ефективна социална и 

професионална интеграция са насочени съвместните усилия на държавните институции, 

гражданския сектор и бизнеса. 

 

По ПЪРВА ТОЧКА,  г-жа Донка Иванова представи проекта на 

 

ОБЩ ДНЕВЕН РЕД: 

1. Откриване на заседанието на Регионалния съвет за развитие в Североизточен район 

(РСР СИР) и на Регионалния координационен комитет (РКК) към РСР в СИР и приемане на 
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дневния ред (докладва Председателят на Съвета) 

2. Представяне актуализирания състав на РСР СИР – представители на министерства и 

областни управители, съгласно чл. 18, ал. 4 от Закона за регионалното развитие (ЗРР) и чл. 

44, ал.1., т. 1 и т. 3 от Правилника за прилагане на закона за регионалното развитие (ППЗРР) 

(докладва Председателят на съвета) 

3. Приемане на Протокола от съвместното заседание на РСР и РКК в СИР, проведено 

на 16.10.2014 г. в гр. Шумен и представяне на информация за изпълнението на взетите 

решения, съгласно чл. 50, т. 5 от ППЗРР и чл.16, ал. 3 от Вътрешните правила за работа на 

РКК към РСР СИР  (докладва Председателят на Съвета) 

4. Представяне и обсъждане на Доклада за резултатите от Последващата оценка на 

РПР СИР 2007-2013 г., съгласно чл. 49, т. 7 от ППЗРР (докладва представител на ФРМС 

«Консулт» ЕООД). Представяне на актуална информация относно етапа на изготвяне на 

Последващи оценки на ОСР и ОПР 2007-2013 в СИР (докладва Секретарят на Съвета)  

5. Представяне на актуална информация, относно изпълнението и социално-

икономическото въздействие на Оперативните програми 2007-2013 г. на територията на 

Североизточен район за периода януари–ноември 2014 г. и напредъка в подготовка на ОП за 

периода 2014-2020 г., съгласно чл. 8, т. 2 от Вътрешните правила за работа на РКК към РСР 

СИР. (докладват представителите на  съответните УО на програмите в РКК към РСР 

СИР) 

6. Представяне на актуална информация, относно подготовката, основните цели и 

приоритети на Оперативна програма «Фонд за европейско подпомагане на най-нуждаещите 

се лица» (докладва представител на УО на ОП ФЕПНЛ в РКК към РСР СИР) 

7. Информация, относно напредъка в изпълнението на Областните стратегии за 

развитие на социалните услуги 2011-2015 г., като секторни политики в областите от 

Североизточен район (докладват представители на областните администрации в СИР). 

Представяне на изпълнявани значими проекти или добри пилотни практики за предоставяне 

на социални услуги, насочени към различни целеви групи в Североизточен район (докладват 

ръководители на проекти от района). 

8. Представяне на актуализиран социално-икономически анализ на регионалното 

развитие в България - окончателни резултати по Проект "Разработване на социално-

икономически анализ за нуждите на ОПРР 2014-2020 г." ( докладва представител на 

Обединение "Регионални анализи за 2014+") 

9. Приемане проект на Съобщение до средствата за масово осведомяване за 

осигуряване публичност на приетите от РСР и РКК СИР решения, съгласно чл. 55, ал.1 от 

ППЗРР и чл.16, ал. 4 от ВПР на РКК към РСР СИР (докладва Председателят на Съвета) 

10. Други  

11. Закриване на заседанието 

 

Нови предложения за допълнение или изменение на дневния ред не бяха направени. 

Прието беше следното решение: 

1.1 С 40 гласа „За” Регионалният съвет за развитие в Североизточен район и 

Регионалният координационен комитет приемат предложения общ дневен ред на 

съвместното заседание. 

 

По ВТОРА ТОЧКА от дневния ред, на основание, чл. 18, ал. 4 от Закона за 

регионалното развитие и чл. 44, ал.1., т. 1 от Правилника за неговото прилагане бяха 

представени актуалните промени в състава на Регионалния съвет за развитие, след 

проведените Парламентарни избори за 43-то Народно събрание и избирането на правителство 

на Република България на 7 ноември 2014 г.  

За представители в Съвета са определени: 

- г-н Иван Аспарухов, заместник-министър на регионалното развитие и 

благоустройството;  
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- г-н Кирил Ананиев, заместник-министър на финансите; 

- г-жа Даниела Везиева, заместник-министър на икономиката;  

- г-н Антон Павлов, заместник-министър на енергетиката; 

 г-н Антон Гинев, заместник-министър на транспорта, информационните технологии 

и съобщенията; 

- г-н Бойко Малинов, заместник-министър на околната среда и водите; 

- г-н Гълъб Донев, заместник-министър на труда и социалната политика; 

- г-н Георги Костов, заместник-министър на земеделието и храните; 

- г-н Цвятко Георгиев - заместник-министър на вътрешните работи.  

Очаква се определянето на  титулярен представител и упълномощен заместник и на 

министерството на туризма. 

Представени бяха и новоназначениите трима областни управители в Североизточен 

район: г-жа Маргарита Новоселска – Областен управител на област Добрич, г-н Светлин 

Бонев - Областен управител на област Търговище и г-жа Донка Иванова – Областен 

управител на област Шумен.  

 Напомнено бе, че представителството на Регионалния съвет за развитие в състава на 

Комитетите за наблюдение и на тематичните работни групи към Оперативните програми за 

периода 2014-2020 година е гласувано на предходното заседание. 

 Във връзка с необходимостта да бъдат  своевременно уведомени ръководителите на 

съответните Комитети за наблюдение, относно настъпилите персонални промени на 

представителите на Съвета, с 26 гласа „За“ бе гласувано следното предложение за решение: 

2.1. В срок до 12.12.2014 г. Председателят на Съвета, със съдействието на 

Секретариата, да уведоми писмено Управляващите органи на Оперативните програми 

за персоналните промени на областните управители - представители на Съвета в 

съответните Комитети за наблюдение и тематични работни групи, с копие до областните 

управители.  

 

По ТРЕТА ТОЧКА от дневния ред Председателят напомни, че по проекта на 

Протокола от проведеното съвместно заседание на 16 октомври 2014 г., от членовете на двата 

органа е постъпило едно предложение за корекция, която е направена. Членовете на двата 

органа гласуваха приемането на Протокола. 

3.1. С 40 гласа „За”, Регионалният съвет за развитие в Североизточен район и 

Регионалният координационен комитет приемат Протокола от проведеното на 16 

октомври 2014 г. съвместно заседание. 

3.2. Приетият протокол да бъде изпратен до членовете на двата органа по 

електронната поща. 

  

Присъстващите бяха запознати с  изпълнението на решенията от предходното 

заседание, както следва:  

Решения по точка 4 от дневния ред: 
С писмо от 21.10.2014 г. Председателят, със съдействието на Секретариата уведоми 

Комитетите за наблюдение на Оперативните програми за изминалия и за настоящия 

програмен период, относно актуалните представители на Съвета – титуляри и заместници, в 

съответните комитети и в тематичните работни групи. 

С писмо от 17.10.2014 г. Председателят, със съдействието на Секретариата уведоми 

министерството на околната среда и водите, относно определените  представители на РСР 

СИР в Националния експертен съвет по изменение на климата към министъра на околната 

среда и водите. 

 Решение по точка 6 от дневния ред: 
Приетият Протокол от проведеното на 26 юни 2014 г. съвместно заседание на РСР и 

РКК СИР беше изпратен от Секретариата до членовете на двата органа по електронната поща 

на 28.10.2014 г. 



 

 7 

 Решение по точка 7 от дневния ред: 
Приетата Годишна индикативна програма за дейността на съвета през 2015 година 

беше изпратена от Секретариата до членовете на двата органа по електронната поща на 

28.10.2014 г. 

Решение по точка 10 от дневния ред: 

 на 21.10.2014 г. Секретариатът на Съвета информира Община Шумен относно взетото 

решение на Съвета за изразената мотивирана подкрепа, в търсенето на възможност за 

осигуряване на финансови средства и успешно реализиране на двата приоритетно значими за 

област Шумен проекта - изграждането на ПСПВ и ремонта на Дома за стари хора, с  цел 

предприемане на конкретни действия. 

 Решения по точка 13 от дневния ред: 
Вътрешните правила за работа на Регионалния координационен комитет към 

Регионалния съвет за развитие в Североизточен район, с отразените изменения и допълнения 

бяха изпратени от Секретариата до всички членове на комитета на 28.10.2014 г.  

 Решения по точка 14 от дневния ред: 
Със съдействието на Председателя и Секретариата, съобщението до средствата за 

масово осведомяване, относно приетите на предходното заседание решения е разпространено 

на официалните сайтове на четирите Областни администрации в района и в регионалните 

електронни медии. Всички матерали от заседанието бяха публикувани на сайта на Областна 

администрация – Шумен. 

Председателят представи и информация за други изпълнени дейности в рамките на 

настоящия мандат: 

Областните управители от района съдействаха за набирането на първична информация 

за целите на Последващата оценка, относно изпълнението на Регионалния план за развитие 

на Североизточен район 2007-2013 г. Попълнените от областните администрации анкетни 

карти и оценъчни матрици, бяха изпратени на фирмата-изпълнител в указания срок - 

24.10.2014 г. 

Председателят и Секретариатът на Съвета съдействаха на Министерството на 

икономиката за организиране на работна среща с представители на местната власт, научните 

среди, бизнеса и НПО от района, за представяне проекта на Иновационната стратегия за 

интелигентна специализация 2014-2020 г. и обсъждане на възможностите и насоките за 

приложение на Стратегията на регионално ниво. Срещата е планирана да се проведе в тази 

зала, след края на днешното заседание. 

 

По ЧЕТВЪРТА ТОЧКА от дневния ред,  думата бе предоставена на г-н Александър 

Михайлов – експерт във ФРМС „Консулт” ЕООД, който докладва резултатите от изготвената 

от дружеството Последваща оценка за изпълнението на Регионалния план за развитие на 

Североизточен район 2007-2013 г.  

Това е първият 7-годишен план за района, а тази оценка показва  степента на  неговото 

изпълнение. В обем от 133 страници са разработени следните основни направления: оценка на 

общото въздействие, довело до промени в социално-икономическата среда в периода на 

изпълнение на Регионалния план; оценка на постигнатите резултати от изпълнението на 

плана; оценка на степента на постигане на заложените цели и устойчивост на резултатите, 

както и оценка на ефективността и ефикасността на използваните ресурси. Общият размер на 

използваните финансови средства, изразходени за реализацията на регионалния план е около 

2 404 млн.лв., като източникът с най-голям дял  за това финансиране - 69%, е ЕС, а 

националните средства от държавния и общинските бюджети са 19%. 

Г-н Михайлов отбеляза, че 50% от проектите все още са в процес на изпълнение, а 

реално изплатените средства са едва 36% от договорените. Това е в резултат на по-късното 

стартиране на всички програми. Реалното изпълнение започва едва през 2009 г. и по 

правилата на ЕК ще продължи до края на 2015 г. 

Председателят благодари за свършената работа на екипа от независими експерти, 
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изготвили Последващата оценка за изпълнението на Регионалния план за развитие на 

Североизточен район 2007-2013 г. и даде думата за изказвания. 

Г-н Васил Василев, председател  РС КТ „Подкрепа“- Варна, изрази своето  мнение 

за необходимостта от реална децентрализация, с цел постигане на все по-голяма независимост 

на регионите при планиране и реализация на т.н. къси политики за развитие на района, при 

която ролята на държавата да бъде само подкрепяща. Проблемът с ниското  трудово 

възнаграждение на младите специалисти продължава да е една от сериозните причини,  те да 

не могат да бъдат привлечени задълго на работа  в местните администрации. 

Г-н Иван Аспарухов – зам. министър на регионалното развитие и 

благоустройството, изрази също своята категорична подкрепа на идеята за децентрализация, 

но паралелно с това отбеляза, че е задължително да се подобри координацията между 

областните управители в СИР и най-вече Областните съвети за развитие да станат ефективно 

работещи органи при програмиране и планиране на политиките за развитие на регионите. 

Според него към този момент се прави финансова и социална децентрализация, но се отлага 

структурната. Предстои да се засили ролята на Съвета по децентрализация и на Националния  

съвет за регионално развитие, които ще бъдат реална опора на Регионалните съвети за 

развитие. Той изрази своята готовност за съдействие при реализацията на всички нови идеи и 

проекти, свързани с просперитета на областите и района. 

Г-н Аспарухов благодари специално на екип от ФРМС за направената Последваща 

оценка на РПР СИР. Направените в анализа на документа препоръки и изводи ще бъдат 

основа и опит за  работата на областните  управители, чието назначение съвпада с началото 

на програмния период, с което ще се избегне всякакво размиване на тяхната отговорност. 

 Членовете на Регионалния съвет  гласуваха одобряването на Доклада за резултатите от 

направената Последваща оценка на Регионалния план.  

4.1. С 26 гласа „За”, Регионалният съвет за развитие в Североизточен район 

одобрява Доклада за резултатите от Последващата оценка за изпълнението на 

Регионалния план за развитие на Североизточен район 2007-2013 г. 

 

Актуална информация, относно етапа в изготвянето на Последващите оценки на 

Областните стратегии и Общинските планове за развитие 2007-2013 г. в Североизточен 

район, бе предоставена от г-жа Галина Пашова – секретар на Съвета. Последващите оценки на 

четирите Областни стратегии за регионално развитие все още не са изготвени. Броят на 

готовите Последващи оценки на Общинските планове за развитие 2007-2013 г. в 

Североизточен район е 17 от общо 35 общини, като разпределението им по области е 

следното: област Варна  - 8,  област  Добрич – 1, област Търговище – 2 и област Шумен – 6. 

Обърнато бе внимание на общините в района да актуализират редовно своите сайтове, тъй 

като Секретариатът е затруднен при обобщаването на данни по различни показатели, поради 

наличие на некоректна  информация в тях.  

 

Преди да премине към следващата точка от дневния ред, Председателят, със 

съгласието на членовете, уважи молбата на г-жа Анна Ангелова за разглеждане на точка 6 

преди точка 5, предвид неотложен служебен ангажимент в АСП - София.  

 

По ШЕСТА ТОЧКА от дневния ред, думата бе предоставена на г-жа Анна Ангелова 

- началник отдел „Търгове и координация“, дирекция „Международно сътрудничество, 

програми и европейска интеграция“ в Агенцията за социално подпомагане и Представител на 

Управляващия орган на Оперативна програма «Фонд за европейско подпомагане на най-

нуждаещите се лица». 

В своята презентация г-жа Анна Ангелова представи актуална информация, относно 

етапа на подготовка, основните цели и приоритети на най-новата Оперативна програма, 

финансирана от Фонда за европейско подпомагане на най-нуждаещите се лица. 

В периметъра на този Фонд попадат хранителният недоимък, бездомността и 



 

 9 

материалните лишения, в съответствие с  Регламент (ЕС) № 223/2014 на Европейския 

парламент и на Съвета, от 11 март 2014 г. Оперативната програма е на обща стойност 123 312 

075 евро, от които 104 815 264 евро европейско съфинансиране и има за цел да подкрепи 

социалното включване на най-нуждаещите се лица в България. Въз основа на анализ на 

равнището на бедност, на групите в риск от бедност и материални лишения, както и на 

изразходването на доходите за изхранване, се предвижда тези средства да бъдат насочени за 

подпомагане с храни като основна жизнена потребност, чрез два типа мерки - осигуряване на 

индивидуални пакети с хранителни продукти и осигуряване на топъл обяд.  

Първата мярка е свързана с осигуряване на хранителни продукти за период от 7 години 

чрез закупуването и предоставянето на консултирани с Министерството на здравеопазването, 

индивидуални пакети от хранителни продукти за лица и семейства, подпомагани по реда на 

Наредба № РД-07-5 от 2008 г. за условията и реда за отпускане на целеви помощи за 

отопление. За финансирането на тази мярка са предвидени 117 146 472 евро. Закупуването на 

определените продукти ще се извършва от Управляващия орган. Индивидуалните пакети ще 

се съхраняват в складове и ще се раздават веднъж годишно. Изборът на изпълнител за 

доставката на хранителните продукти до складовете ще бъде определен чрез обществена 

поръчка.  

Втората мярка цели осигуряване на хранителни продукти за разширяване и надграждане 

дейността на обществените трапезарии чрез предоставяне на топъл обяд на лица и семейства, 

които са обект на месечно подпомагане по реда на Правилника за прилагане на Закона за 

социално подпомагане - неосигурени самотни родители и техните деца, самотно живеещи 

лица и семейства, получаващи минимални пенсии, както и скитащи и бездомни лица. 
Предвижда се подпомагане и на лица и семейства, инцидентно пострадали от бедствия и 

аварии, подпомогнати с еднократна помощ по реда на Закона за социално подпомагане, въз 

основа на установеното индивидуално ниво на материално лишение. Конкретният вид 

подкрепа по Програмата ще бъде определян въз основа на социална оценка. Партньори за 

предоставянето на топъл обяд ще бъдат общините, а за общините София, Пловдив и Варна - 

и включените в тях райони. 

Председателят на РСР и РКК СИР благодари на г-жа Ангелова и даде думата за 

въпроси и коментари. 

Г-жа Даниела Везиева – зам.-министър на икономиката, зададе въпрос в какво 

според Управляващия орган на Програмата ще се състои устойчивостта на предвидените 

мерки и какви механизми ще се използват за определяне на нуждаещите се лица – целеви 

групи на помощта, тъй като цитираният Регламент отчита различните потребности на най-

нуждаещите се лица в държавите членки и съответно различните начини за подпомагане.  

Г-жа Анна Николова отговори, че насоката на ЕС е да се използват обективни 

критерии. За България ще се използват общите критерии за достъп до социално подпомагане. 

Служителите от РДСП, които ще определят нуждаещите се, ще се базират на 

диференцираните доходи на лицата и семействата, както и на изготвените социални доклади 

и индивидуални оценки за всеки конкретен случай. 

Г-жа Даниела Везиева изрази мнение, че към момента този модел не е достатъчно 

обективен и работещ. 

Г-н Иван Аспарухов – зам.-министър на регионалното развитие и 

благоустройството, поясни, че мнението на г-жа Везиева, което и той споделя, не е 

конкретен упрек към Управляващия орган, но с раздаването на един индивидуален пакет с 

продукти, проблемите с бедността няма да се решат. Ресурсът не прави политика, а само 

осигурява нейното осъществяване, хората трябва да се стимулират да произвеждат тези 

продукти, заяви г-н Аспарухов. В този смисъл, в бъдеще ще е необходим нов тип социално 

анкетиране и съвсем нов подход в провеждането на социална политика, особено към най-

нуждаещите се лица. Г-н Аспарухов запита защо по втората мярка на Програмата - 

осигуряването на хранителни продукти за разширяване и надграждане дейността на 

обществените трапезарии, бенефециенти са само общините, защо не се даде възможност за 
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участие на НПО и социалните предприятия. 

  Г-жа Анна Ангелова отговори, че съгласно Регламента не се предвижда ресурс за  

производствени дейности, нито пък за оборудване на обществени трапезарии, ще се 

използват съществуващите такива в общините. Предвидените мерки по Програмата няма да 

преодолеят и да решат трайно проблемите с бедността, но изпълнението им ще отговори на 

препоръките към България за разширяване обхвата на социалните помощи. Г-жа Ангелова 

заяви, че когато сме поставени в ситуация да има гладуващи хора, ЕС ни задължава да сме 

отговорни за техния живот и здраве. Тя посочи също, че Европейският Регламент не допуска 

като бенефициенти еднолични търговски дружества. 

 Г-жа Даниела Везиева препоръча, при спазване разпоредбите на Регламента, да се 

проучи и потърси възможност за включване на социалните предприятия и НПО като 

бенефициенти. Това ще гарантира едно по-обективно проучване на нуждаещите се лица, ще 

означава реален бизнес и ще доведе до по-високи резултати от изпълнението на Програмата.   

Г-жа Мария Чанкова – представител на Сдружение „ФГУ” за СИР, заяви, че 

притежаваният професионален опит й дава основание да смята, че доставката на хранителни 

продукти за нуждаещите се лица крие опасност от корупционни механизми. Затова тя очаква 

да има ясни критерии за фирмите–доставчици на хранителни продукти и по двете мерки на 

Програмата, да се гарантира качеството на продуктите, да се предвидят условия, даващи 

възможност за участие в конкурентния подбор и на по-малки фирми, а не само на фирмите с 

големи складови бази - монополисти на пазара, да се гарантира прозрачност. Г-жа Чанкова 

заяви, че е изключително впечатлена от аргументираните мнения на двамата заместник–

министри по отношение критериите за подбор на нуждаещите се лица и участието на 

неправителствените организации в изпълнението на мерките по Програмата. Тя препоръча 

при прилагането на тези критерии, внимателно да се преценява всеки конкретен случай, за да 

не изпаднат от целевите групи нуждаещи се от подпомагане пенсионери и инвалиди. Според 

г-жа Чанкова може да се намери законов начин общините да си партнират с НПО и да им 

делегират права при изпълнението на втората мярка. 

Г-н Васил Василев - председател  РС КТ „Подкрепа“- Варна, подкрепи 

становището на г-жа Чанкова относно обективността на определяне на нуждаещите се и на 

доставчиците, както и становищата на г-жа Везиева и г-н Аспарухов, относно устойчивостта 

на мерките и правенето на социална политика. Когато средствата по Програмата свършат, 

проблемите на тези хора отново ще стоят на дневен ред. Затова г-н Василев смята, че 

провеждането на социалната политика в района е възможност за обединяване усилията на 

различни институции и обсъждането на темата в рамките на Съвета трябва да продължи. Той 

препоръча с подобни важни материали по включени в дневния ред теми, да има възможност 

за предварително запознаване. 

Г-жа Анна Ангелова отново обърна внимание на основната цел на ОП ФЕПНЛ 2014-

2020  - подпомагане с храни като основна жизнена потребност, и подчерта, че по-трайни 

мерки за справяне със социалните проблеми се предвиждат по ОПРЧР 2014-2020, чието 

изпълнение вече е стартирало.   

 

По ПЕТА ТОЧКА от дневния ред,  представителите на  Управляващите органи на 

Оперативните програми запознаха присъстващите с изпълнението и социално-

икономическото въздействие на Оперативните програми 2007-2013 г. на територията на 

Североизточен район към настоящия момент, както и с напредъка в подготовката на 

Оперативните програми за периода 2014-2020 г. 

Г-жа Антонина Дончева, представител на Управляващия орган на Оперативна 

програма „Региони в растеж”, представи  статуса на проектите по ОПРР 2007-2013 в СИР 

към настоящия момент. Общият брой на проектите е 132 бр., в това число 92 приключени, 25 

в процес на изпълнение, 11 прекратени и 4 временно спрени. По Приоритетна ос 1  те са 49 

бр.и са насочени в образователната, социалната, културната и здравна инфраструктура, както 

и към подобряване на физическата среда и превенция на риска. По Приоритетна ос 2 те са  7 
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бр., свързани с подобряване на общинската пътна инфраструктура. По Приоритетна ос 3 

проектите са 3 бр. и са насочени към разнообразяване на туристическите атракции и 

свързаната с тях инфраструктура. По Приоритетна ос 4 са 33 бр., свързани с 

образователната и здравна инфраструктура, с предотвратяване на свлачища и наводнения, 

както и с междурегионално сътрудничество. Договорите в процес  на изпълнение към този 

момент са 25 бр., на обща стойност 175 418 351,93  лв. Единствената община в района без 

проекти по ОПРР е Вълчи Дол. 

За новата ОП „Региони в растеж“, г-жа Дончева съобщи че е официално депозирана в 

Брюксел и се очаква да е сред първите одобрени. Досега имаше проточване на сроковете, 

поради обжалване по ЗОП, но от 1 януари 2015 г. това отпада. Тя даде пример с община 

Добрич, която спести реално време по процедурата като стартира обществена поръчка, преди 

да бъде одобрен съответния проект, с включена клауза в договора уточняваща този факт. 

Г-н Иван Аспарухов – зам. министър на регионалното развитие и 

благоустройството, заяви, че трябва да се научим да правим ефективна регионална политика 

и ако има община от 4-то ниво, която изпада от ОП, трябва да й бъде оказано съдействие. 

Градовете от 4-то ниво трябва да имат готовност за ясно очертаване на приоритетите си, тъй 

като остават на конкурентен принцип. При проектите за градска устойчива среда няма 

конкуренция, затова трябва да се упражнява ежедневен контрол за хода на тяхното 

изпълнение. Г-н Аспарухов изрази своето опасение, че липсата на конкретни модели за 

енергийна ефективност може да обезсмисли подкрепата, ако бъдат приложени проекти с 

такава насоченост в малките общини. 

Даниела Милкова – директор на дирекция "Икономическо развитие и 

европейски фондове"в Община град Добрич, определи подкрепата за инфраструктурните 

проекти като огромен ресурс. Според нея няма проблем да се направи обществена поръчка 

преди одобряването на проекта, тъй като от Сметната палата не правят проблем за това 

действие. 

Иван Йонков - заместник кмет на Община Шумен, сподели, че механизмът за 

финансиране на проектите, който действа между бенефициентите, контролните органи и 

Управляващите органи е изключително сложен, като негативите от това отнасят единствено 

общините. Той изрази съгласие с твърдението, че ЗОП не разрешава да се прави обществена 

поръчка преди одобрението на съответния проект, но според него трябва да се намери модел 

при който, ако една процедура е минала някакъв определен етап и тя е законосъобразна, да не 

може да бъде оспорвана. Това би дало известна сигурност на бенефициента, съкратило време 

и избегнало евентуални санкции. 

Г-н Иван Аспарухов подкрепи тезата, че бенефициентите не трябва да поемат всички 

негативи, което налага да се направят промени в ЗОП. Малкият бизнес остава изолиран 

поради реализацията предимно на мащабни инфраструктурни проекти от големи фирми. 

Даниела Везиева – зам. министър на икономиката, заяви, че първо трябва да се 

научим да правим стратегии с ясна визия за развитие на областите и общините, тъй като 

съществуващите в момента в голяма степен са копирани от Регламентите на ЕС. Правилата за 

контрол, които сами си създаваме са сложни и тромави, трябват работещи документи с 

прости механизми за контрол.  

Г-н Цветан Иванов, представител на Управляващия орган на Оперативна 

програма “Развитие на човешките ресурси”, представи  статуса на проектите по 

ОПРЧР  2007-2013 в СИР към настоящия момент. През периода януари-ноември 2014 г. са 

реализирани дейности и/или изплатени стредства по 313 договора, избрани след процедури за 

конкурентен подбор. Общият размер на реално изплатените средства по договори, избрани 

след процедури за конкурентен подбор е 11 441 483,73 лева. По наскоро одобрената ОПРЧР 

2014-2020 г, която засега е първата оперативна програма приета от ЕС, са осигурени 2 135 

млн. лв. Той информира присъстващите и за проведеното шестнадесето редовно заседание 

на Комитета за наблюдение на ОП „Развитие на човешките ресурси” 2007-2013 г., на 13 

ноември 2014 г. в гр. София. Акцент в дневния ред на заседанието е било освобождаването на 
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средства от реализирани икономии по операциите, по които това е възможно и 

пренасочването им към процедури, които са важни за постигане на целите и финансовото 

изпълнение. Комитета за наблюдение е одобрил увеличаване на бюджета на схема „Приеми 

ме“ с 3 500 000 лв. до 21 700 000  млн. лв. , като основна цел на операцията е да се прилага 

нов подход за децентрализирано предоставяне на услугата „Приемна грижа”. В тази връзка с 

предложените изменения се гарантира устойчивост на резултатите и плавен преход от 

прилагането на проектен подход за предоставяне на услугата „Приемна грижа“ към 

функционирането й като делегирана от държавата дейност. Също така се  удължава периодът 

на заетост от 36 на 43 месеца на наетите социални работници в рамките на схема „Укрепване 

на капацитета на Агенция за социално подпомагане за повишаване на качеството и 

ефективността на социалната работа”, като по този начин бюджетът на операцията нарасна с 

1 179 620 лв. до 10 660 573 лв. С реализиране на тази схема са назначени 400 социални 

работници, които преминаха въвеждащо и надграждащи обучения. 

Поради напредналото време, останалите присъстващи представители на УО на ОП 

предоставиха своите презентации за публикуване, които заедно с презентациите на 

останалите им колеги ще бъдат налични на официалния сайт на Областна администрация – 

Шумен. 

  

По СЕДМА ТОЧКА от дневния ред  г-жа Донка Иванова поясни, че темата е 

продължение на инициативата за представяне и обсъждане на заседанията на Съвета, на 

ключови за развитието на Североизточен район секторни политики, програми и проекти, с 

прякото участие на свързани със съответния сектор лица и организации. Темата е и в 

съответствие с приетите по решение на Съвета от 15.03.2012 г., механизми за подобряване на 

координацията с Областните съвети за развитие на територията на района. 

Г-жа Иванова благодари на колегите си областни управители за осигурената 

изчерпателна информация, относно напредъка в изпълнението на Областните стратегии за 

развитие на социалните услуги 2011-2015 г. на територията на района. Тъй като тази 

информация бе предоставена на членовете за предварително запознаване, се премина към 

докладване на напредъка по Стратегиите в резюме. 

Последователно, по азбучен ред на областите в СИР, доклади представиха: г-жа 

Димитричка Кънчева – Директор на Регионалната дирекция за социално подпомагане 

Варна, г-н Левент Назим - Главен експерт «Регионално развитие» в Областна 

администрация Добрич, г-жа Камелия Караджова - Старши експерт «Регионално развитие и 

стратегическо планиране» в Областна администрация Търговище и г-жа Хрисимира 

Христова - Главен експерт Дирекция «АКРРДС»  в Областна администрация Шумен. 

От представените данни стана ясно, че за изпълнението на  Областните стратегии за 

развитие на социалните услуги 2011-2015 г. (ОСРСУ) в четирите области на Североизточен 

район редовно се изготвят годишни мониторингови доклади, изготвени са и Междинни 

оценки. Стратегиите  са подпомогнали и процеса на планиране на социалните услуги на 

местно ниво. Всяка община в района изготвя Годишен план за развитие на социалните услуги 

и Годишен доклад за напредъка по изпълнението му. Представени бяха и данни за 

изпълнението на ОСРСУ през периода 2011 – 2014 г. по предварително зададени критерии -  

Брой новоизградени, ремонтирани или реконструирани сгради за предоставяне на социални 

услуги; Брой въведени нови социални услуги, в т. ч. и интегрирани; Брой лица, на които са 

предоставени социални услуги с осигурена достъпност, в т. ч. до информация, до общата 

архитектурна среда, до общообразователната система и до пазара на труда.   
Според докладващите предприетите действия са съдействали за разширяване на обема, 

реформиране и оптимизиране на вече съществуващите и разкриване на нови форми на 

социални услуги и осъществяване на сътрудничества с участие на партньори от свързаните 

сектори. 

Г-жа Донка Иванова благодари за изнесените данни и даде думата за представянето на 

изпълнявани значими проекти и добри пилотни практики за предоставяне на социални 
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услуги, насочени към различни целеви групи в Северoизточен район.  

В същата последователност бяха представени следните проекти:  

От област Варна: 

Г-жа Севджихан Еюбова, асоцииран обучител-психолог в Центъра за деца със 

специални нужди към Фондация „Карин дом” - Варна, представи Програмата за ранна 

интервенция и превенция на изоставянето на деца със специални нужди. Програмата 

„Ранна интервенция” е стартирала през 2010 с финансовото съдействие на Фондация 

„Отворено общество” – Програма „Ранно детско развитие”, Лондон и се осъществява  в 

партньорство с Община Варна, Отдел за закрила на детето-Варна, родилни домове и 

консултанти по кърмене. Целева група на програмата са семейства с деца от 0 до 4 години, с 

увреждане или в риск от изоставане в една или повече от областите на развитие. В рамките 

на Програмата функционира и Родителска мрежа за подкрепа и взаимопомощ. За България 

ранната интервенция не е ясно заявен приоритет в социалната политика и липсва 

стандартизирана методология. В тази връзка Фондация „Карин дом” има сключен договор с 

МТСП за разработка на методическо ръководство за ранна интервенция по проект 

„Социално включване“. Целта е ранната превенция да обхване повече рискови групи и да 

бъдат дадени шансове на повече деца и семейства. Фондацията активно провежда и различни 

обучения с лица и организации от страната, насочени към семейно-ориентиран подход в 

прилагането на услуги по ранна интервенция и към цялостна промяна модела на работа – от 

експертен към семейно-ориентирана практика.  

 

Г-жа Цветелина Стефанова, Заместник управител на Фондация "SOS-семейства в 

риск", която доставя социални услуги за лица, претърпели насилие или жертви на 

трафик в Община Варна, поздрави членовете на Съвета и лично двамата заместник-

министри за отговорното им отношение към социалната политика като важна част от 

политиката за регионално развитие. Тя представи мисията на Фондацията и целевите групи, 

към които са насочени предоставяните услуги - жени и деца, жертви или в риск от насилие, 

експлоатация и дискриминационни практики; деца и млади хора от социалните институции; 

жени и мъже, предлагащи комерсиални сексуални услуги; професионалисти от помагащите 

професии. Към Фондацията функционират Консултативен център за жертви на домашно 

насилие и трафик на хора, Кризисен център за жертви на домашно насилие и трафик на 

хора, Приют за временно настаняване на жертви на трафик на хора, Здравно-

образователен център. Дейността на Кризисния център е държавно делегирана. За срок до 

шест месеца в него се предоставя комплекс от социални услуги, насочени към оказване на 

индивидуална подкрепа, задоволяване на ежедневни потребности, правно консултиране или 

социално-психологическа помощ на потребителите, когато се налага и незабавна намеса, 

включително чрез мобилни екипи за кризисна интервенция. През 2014 г. в Кризисния център 

са настанени 46 лица, от които 20 непълнолетни. Регистрирани са 5 случая на трафик на хора 

и 41 случая на домашно насилие, като  се наблюдава тревожна тенденция - 50% ръст на 

случаите на настаняване на семейства (майки с деца) в ситуация на драстично домашно 

насилие с риск за живота и здравето им. В своята дейност Фондация "SOS-семейства в риск" 

успешно прилага редица програми за осигуряване на: психологическо и правно 

консултиране, процесуално представителство, социално посредничество, професионално 

ориентиране, превантивна работа по теми, свързани с риск от негативни социални явления. 

Предизвикателствата, пред които екипът от професионалисти на Фондацията е изправен са: 

недостатъчният капацитет за настаняване на деца и лица, жертви на насилие в 

Североизточен район – един Кризисен център с капацитет 10 места в Община Варна и 

Център за спешен прием в рамките на КСУДС – Община Шумен с капацитет 10 места за 

непълнолетни лица; слабото териториално покритие и профилиране на Кризисните 

центрове на територията на страната; ниският стандарт за финансова издръжка на 

едно лице, настанено в Кризисен център; необходимостта от създаване на допълнителни 

услуги към Кризисните центрове, осигуряващи възможности за превантивна дейност и 
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консултативна работа без необходимост от настаняване и проследяване на случаите след 

напускане на услугата. 

 

От област Добрич: 

Г-жа Галина Неделчева - администратор на проект в Община град Добрич, представи 

Проекта „И аз имам семейство”, който  се осъществява с финансовата подкрепа на ОПРЧР 

”2007-2013 г. и в партньорство с община Добричка. Основна цел на проекта е подкрепа на 

процеса на деинституционализация на деца, настанени в специализирани институции,  чрез 

създаване и реализиране на устойчив модел за развитие на заместваща семейна грижа. 
Екипите по проекта в двете общини развиват услугата „приемна грижа” и прилагат нов 

подход за нейното предоставяне. Партньори на екипите по приемна грижа (ЕПГ) са 

Регионалната дирекция „Социално подпомагане” - Добрич и отдел “Закрила на детето” към 

нея, държавни и общински институции от секторите Здравеопазване, Образование и 

Социални дейности. В рамките на проекта са организирани поредица от срещи с различни 

обществени групи, за предоставяне на информация, относно процеса на кандидатстване и 

одобряване на приемните семейства. В община град Добрич има интерес към услугата 

„Приемна грижа”, но не и сред регистрираните граждани в Дирекция Бюро по труда – 

Добрич. От постъпилите 18 заявления за приемни семейства, са утвърдени 12 професионални 

приемни семейства. Освен провеждането на  групово и индивидуално поддържащо обучение 

с утвърдените приемни семейства, се провежда обучение и със семействата на техни роднини 

и близки, организират се групи за самопомощ на приемните семейства. Екипът на проекта 

успешно осигурява индивидуални и групови консултации за преодоляване на трудности и 

решаване на проблеми в приемната грижа, оказва интензивна подкрепа при срещи на децата 

с кандидат-осиновители или биологичните им семейства, общо честване на празници.  

 

От област Търговище: 

Г-жа Гергана Георгиева - Директор на Регионална дирекция «Социално подпомагане» 

Търговище, представи Проект "Детство за всички", изготвен и реализиран във връзка с 

изпълнение на Визията за деинституционализация на децата в България. Проектът е 

стартирал през 2010 г. С участието на социални работници от ОЗД, лекари от РЗИ, 

представители на специализирани институции, специалисти по предоставяне на услуги в 

общността и местни координатори, са направени и анализирани оценките на общо 23 деца и 

младежи от ДДУИ „Св.Мина" и ДМСГД в гр. Търговище, за всяко от децата са препоръчани 

подходящи резидентни и съпътстващи услуги. Екипът за деинституционализация е 

сформиран през 2011 г. и в него са включени представители от общините, избрани за 

изграждане на новите услуги, РДСП, РЗИ, РИО и местните координатори. За постигане 

целите на Проекта „Детство за всички” успешно са съдействали следните проекти на Община 

Търговище: проект за изграждане на 2 броя Центъра за настаняване от семеен тип 

(ЦНСТ) по ОП „Регионално развитие” 2007-2013 г., приключен през ноември 2013 г.; 

проект "Не в дома, а у дома", финансиран по ОП РЧР, с краен срок 22.01.2015 г. за 

разкриване на нова социална услуга от резидентен тип в общността в гр. Търговище - 2 броя 

ЦНСТ, като устойчив модел за деинституционализация на деца и младежи с 

увреждания. Настаняването на деца и младежи в ЦНСТ стартира поетапно в началото на 

месец март 2014 г., като за отделни случаи са изготвени индивидуални планове за подготовка 

и преместване. В резултат на извършената работа за актуализиране индивидуалните 

потребности на децата/младежите, настанени в специализираните институции, на активната 

работа с техните родители, на проведените обучения за професионалистите от 

специализираните институции, както и за служителите от ЦНСТ, относно планирането и 

подготовката на децата и младежите за тяхното извеждане и придобиването на практически 

насочени познания, към настоящия момент в ЦНСТ успешно са настанени общо 27 

потребители, от които 10 деца от ДДУИ „Свети Мина” и 3 деца от ДМСГД в гр. Търговище. 

От стартирането на Проект "Детство за всички" от ДМСГД в гр. Търговище са изведени и 7 
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деца над 3 год. възраст с увреждания, в това число 1 дете е реинтегрирано, 1 дете е настанено 

в професионално приемно семейство, 4 деца са осиновени в чужбина и 1 дете е преместено в 

ДДФУ. Деинституционализацията е заварила област Търговище с 4 специализирани 

заведения, днес такива институции практически няма. С Решение на Общински съвет 

Търговище от месец октомври 2014 г., специализираната институция ДДУИ в гр. Търговище 

предстои да бъде закрита. 

 

От област Шумен:  
Г-жа Янита Спирова - Управител на Центъра за майчино и детско здраве в гр. 

Шумен представи дейността на Центъра, като част от структурата на МБАЛ – Шумен, 

създаден в партньорство с: УНИЦЕФ България, Министерство на здравеопазването, Агенция 

за социално подпомагане, Регионална здравна инспекция Шумен, Медицински университет 

Варна, Българска асоциация на професионалистите по здравни грижи. Социалната услуга 

«Подобряване на здравето и ранното детско развитие на децата до 3 години» е насочена 

към всички бременни и родилки, новородени бебета и деца до 3-годишна възраст, членове на 

семейството и подкрепящата среда. Услугата в подкрепа на майчинството и доброто 

родителство обхваща всички общини на територията на област Шумен и ползването й е 

доброволно. Дейностите на Центъра включат: активно издирване на бременни и семейства с 

малки деца; подпомагане достъпа на семействата и децата до услуги и права; промоция на 

здраве, превенция и профилактика на болестите; подготовка за родителство и подкрепа за 

добро родителство; подпомагане отглеждането на детето в семейна среда; насърчаване на 

физическото, социалното, емоционално и познавателно развитие на децата в ранна 

възраст чрез подкрепа за изграждане на добри родителски практики и привързаност родител-

дете; идентифициране на рискови фактори, в т.ч. и социалните, с негативно влияние върху 

здравето и развитието на детето и качеството на родителските грижи; ранна интервенция 

при рискове и проблеми в здравето и развитието на детето; медицински и здравни грижи 

(при необходимост).От създаването на Центъра за майчино и детско здраве през март 2013 г. 

до декември 2014 г. подкрепа са получили 2,912 семейства, проведени са 12,656 консултации, 

извършени са 9491 домашни посещения с оказана емоционална и социална подкрепа на 

родителите, оказано е съдействие на 177 неосигурени бременни за достъп до АГ специалист. 

 

Г-жа Мария Николова - Управител на Семейно-консултативен център (СКЦ)  в 

община Нови пазар, представи дейността на Центровете от този тип в общините Шумен, 

Нови пазар и Велики Преслав, създадени по проект на УНИЦЕФ, с цел превенция на 

изоставянето и настаняването на деца в институции. Услугата на СКЦ, интегрираща 

социални, здравни и образователни услуги, се предоставя във всичките 10 общини на на 

област Шумен, като  базов аспект от дейността е картографирането. Екипите на Семейно-

консултативните центрове отиват при хората, за  да установят техните проблеми на място и 

да преценят как да им помогнат. Целеви групи на услугата са семейства с малки деца в риск 

от изоставяне; деца в риск от неглижиране; новородени деца и техните майки/родители; 

здравнонеосигурени бременни; бъдещи родители; подрастващи и младежи от общността; 

семейства със случаи на изоставяне на дете, семейства, в които има реинтеграция на дете. 

Към декември 2014 г. общо картографираните семейства в областта са 3 421, като от СКЦ 

Шумен са картографирани 1184 семейства, от СКЦ Нови пазар – 1524 и от СКЦ Велики 

Преслав – 713. Разпределението на картографираните семейства по общини е следното: 

Шумен -1038, Венец - 74, Хитрино – 72, Нови пазар – 1007, Каспичан – 227, Никола Козлево- 

134, Каолиново - 156, Велики Преслав 211, Върбица – 362, Смядово – 140. Програмите, по 

които трите Центъра работят целят да обхванат потребностите на всички  целеви групи и 

включват различни тренинги и обмяна на опит за подобряване на социалните ресурси, 

създаване на сигурна и стимулираща среда за деца и родители, преодоляване на агресията  в 

семейните  и междуличностни взаимоотношения, превенция на нежелана бременност сред 

многодетни майки и изоставянето на деца чрез семейно планиране, осигуряване на 
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медицински прегледи и консултации, подкрепа на младата майка при отглеждането на 

новороденото и детето. Част от програмите на СКЦ са: „Здраво дете“, „Имаш избор – брак 

или образование“, „Родителски свят“, „Училище за бременни”, „Цветна дъга - здравословно 

хранене на деца от 4 до 7 години“, „Светът около мен- ателиета“, „Творческа работилница“, 

„Мамина  занималня“, „Да поиграем и учим с децата си“, „Аз ще бъда ученик” и др.  

 

Г-жа Донка Иванова благодари за представените проекти и отправи  покана  за 

компетентни становища и коментари, свързани с проблемите в социалната сфера. 

Г-жа Мария Чанкова, представител на Сдружение „ФГУ” за СИР, поздрави 

Председателя и Секретариата на Съвета за избора и включването в дневния ред на значимата 

за Североизточен район тема за социалните услуги в общността. Участието в заседанието на 

толкова много представители на различни социални институции потвърждава отчетения в 

Последващата оценка на РПР СИР 2007-2013 г. напредък в партньорството. Според г-жа 

Чанкова информацията за изпълнението на Областните стратегии за развитие на социалните 

услуги на база междинните оценки, би трябвало да съдържа данни и за интегрираността на 

услугите, за тяхната адекватност на реалните потребности. Затова тя очаква в края на 

периода на действие на Стратегиите да бъде обективно оценено тяхното изпълнение и 

постигнатите капацитети. Г-жа Чанкова обърна специално внимание на предоставянето на 

гъвкави социални услуги. Социалните услуги трябва спешно да отговорят на различните и 

динамично променящи се нужди, да бъдат многообразни и да обхванат максимално широк 

кръг от изисквания, а за това, както и за развитието на социалната икономика, е необходима  

подкрепата на държавата.  

 

Преди да премине към следващата точка от дневния ред, Председателят благодари на 

всички участници в заседанието за споделения ценен опит в предоставянето на социални 

услуги в Североизточен район и за изразените мнения, относно развитието на социалната 

политика, която и през настоящия програмен период продължава да е ключова секторна 

политика за района. Г-жа Иванова заяви, че намаляването, а в дългосрочен план 

премахването на бедността ще бъде първостепенна цел и на европейската политика на 

сътрудничество за развитие през 2015 година, обявена за Европейска година за развитие.  

 

По ОСМА ТОЧКА от дневния ред,  думата бе предоставена на г-жа Яна Кирилова, 

експерт в „Обединение Регионални анализи за 2014+“, което  по договор с МРРБ изпълнява 

проект "Разработване на социално-икономически анализ за нуждите на Оперативна програма 

„Региони в растеж" (ОПРР) 2014-2020 г. В изпълнение на държавната политика в областта на 

стратегическото планиране и програмиране на регионалното развитие, проектът има за цел да 

подпомогне обосновката на съответните приоритетни оси на ОПРР за програмния период 

2014-2020 г. 

Г-жа Яна Кирилова представи актуализирания в рамките на проекта Социално-

икономически анализ на регионалното развитие в България с окончателните резултати от 

анализа на градското развитие. Очертани бяха основните тенденции в развитието на 

българските региони в периода 2007-2013 г. и мястото на Североизточен район спрямо 

останалите райони и страната. Обобщаващата оценка на степента на развитост на регионите 

и на междурегионалните различия е направена въз основа на система от показатели, 

включващи: коефициент на естествен прираст, коефициент на миграция, коефициент на 

заетост, равнище на безработица, БВП на 1 жител, доходи на 1 лице от домакинство, 

придобиване на ДМА на 1 жител, брой туристически нощувки на 1000 жители, използвана 

земеделска площ на 1 жител, структура на републиканската пътна мрежа, осигуреност с 

транспортна инфраструктура, дял на студентите от населението, брой лекари на 100 хил. 

жители, брой легла в болнични заведения на 100 хил. жители. 

Според тази оценка най-развитият български район е Югозападният, развити са 

Югоизточен и Североизточен райони, средно развит е Южен централен район, а като 
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слаборазвити райони са определени Северен централен и Северозападен. Обобщаващата 

оценка по области за СИР определя като развита област Варна, като средно развита - област 

Добрич, а като слабо развити - областите Шумен и Търговище.  

Представени бяха и изводи на база обобщената информация от реализираните ИПГВР 

за 36-те града в страната, като за градовете с компактно ромско население са изведени и 

проблеми на ромската общност. За подкрепа по ОПРР 2014-2020 г. ще бъдат включени 67 

града, разделени в 4 йерархични нива. Приоритети на Програмата в подкрепа на 

реализацията на секторни политики ще бъдат също: регионалната образователна 

инфраструктура (подобряване на материалната база в професионалните, специалните и 

помощните училища, ВУЗ), регионалната здравна инфраструктура (подкрепа за спешната 

медицинска помощ, подкрепа за продължително лечение), деинституционализацията на 

социалните услуги (деца, лица/деца с увреждания и възрастни хора), регионалният туризъм 

и регионалната пътна инфраструктура (първокласни и второкласни пътища, третокласни 

пътища осигуряващи връзка с TEN-T коридори). 

Г-жа Донка Иванова благодари за представената информация и даде думата за 

изказвания. 

Г-н Иван Аспарухов – зам.-министър на регионалното развитие и 

благоустройството, счита, че представените на днешното заседание два важни документа -  

Социално-икономическият анализ на регионалното развитие в България и Последващата 

оценка на Регионалния план за развитие на Североизточен район 2007-2013, както и 

Последващите оценки на Регионалните планове за развитие на останалите райони,  ще имат 

определящо значение при вземането на управленски решения за реализиране на регионалната 

политика през настоящия програмен период. 

 

Поради служебни ангажименти, свързани с усложнената метеорологична обстановка 

заседанието помолиха да напуснат областните управители на област Варна и област Добрич 

и заместник-министърът на икономиката. 

 

По ДЕВЕТА ТОЧКА от дневния ред,  нямаше предложения за промени или 

допълнения по окончателния вариант на проекта на Пресссъобщение. 

Премина се към гласуване на пресссъобщението и бяха приети следните решения: 

9.1. С 37 гласа „За”, Регионалният съвет за развитие и Регионалния 

координационен комитет в Североизточен район одобряват съобщението до средствата 

за масово осведомяване относно приетите на заседанието решения.  

9.2. Приетите решения да се доведат до знанието на гражданите чрез средствата за 

масово осведомяване със съдействието на председателя на Регионалния съвет за 

развитие, областните управители, представителите на общините и секретаря на съвета. 

 

По ТОЧКА ДЕСЕТА „Други“ не бяха предложени за обсъждане  въпроси и теми, 

извън приетия дневен ред.  

Председателят напомни, че след края на заседанието в същата зала ще се проведе  

работната среща за представяне проекта на Иновационната стратегия за интелигентна 

специализация 2014-2020 г. Всички материали от днешното заседание ще бъдат налични на 

сайта на Областна администрация Шумен.  
Г-жа Донка Иванова благодари на членовете на РСР и РКК в СИР и на поканените 

гости за участието им в последното за 2014 г. заседание на Съвета и обяви, че според 

законноустановения срок на ротация и определения жребий, председателството на 

Регионалния съвет за развитие в Североизточен район за периода 1 януари – 30 юни 2015 г., 

се поема от г-н Стоян Пасев - Областен управител на област Варна.  

Тя пожела на всички участници светли Коледни празници и успешна в личен и 

професионален план Нова година, след което обяви дневния ред за изчерпан и закри 

заседанието в 14.45 часа.  
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РЕШЕНИЯ: 

 

Решение по точка 1 от дневния ред: 

1.1 С 40 гласа „За” Регионалният съвет за развитие в Североизточен район и 

Регионалният координационен комитет приемат предложения общ дневен ред на 

съвместното заседание.  

 

Решение по точка 2 от дневния ред: 

2.1. С 26 гласа «За» Регионалният съвет за развитие в Североизточен район 

възлага на  Председателя, със съдействието на Секретаря, в срок до 12.12.2014 г. да 

уведоми писмено Управляващите органи на Оперативните програми за персоналните 

промени на областните управители - представители на Съвета в съответните Комитети 

за наблюдение и тематични работни групи, с копие и до областните управители. 

 

Решения по точка 3 от дневния ред: 

3.1. С 40 гласа „За”, Регионалният съвет за развитие в Североизточен район и 

Регионалният координационен комитет приемат Протокола от проведеното на 16 

октомври 2014 г. съвместно заседание. 

3.2.  Приетият протокол да бъде изпратен от Секретариата до членовете на двата 

органа по електронната поща. 

 

Решение по точка 4 от дневния ред: 

4.1. С 26 гласа „За”, Регионалният съвет за развитие в Североизточен район 

одобрява Доклада за резултатите от Последващата оценка за изпълнението на 

Регионалния план за развитие на Североизточен район 2007-2013 г. 

 

Решения по точка 9 от дневния ред: 

9.1. С 37 гласа „За”, Регионалният съвет за развитие и Регионалния 

координационен комитет в Североизточен район одобряват съобщението до средствата 

за масово осведомяване относно приетите на заседанието решения.  

9.2. Приетите решения да се доведат до знанието на гражданите чрез средствата 

за масово осведомяване със съдействието на председателя на Регионалния съвет за 

развитие, областните управители, представителите на общините и секретаря на съвета. 

 

Приложени материали към протокола за заседанието: 

 

Приложение 1. Протокол от съвместното заседанието на РСР и РКК СИР от 

16.10.2014 г. 

Приложение 2. Съобщение до средствата за масово осведомяване относно 

проведеното на 04.12.2014 г. съвместно заседание на РСР и РКК СИР в гр. Шумен 

 

 Председател на РСР и РКК към РСР СИР:  .............................. 

                                                    Донка Иванова, Областен управител на Област Шумен 

                               
Секретар на РСР СИР:  .............................. 

                   Галина Пашова,  Началник отдел „СПКРРСИР–Варна”, ГД „СПРРАТУ, МРРБ 

 

 Протокол: ................................ 

                 Пепа Пенчева, Гл. експерт в отдел „СПКРРСИР–Варна”, ГД „СПРРАТУ, МРРБ 

04.12.2014 г., гр. Шумен 

 


