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Р Е П У Б Л И К А   Б Ъ Л Г А Р И Я  

О Б Л А С Т E Н  У П Р А В И Т Е Л  Н А  О Б Л А С Т  Д О Б Р И Ч  

 

 

ПРОТОКОЛ №2 
ОТ 

ЗАСЕДАНИЕ НА ОБЛАСТНИЯ СЪВЕТ ЗА РАЗВИТИЕ 

НА 20.12.2010 г. 

 

 

 На основание чл.69, ал.1, т.1 от Правилника за прилагане на Закона за регионално 

развитие (ДВ бр.90/12.09.2008 год.) и във връзка с чл.22, ал.4, т.4 и ал.6 от Закона за 

регионално развитие на 20.12.2010 год. се проведе заседание на Областния съвет за 

развитие. 

 

 На заседанието присъстваха следните членове на ОСР:  

 - кметът на община Добрич- г-жа Детелина Николова, 

 - заместник кметовете на общини: 

 - Добричка – г-жа Гюлхан Вейсел и г-н Тошко Петков (упълномощени от кмета на 

общината- г-н Петко Петков); Каварна- г-жа Севинч Касабова (упълномощена от кмета на 

общината- г-н Цонко Цонев), Балчик- г-жа Къймет Тургут (упълномощена от кмета на 

общината- г-н Николай Ангелов); Крушари- Иван Иванов ((упълномощен от кмета на 

общината- г-н Добри Стефанов), община Шабла- Мариян Жечев, 

 - г-жа Сийка Михайлова- началник отдел (упълномощена от кмета на общината- г-н 

Димитър Михайлов) 

 -г-н Иван Грозев- секретар на общината (упълномощен от кмета на общината- г-н 

Живко Георгиев), 

 - представители на общинските съвети на общини Балчик- г-н Веселин Николов и 

Добричка- г-жа Славка Петрова. 

 - делегирани представители на организации на работодатели- г-жа Мария Кирилова- 

КРИБ и г-жа Силвия Кирякова- „Асоциация на индустриалния капитал в България”. 

 На заседанието присъстваха и заместник-областният управител д-р Катя Ганова и г-н 

Климент Найденов- представител на фирма „Географика” ЕООД, София. 

 

 Заседанието, на което присъстваха с право на глас 13 от 22-мата членове на ОСР, 

беше открито и водено от г-н Желязко Желязков - областен управител на област Добрич. 

 

 Г-н Желязко Желязков приветства присъстващите членове на ОСР с добре дошли на 

поредното заседание на Областния съвет за развитие на Област Добрич за 2010 год. 

 

На всички членове на Областния съвет за развитие беше изпратен Проекто-дневния 

ред на днешното заседание, който е следният: 

 

1. Представяне на Междинната оценка на Областната стратегия за развитие на 

област Добрич 2007-2013 год. (предишен обхват 2005-2015 год.)- съгласно чл.22, 

ал.4, т.4 от Закона за регионалното развитие и чл.67, т.4 от Правилника за 

прилагане на Закона за регионалното развите (докладва и презентира 

изпълнителят на услугата- „Географика” ЕООД, София); 



9300 Добрич, ул.”Независимост” №5, тел. 058/601 200, факс 058/601 249,e-mail : obl-dobrich@netplusdb.bg 2 

2. Представяне на информация относно проведена среща между г-н Желязко 

Желязков- Областен управител на Област Добрич, г-жа Детелина Николова- кмет 

на община Добрич и председател на регионалното сдружение на общини за 

управление на отпадъците, представители на Министерство на околната среда и 

водите (експерти  на Управляващия орган по ОП”Околна среда”), представители 

на инициативата JASPERS, представители на датската фирма “COWI” относно 

възникнали проблеми по изграждането на Регионалната система за управление на 

отпадъците- регион Провадия (07.12.2010 год.); 

3. Предложение за състава и одобряване на решение за определяне членовете на 

Звеното за мониторинг и оценка към Областна стратегия за развитие на 

социалните услуги 2011– 2015 г. на област Добрич (т.6 Система на наблюдение 

и оценка от Стратегията, 6.3. Изграждане на система за мониторинг и оценка 

на стратегията). 

4. Разни 

 

 Възражения по предложения дневен ред нямаше и той бе приет единодушно от 

членовете на съвета. 

 

 По Т.1 от дневния ред „Представяне на Междинната оценка на Областната 

стратегия за развитие на област Добрич 2007-2013 год. (предишен обхват 2005-2015 

год.)”- беше предоставена думата на представителя на фирмата-изпълнител на услугата- г-н 

Климент Найденов. Той направи кратка презентация на изготвената междинна оценка, 

нейните цели, методология при изготвянето й, основни констатации, изводи и препоръки 

при бъдещата актуализация на Областната стратегия за развитие. 

 Г-н Желязко Желязков предостави възможността представителите на Областния 

съвет за развитие да изкажат свои мнения, препоръки или предложения. Не бяха отбелязани 

възражения от страна на членовете на Областния съвет. Г-н Желязко Желязков благодари на 

екипа на фирма „Географика” ЕООД за техния професионален подход, безпристрасност, 

критичност и отговорно изпълнение на задачата в срок. 

На основание чл.22, ал.4, т.4 от Закона за регионалното развитие, чл.67, т.4 и чл.68, 

ал.4 от Правилника за прилагане на Закона за регионалното развитие чрез публичното 

презентиране на Междинната оценка бяха спазени нормативните разпоредби за осигуряване 

на информация за изпълнението и оценката на областната стратегия за развитие, като и 

действия по публичност и прозрачност. Презентацията на Междинната оценка е 

публикувана на Интернет-сайта на областна администрация- Добрич. 

 

По т.2 от дневния ред „Представяне на информация относно проведена среща 

между г-н Желязко Желязков- Областен управител на Област Добрич, г-жа Детелина 

Николова- кмет на община Добрич и председател на регионалното сдружение на общини 

за управление на отпадъците, представители на Министерство на околната среда и 

водите (експерти  на Управляващия орган по ОП”Околна среда”), представители на 

инициативата JASPERS, представители на датската фирма “COWI” относно възникнали 

проблеми по изграждането на Регионалната система за управление на отпадъците- 

регион Провадия (07.12.2010 год.)” г-н Желязко Желязков обясни причините за 

възникналите проблеми при избор на площадка за депо в регион Провадия и вероятните 

бъдещи алтернативи за решаването на проблема с интегрираното управление на отпадъците 

от този регион. Разяснени бяха целите и резултатите от срещата с представителите на 

МОСВ и JASPERS. Беше предоставена думата и на г-жа Детелина Николова като 

председател на сдружението с нестопанска цел за управление на отпадъците в регион 

Добрич. Изказани бяха мнения за множеството затруднения при досегашните етапи при 

подготовка на документацията, проектирането, апликационните форми и възможната 

забава, ако се приобщят нови общини към проекта на Регион Добрич. 
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Предложено бе на поредното заседание на общото събрание на Сдружението през 

новата 2011 год. да се разгледа подробно този въпрос и да се излезе с аргументирано 

становище от името на сдружението. 

 Г-жа Севинч Касабова настоя максимално бързо да се действа по реализирането на 

проекта за интегрирано управление на отпадъците в регион Добрич. 

 Г-жа Славка Петрова напомни за наличието на напрежение сред жителите на 

с.Стожер от предходните години относно разполагането на депото в землището на селото и 

усилията на всички регионални и местни власти, все пак тази инвенстиция да се реализира 

на място и в срок. 

 

 По т.3 от дневния ред – „Предложение за състава и одобряване на решение за 

определяне членовете на Звеното за мониторинг и оценка към Областна стратегия за 

развитие на социалните услуги 2011– 2015 г. на област Добрич” докладва д-р Катя Ганова. 

Акцентирано бе върху процеса по изготвяне на Областната стратегия за развитие на 

социалните услуги, както и последващите задължения на общините по изготвяне на 

общински стратегии и едногодишни планове за действие. Представен бе основният екип и 

разширеният екип на Звеното за мониторинг и оценка. Като приложение към протокола е 

прикрепена цялата информация по т.3 от дневния ред. 

 

По т. 4 от дневния ред „Разни” г-н Желязко Желязков представи на вниманието на 

общинските ръководства писмо от страна на Министерство на финансите за допълнително 

удължаване на срока на две открити процедури по Оперативна програма „Административен 

капацитет”: 

1. Транснационално и междурегионално сътрудничество” (Подприоритет 1.6), 

2. Транснационално и междурегионално сътрудничество” (Подприоритет 2.5). 

Обявеният краен срок за кандидатстване по процедурите се променя от 15 декември 

2010 год. на 01 февруари 2011 год. с последващите продължавания на срокове относно 

въпроси и отговори към и от страна на Управляващия орган на ОПАК. 

 

 Поради изчерпване на дневния ред заседанието бе закрито. 

 

 

 

 
Протоколирал:……/п/……… ОБЛАСТЕН УПРАВИТЕЛ:…/п/…….. 

 /инж.Росен Павлов/           /ЖЕЛЯЗКО ЖЕЛЯЗКОВ/ 

Държавен експерт отдел „РРАК” 


