
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Изх. № РкД-08-1 
25.06.2013 г. 

 

ПРОТОКОЛ 

от проведено заседание на Областния съвет за развитие 

 Днес, 25.06.2013 г. в зала „Пресцентър” на Областна администрация 
Добрич се проведе заседание на Областния съвет за развитие на Област 
Добрич. На заседанието присъстваха: 

1. Недко Марчев – Областен управител; 
2. Димитрин Димитров – упълномощен представител на община Балчик; 
3. Димитър Михайлов – кмет на община Генерал Тошево; 
4. Даниела Милкова – упълномощен представител на община Добрич; 
5. Весела Стоянова – съветник от Общински съвет Добрич; 
6. Тошко Петков – упълномощен представител на община Добричка; 
7. Елена Балтаджиева – упълномощен представител на община Каварна; 
8. Иван Кьосев – председател на Общински съвет Каварна; 
9. Добри Стефанов – кмет на община Крушари; 
10. Петранка Кръстева – председател на Общински съвет Крушари; 
11. Живко Георгиев – кмет на община Тервел; 
12. Калоян Енчев – председател на Общински съвет Тервел; 
13. Георги Тодоров – упълномощен представител на община Шабла; 
14. Мария Кирилова – КРИБ; 
15. Ивайло Алексиев – Стопанска камара Добрич БСК; 
16. Силвия Кирякова – АИКБ; 
17. Гинка Василева – КНСБ; 
18. Герман Германов – ТПП; 

 
Присъстваха и представители от Националния център за териториално 

развитие – Стойко Дошеков и арх.Иван Димчев. 
Налице е необходимия кворум от 18 представители от общо 22 членове на 

Областния съвет за развитие с право на глас. 
 

 Заседанието откри Областния управител на област Добрич, г-н Недко 
Марчев като приветства присъстващите и ги запозна със следния проект за 
дневен ред: 

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

Добрич. 
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2. Представяне, обсъждане и приемане на проекта на Областна стратегия 
за развитие на Област Добрич за периода 2014-2020 г. от Областния 
съвет за развитие на Област Добрич. 

3. Други. 
4. Закриване на заседанието. 

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

Областният съвет за развитие на Област Добрич прие предложения 
ДНЕВЕН РЕД на заседанието. 

 
Г-н Недко Марчев информира, че материалите по дневния ред – проекта 

на Областната стратегия за развитие на Област Добрич за 2014-2020 г., 
постъпилите забележки и предложения за допълнения, са били предоставени 
предварително на членовете, за да се запознаят. 
 

По т.2 от дневния ред г-н Марчев информира, че проекта на Областната 
стратегия за развитие на Област Добрич е съгласуван на заседание на 
Регионалния съвет за развитие на Североизточен район, проведено на 
29.05.2013 г. в град Варна.  

Г-н Марчев даде думата на г-н Стойко Дошеков от Национален център за 
териториално развитие да представи накратко Областната стратегия за 
развитие на Област Добрич за периода 2014-2020 г.  

 
Г-н Дошеков представи кратка презентация на Областната стратегия за 

развитие. 
Областната стратегия за развитие е документ за стратегическо 

планиране на регионалното развитие на съответната област, който се 
разработва в съответствие с регионалния план за развитие. С областната 
стратегия за развитие се определят средносрочните цели и приоритети за 
устойчиво интегрирано регионално и местно развитие, като се отчитат 
специфичните характеристики и потенциалът на областта.  

При разработване на документа са спазени всички изисквания на 
регионалното планиране, дефинирани са визия, приоритети и специфични цели. 

Г-н Дошеков заяви, че са получени забележки и предложения от общини 
Добричка, Генерал Тошево и град Добрич, Регионален инспекторат по 
образовението – гр.Добрич и Добруджански технологичен колеж. Те бяха 
отразени своевременно в стратегическия документ. Непосредствено преди 
заседанието на Областния съвет за развитие пристигнаха предложения от 
Областно пътно управление Добрич и община Генерал Тошево. 

Относно предложението на Областно пътно управление Добрич, г-н 
Дошеков заяви, че списъкът с инфраструктурни проекти е получен от 
секретариата на Регионалния съвет за развитие и е приложен в Областната 
стратегия за развитие. Предложението на ОПУ Добрич ще бъде отразено.  

По отношение на предложението на община Генерал Тошево, той заяви, 
че защитените територии са отразени, ще се добавят само кодовете им. 

  
Г-н Марчев благодари на г-н Дошеков, след което даде думата на 

членовете на Областния съвет за развитие за обсъждане на Областната 
стратегия за развитие на Област Добрич за периода 2014-2020 г. за въпроси, 
коментари и забележки.  



   

 
9300 Добрич, ул. Независимост 5 

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

web: www.dobrich.government.bg  

стр. 3 

 

 

Коментари бяха направени от: 
 

Г-жа Елена Балтаджиева, упълномощен представител на община 
Каварна обясни, че след обстойно четене е открила технически грешки, които е 
отбелязала и ще ги представи след заседанието. 

Г-н Дошеков заяви, че техническите грешки ще бъдат отстранени. 
Г-н Тошко Петков, упълномощен представител на община Добричка 

информира, че името на общината е изписано по различни начини, което трябва 
да се коригира. 

Г-н Дошеков заяви, че забележката ще бъде взета под внимание и ще се 
отстрани. 

Г-жа Даниела Милкова, упълномощен представител на община Добрич 
благодари за направените корекции, предложени от общината. Въпреки това тя 
изрази очаквания за по ясна дефиниция на социалните услуги, нови проекти за 
социални услуги, образование и здравеопазване, подобряване на ВиК сектора в 
областта, повече финанси в развитие на индустриалното производство. 

Г-н Дошеков отговори, че този план не разпределя средства. Областната 
стратегия за развитие дава параметри и насоки за развитие, той не е 
устройствен план или схема. 

Г-жа Гинка Василева – КНСБ отбеляза, че са спазени методическите 
указания, но визията, приоритетите и стратегическите цели са общи като 
дефиниция, не е приложен индивидуален подход за областта, какво я 
различава от другите области. 

Г-н Дошеков отговори, че приоритетите са разписани индивидуално, но 
има неща, които звучат общо и немогат да се сменят. 

Г-н Герман Германов – ТПП очерта основния проблем на областта 
според него, който е икономиката или по-точно липсата на такава. От голямо 
значение за развитието на областта е да се предприемат мерки в създаването 
на квалифицирани кадри в определени области, подобряване на бизнес 
климата, подобряване на транспортната инфраструктура /особено връзката 
Добрич-Варна/. 

Г-н Дошеков благодари от името на екипа за оказаното съдействие от 
общинските администрации, за работата и за насоките, които са дадени. 

 
Г-н Марчев предложи, ако няма други забележки, членовете на 

Областния съвет за развитие да гласуват за приемане на Областната стратегия 
за развитие на Област Добрич за периода 2014-2020 г.: 
 

С 18 гласа „За”; 0 гласа „ПРОТИВ”; 0 гласа „ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ”, 
Областният съвет за развитие на Област Добрич прие Областната 
стратегия за развитие на Област Добрич за периода 2014-2020 г. 

С 18 гласа „За”; 0 гласа „ПРОТИВ”; 0 гласа „ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ”, 
Областният съвет за развитие на Област Добрич прие решение, относно 
публикуване на протокола за приемането на Областната стратегия за 
развитие на страницата на Областната администрация в интернет. 

 
Г-н Марчев изрази своята увереност, че Общинските планове ще бъдат 

изготвени в законоустановения срок и ще бъдат разработени в съответствие 
със стратегическите документи в ЕС. 
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Във връзка с реализиране на Областна стратегия за социални услуги на 
Област Добрич 2011-2015 г., по т.3 от дневния ред г-н Марчев даде думата на 
г-н Кемал Асан – главен експерт в Дирекция „АКРРДС”, към Областна 
администрация Добрич да направи кратко разяснение, относно представяния 
през месец януари 2013 г. Междинен доклад за изпълнение на стратегията за 
социални услуги за 2012 г. 

 
Г-н Кемал Асан представи на вниманието на членовете на Областния 

съвет за развитие информация, свързана с изготвения мониторингов доклад по 
изпълнение на стратегията през 2012 г. Същия е предоставен на вниманието на 
Разширения екип на Звеното за мониторинг и оценка през месец Януари 2013 г. 
Доклада е публикуван и на страницата на Областна администрация в интернет. 
До настоящия момент не са постъпвали препоръки по така изготвения доклад. 
Във връзка с настоящо актуализиране на стратегията от външни консултанти, 
на вниманието на общинските администрации са изпратени анкетни карти, 
които следва да бъдат попълнени и върнати в Областна администрация. Във 
връзка с приемане на общинските планове за развитие на социалните услуги за 
2014 г., г-н Асан припомни срока, в който общините следва да ги приемат. 
Забавяне се е получило само в община Шабла.  
 
 Г-н Марчев благодари на г-н Асан и попита за други въпроси за обсъждане 
извън приетия дневен ред? 

 
След като не бяха повдигнати други въпроси, г-н Недко Марчев благодари 

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

 
 
 
НЕДКО МАРЧЕВ 
Областен управител на област Добрич 
Председател на Областния съвет за развитие 
 

 

Изготвил протокола: 
Мария Йорданова 
Специалист в Дирекция „АКРРДС” 
 

 

 

 

 

 

 


