РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ
Областен управител на област Добрич
№ РД-08-1908
19.01.2012 г.

ПРОТОКОЛ №1
ОТ ЗАСЕДАНИЕ НА ОБЛАСТНИЯ СЪВЕТ ЗА РАЗВИТИЕ
НА 19.01.2012 г.

На 19.01.2012 г. в Областна администрация Добрич беше проведено първото
заседание на Областен съвет за развитие на Област Добрич за 2012 г.
След достигането на кворум, на заседанието присъстваха следните членове на
Областния съвет за развитие на Област Добрич, от общо 23-ма:
1. г-н Желязко Желязков – Председател на Областния съвет за развитие,
2. г-н Николай Ангелов – кмет на община Балчик, представляван от г-жа
Марияна Ангелова – главен секретар на община Балчик, съгласно
пълномощно №3 от 18.01.2012г.,
3. г-н Веселин Николов - представител на Общински съвет Балчик,
4. г-н Димитър Михайлов – кмет на община Генерал Тошево,
5. г-н Недко Марчев - председател на Общински съвет Генерал Тошево,
6. г-жа Детелина Николова – кмет на община град Добрич,
7. г-жа Весела Стоянова - представител на Общински съвет Добрич,
8. г-жа Даниела Йорданова - председател на Общински съвет Добричка,
9. г-н Цонко Цонев – кмет на община Каварна,
10. г-н Иван Кьосев - председател на Общински съвет Каварна,
11. г-н Добри Стефанов – кмет на община Крушари,
12. г-жа Петранка Кръстева – председател на Общински съвет Крушари,
13. г-н Живко Георгиев – кмет на община Тервел, представляван от Пламен
Желязков – зам. кмет на община Тервел, съгласно пълномощно,
14. г-н Калоян Енчев - председател на Общински съвет Тервел,
15. г-н Живко Спасов - председател на Общински съвет Шабла,
16. г-жа Мария Кирилова – делегиран представител на Конфедерацията на
работодателите и индустриалците в България /КРИБ/ - „Гласът на
българския бизнес”,
17. г-жа Силвия Кирякова - делегиран представител на „Асоциация на
индустриалния капитал в България”,

На заседанието взеха участие още заместник областните управители д-р Катя
Ганова и г-н Тодор Георгиев, експерти от Областна администрация Добрич - г-жа
Райна Ташева – гл.експерт „Връзки с обществеността”, г-н Левент Назим – ст.експерт
„регионално развитие и международни програми”, г-жа Мария Йорданова протоколчик, инж.Пламен Станев – ст.експерт информационно обслужване, както и
журналисти от в. Добруджанска трибуна, в.Нова Добруджанска трибуна, Радио
Добруджа, Радио Дарик.
Председателят на Областния съвет за развитие г-н Желязко Желязков
приветства членовете и присъстващите на заседанието. Той представи проекто-дневния
ред на днешното заседание както следва:
ПРОЕКТО-ДНЕВЕН РЕД
НА ЗАСЕДАНИЕ №1 НА ОБЛАСТНИЯ СЪВЕТ ЗА РАЗВИТИЕ на 19.01.2012 г.
1. Избор на представители на общините за Регионалния съвет за развитие
(съгласно чл.18, ал.4, ал.5 и ал.6 от Закона за регионалното развитие).
2. Представяне на процедура по набиране на проектни идеи, с цел изготвяне на
изследване на нуждите на енергийния сектор в България и последващо
стартиране на процедура по усвояване на транш по Международен фонд
„Козлодуй”.
3. Разни.
Председателят на Областния съвет предложи за гласуване на проекто-дневния
ред на заседанието, като даде възможност на членовете да направят своите коментари,
забележки и предложения за дневен ред.
След гласуване, членовете на Областния съвет за развитие приеха с пълно
мнозинство предложения дневен ред. Областния управител г-н Желязко Желязков
пристъпи към т.1 от дневния ред.
1. Избор на представители на общините за Регионалния съвет за развитие (съгл.
Чл.18, ал.4, ал.5 и ал. 6 от ЗРР)
Председателят на Областния съвет за развитие направи кратко разяснение на
процедурата по избиране на членове на общините, които ще представляват областта в
Регионалния съвет за развитие на Североизточен район.
Той заяви че, съгласно закона 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.1 от дневния ред.
Необходимостта на това решение е свързано с актуализиране на състава на
Регионалния съвет за развитие на Североизточен район, в следствие на проведените
избори за местна власт и местно самоуправление през 2011 г. Предстои скоро
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.
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Предстои на Заседание на Координационния комитет за наблюдение на
оперативните програми, на което представителите на ръководните органи следва да
представят доклади за напредъка по усвояване на средствата по оперативните програми
на територията на Североизточен район.
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;
В момента данните от Преброяване 2011 показват, че област Добрич е с
население 189 677 души (към 01.02.2011 год.), докато данните от службите ГРАО
показват население над 200 000 души.
Този въпрос е поставен пред Териториалното звено на МРРБ за координация и
програмиране на регионалното развитие в Североизточен район. Тяхното становище е
че, поради липса на ясна методиката за преброяване на това население на областта в
Закона за регионално развитие, т.е. дали следва да се вземат данните от последното
преброяване (Преброяване 2011), или данните от служба ГРАО (по постоянен или по
настоящ адрес) е възможно да се ползват тези данни, които Областния съвет за
развитие прецени.
Предвид факта, че данните от Преброяване 2011 са от преди около една година
(актуални към 01.02.2011 г.), а официалните данни от Регистър ГРАО са по-актуални,
към 15.01.2012 г., и се обновят ежемесечно, Областният управител предложи да се
ползват последните. Той заяви, че Областния съвет за развитие на Област Добрич има
основание да избере 3 представители на Общини в Регионалния съвет за развитие на
Североизточен район.
Той предложи представителите на общините в 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. Въз основа на това, че населението на
Област Добрич по постоянен адрес е 235 480 души, общините да имат трима
представители в Регионалния съвет за развитие
РЕШЕНИЕ:
Предложението беше прието единодушно, Областния съвет за развитие ще има
трима членове на общини, които ще представляват Област Добрич във Регионалния
съвет за развитие в СИР.
Областният управител заяви, че досегашни представители на Общините в
Регионалния съвет за развитие са изпълнявали успешно своите задължения, са както
следва:
- г-жа Детелина Николова - кмет на община Добрич,
- г-н Николай Ангелов – кмет на община Балчик,
- г-н Петко Петков – кмет на община Добричка.
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Областния съвет за развитие може да избере същите представители или нови
такива.
Г-н Желязков помоли само представителите на общините да направят
предложенията си и същите да гласуват.
Г-жа Весела Стоянова-представител на Общински съвет Добрич предложи г-жа
Детелина Николова-кмет на гр.Добрич.
Г-жа Даниела Йорданова-председател на Общински съвет Добричка предложи гн Петко Петков-кмет на община Добричка.
Г-н Недко Марчев-председател на Общински съвет Генерал Тошево предложи гн Иван Кьосев-председател на Общински съвет Каварна.
След направените предложения се пристъпи към гласуване.

РЕШЕНИЕ:
Областния съвет за развитие избра, единодушно следните представители:
г-жа ДЕТЕЛИНА НИКОЛОВА – кмет на община Добрич,
г-н ПЕТКО ПЕТКОВ – кмет на община Добричка,
г-н ИВАН КЬОСЕВ – председател на Общински съвет Каварна.
След решението се пристъпи към т.2 от дневния ред:
2. Представяне на процедура по набиране на проектни идеи, с цел изготвяне на
изследване на нуждите на енергийния сектор в България и последващо
стартиране на процедура по усвояване на транш по Международен фонд
„Козлодуй”
Областния управител даде думата на старши експерт Левент Назим да представи
схемата за енергийна ефективност: процедура по набиране на проектни идеи, с цел
изготвяне на изследване на нуждите на енергийния сектор в България и
последващо стартиране на процедура по усвояване на транш по Международен
фонд „Козлодуй”.
Беше представена на кратко процедурата за набиране на проекти за енергийна
ефективност, финансирани по МФК. Областния управител предложи презентацията да
бъде изпратена на участниците по електронната поща.
След презентацията се пристъпи към т.3 от дневния ред:
3. Разни
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Областния управител даде думата на представителите на Областния съвет за
развитие за направят коментари и предложения.
Г-жа Детелина Николова информира присъстващите, че община Добрич е
изпратила 10 проектни идеи за енергийна ефективност до МИЕТ, които включват
училища, детски градини, ДКЦ II, Младежки център и др.
Областния управител призова за по-голяма активност от страна на общините,
относно предстоящата програма за енергийна ефективност по МФК. Той увери
присъстващите за готовността на Областна администрация Добрич за съдействие, при
необходимост.
Ст. експерт Левент Назим информира членовете, че на 10.01.2012г. в София е
бил представен Социално икономически анализ на оперативна програма за регионално
развитие 2014-2020г., и получената презентация ще бъде изпратена по електронен път
на членовете на Областния съвет за развитие. По подробна информация може да се
намери на интернет адрес: www.regions2014-2020.net, където са публикувани кратък и
подробен доклад, и всички заинтересовани лица се насърчават да изразят мнение и
становища.
Областния управител предложи да се набележат най-важните приоритети на
общините, които да бъдат предложени на Регионалния Съвет за развитие.
След изчерпване на дневния ред, г-н Желязков закри заседанието на Областния
съвет за развитие на Област Добрич. Той благодари на всички членове и участници на
заседанието на Областния съвет за развитие за оказаното съдействие и отделеното
време.

Протоколчик:………(п)……… . Областен управител:…………(п)…………...
/Мария Йорданова/
/Желязко Желязков/
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