№ОКД-01-04-2
02.11.2017 г.

ПРОТОКОЛ
от проведено заседание на Областния съвет за развитие на област Добрич
Днес, 02.11.2017 г. от 1030 часа в зала „Европа” на Областна
администрация Добрич се проведе заседание №2 на Областния съвет за
развитие на област Добрич за 2017 г., на което взеха участие следните членове
с право на глас:
Председател:
1.
Красимир Кирилов – Областен управител на област Добрич
Членове:
2.
Николай Ангелов – Кмет на Община Балчик
3.
Мелих Хаджиев – Общински съветник от Общински съвет Балчик
4.
Валентин Димитров – Кмет на Община Генерал Тошево
5.
Росица Йорданова – Заместник-кмет, упълномощен представител
на Кмета на Община град Добрич, съгласно Пълномощно от Кмета на Община
град Добрич
6.
Светлозар Стоянов – Общински съветник от Общински съвет град
Добрич
7.
инж. Тошко Петков – Кмет на община Добричка
8.
Донко Марев – Председател на Добрички Общински съвет
9.
Желка Великова - упълномощен представител на Кмета на Община
Крушари, съгласно Пълномощно от Кмета на Община Крушари
10.
Нурхаят Изет – Общински съветник от Общински съвет Крушари
11.
Мариян Жечев – Кмет на Община Шабла
12.
Живко Спасов – Председател на Общински съвет Шабла
13.
Мария Кирилова – Регионален представител на Конфедерацията на
работодателите и индустриалците в България
14.
Николай Колев – Председател на Стопанска камара Добрич.
15.
Герман Германов – Секретар на Търговско-промишлена палата
Добрич
16.
Маргарита Нейкова – представител на КТ „Подкрепа“.
На заседанието присъстваха:
- Петя Донова – Управител на Институт за управление на програми и
проекти ООД;
- арх. Белин Моллов – експерт към Институт за управление на програми и
проекти ООД;
- Здравко Петров – експерт към Институт за управление на програми и
проекти ООД;

- Левент Назим – гл. експерт регионално развитие към Областна
администрация Добрич и секретар на Областния съвет за развитие на област
Добрич;
- инж. Пламен Станев – гл. експерт към Областна администрация Добрич;
- Петя Николова – мл. експерт към Областна администрация Добрич,
отговаряща за протоколиране на заседанието.
Необходимият кворум от 2/3 от членовете за провеждане на редовно
заседание на Областния съвет за развитие на област Добрич е налице –
присъстват 16 от общо 23 членове с право на глас.
Заседанието откри Областния управител – г-н Красимир Кирилов, който
приветства присъстващите и информира, че свиква заседанието на основание
чл.69, ал. 2, т.1 от Правилника за прилагане на Закона за регионалното развитие,
във връзка с чл. 67, т.7 от Правилника за прилагане на Закона за регионалното
развитие, относно обсъждане и одобряване на междинния доклад за
изпълнението на областната стратегия за развитие.
Г-н Кирилов предложи заседанието да се проведе при следния дневен
ред:
1. Откриване на заседанието на Областния съвет за развитие на Област
Добрич и приемане на проекто-дневния ред.
2. Представяне и обсъждане на Доклад, относно резултатите от извършена
междинна оценка за изпълнението на Областна стратегия за развитие на
област Добрич 2014-2020 г. към 31.12.2016 г.
3. Други.
Областния управител г-н Красимир Кирилов предостави думата на
членовете на съвета да направят предложения за допълнения и изменения на
проекта на дневен ред на заседанието.
След като не постъпиха други предложения от страна на членовете на
съвета за изменение на проекта на дневен ред или добавяне на нови точки беше
гласувано решение:
1. С 16 гласа „ЗА”; 0 гласа „ПРОТИВ”; 0 гласа „ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ”,
Областният съвет за развитие на Област Добрич прие ДНЕВЕН РЕД на
заседанието.
По втора точка от дневния ред „Представяне и обсъждане на Доклад,
относно резултатите от извършена междинна оценка за изпълнението на
Областна стратегия за развитие на област Добрич 2014-2020 г. към
31.12.2016 г.“, г-н Красимир Кирилов представи накратко процеса на възлагане
на извършването на междинна оценка на Областната стратегия на област
Добрич.
Съгласно Договор №АСД-14-10/22.05.2017 г., извършването на междинна
оценка и изготвяне на междинен доклад за изпълнението на Областната
стратегия за развитие на област Добрич за периода 2014-2020 г. са възложени
на „Институт за управление на програми и проекти“ ООД гр. София. На 26 май
2017 г. е представен встъпителен доклад за изготвяне на междинната оценка на
областната стратегия на област Добрич 2014-2020 г.
В подготвителния етап бе събрана необходимата информация от
кметовете на общини от област Добрич, Водоснабдяване и Канализация Добрич АД, Областно пътно управление Добрич, Териториално статистическо
бюро – Североизток и Областна администрация Добрич.
Вторият етап е същинско изпълнение на основните дейности, свързани с
извършването на междинната оценка. На 15.08.2017 г. беше представен
изготвения Доклад, относно резултатите от извършена междинна оценка за
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изпълнението на Областна стратегия за развитие на област Добрич 2014-2020 г.
към 31.12.2016 г.
В заключителния етап е извършена предварителна консултация с
членовете на Областния съвет за развитие за представяне на забележки и
предложения, относно проекта на междинния доклад за изпълнението на
Областната стратегия за развитие на област Добрич. Постъпилите забележки са
отразени в документа. Документът е изпратен до Секретариата на Регионалния
съвет за развитие на Североизточен район за информация, с покана за участие
на днешното заседание. Предстои на днешното заседание да бъде одобрен
междинния доклад от страна на Областния съвет за развитие на област Добрич.
Областния управител представи г-жа Петя Донова – управител на
Институт за управление на програми и проекти, архитект Белин Моллов и г-н
Здравко Петров – членове на екипа, изготвил Междинната оценка на
изпълнението на Областната стратегия за развитие на област Добрич към
31.12.2016 г.
Г-н Кирилов даде думата на г-н Здравко Петров да направи кратко
представяне на доклада за междинната оценка.
Г-н Здравко Петров представи доклада за междинната оценка.
Той направи кратко припомняне на целите и приоритетите на областна
стратегия, която има структура от 3 стратегически цели и 5 приоритета:
1. Първата стратегическа цел е „Повишаване на потенциала на човешките
ресурси, увеличаване равнището на заетостта, доходите и постигане на
социална интеграция на групите в неравностойно положение“. Тя е
посветена на развитието на човешките ресурси и нейният единствен
приоритет е свързан с повишаване на заетостта и доходите чрез
подобряване достъпа до пазара на труда. Единственият му недостатък е, че
няма разгръщане, повече конкретика за подкрепа на по-голямо
разнообразие на проекти.
2. Втората стратегическа цел е „Създаване на условия за увеличаване на
конкурентоспособността за постигане на динамично развитие на областта
при намаляване на различията както вътре в нея, така спрямо и съседните
области“. Тя е посветена на икономиката, която включва два приоритета:
 Приоритет 2. „Повишаване конкурентоспособността на регионалната
икономика и подкрепа за малкия и средния бизнес“. Той е свързан с
генерално обновяване на икономиката, внедряване на нови технологии и
иновации;
 Приоритет 3. „Развитие на устойчиво земеделие и туризъм“. Той е
свързан с развитието на двата водещи отрасъла в областта – селското
стопанство, по-специално със земеделието и туризма.
3. Последната – третата стратегическа цел е „Стимулиране на балансираното
териториално развитие чрез установяването на адекватни модели на
териториално устройство, подобряване на екологичните условия,
ефективно
използване
на
механизмите
за
трансгранично
и
междурегионално сътрудничество“. Тя е свързана с териториалното
развитие, която е решена да бъде постигната с два отделни приоритета.
 Приоритет 4 „Подкрепа за интегрирано развитие на градовете и
подобряване качеството на градската среда“ е свързан с градовете
Добрич и Генерал Тошево.
 Приоритет 5. „Подобряване качеството на живот в селските райони“ е
свързан с всички останали населени места градове и селата в областта с
акцент върху междуобщинска транспортна инфраструктура.
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Г-н Петров премина към резултатите на междинната оценка като
акцентира на впечатляващия брой на проектите. Отчетени са 366 проекта на
обща стойност над 319 млн. лв. Това са проекти, които са в подкрепа на
изпълнението на областната стратегия за развитие. Той заяви, че един от найголемите досега е проектът за водния цикъл на община град Добрич, започнал
своята реализация от миналата 2016 година. Включени за по-прецизна оценка и
други проекти, стартирали още преди 2014 г. и такива, които са договорени в
рамките на 2016г., но те ще бъдат реализирани през следващите години.
Петият приоритет е свързан с останалите градове и населени места. В
рамките на този приоритет има най-много проекти, отчетени близо 250 броя.
Г-н Петров заяви, че всички приоритети са преизпълнени за 2020г., с
изключение единствено на първия, където се наблюдава изоставане.
Въпреки големия брой проекти по Приоритет 1 „Повишаване на заетостта
и доходите чрез подобряване достъпа до пазара на труда“, той остава с по-малка
стойност заради ограничените размери на т.нар. „меките проекти“. Приоритетът
остава далеч от своите финансови цели заради значително несъответствие
между планираното в ОСР Добрич и реално постижимото, както и заради
забавянето в ОПНОИР 2014-2020.
Приоритет 2. „Повишаване конкурентоспособността на регионалната
икономика и подкрепа за малкия и средния бизнес“ отбелязва преизпълнение на
междинната си цел за 2016 г. и предсрочно изпълнение на целта за 2020 г. Това
е следствие на 14 проекта с висока средна стойност, защитени от бизнеса за
финансиране от ОПРКБИ 2007-2013 и ОПИК 2014-2020. Освен положителните
общи показатели по приоритета може да се проследи и концентрацията на
проектите в община град Добрич.
Приоритет 3. „Развитие на устойчиво земеделие и туризъм“ успешно
постига заложените средства за периода 2014-2016 г. Крайната финансова цел
за 2020 г. е изпълнена на 59,50%. Добрите резултати по приоритета могат да
бъдат подкрепени от бъдещи проекти за консервация и реставрация на културни
ценности след утвърждаването на финансови посредници и процедура във
връзка с ПО „Регионален туризъм“ на ОПРР 2014-2020, както и от нови покани за
проектни предложения по ПРСР 2014-2020.
Приоритет 4. „Подкрепа за интегрирано развитие на градовете и
подобряване качеството на градската среда“ се отличава с най-високите степени
на изпълнение до момента. Първо, тук се наблюдава характерното и за други
приоритети несъответствие между планираните разчети от Областната
стратегия за развитие на област Добрич и съществуващите възможности за
проекти. За този приоритет са предвидени общо 34 700 000 лв. за целия
програмен период. Същевременно само Инвестиционната програма на град
Добрич по ПО1 на ОПРР осигурява и ще осигури над 28 000 000 лв. Второ,
резултатите по приоритета се дължат на договорирания през 2016 г. и текущ
проект „Интегриран проект за подобряване на водния сектор в град Добрич фаза 1“ по ОПОС 2014-2020 на стойност 114 901 130 лв.
Изпълнените и текущите проекти по Приоритет 5. „Подобряване
качеството на живот в селските райони“ остават с ниска средна стойност, което
е компенсирано от голяма активност по регулярни ремонтни дейности за
различните видове инфраструктури в населените места. С много голяма
активност се отличават общините Добричка, Генерал Тошево, Балчик, Крушари
и Тервел. Същевременно общини от областта са входирали и очакват оценка на
свои проектни предложения по Подмярка 7.2 „Подкрепа за инвестиции в
създаването, подобряването или разширяването на всички видове малка по
мащаб инфраструктура, включително инвестиции в енергия от възобновяеми
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източници и по спестяване на енергия“ по ПРСР 2014-2020, което е предпоставка
за нови инвестиции по приоритета.
Той обобщи, че годишните отчети на общинските планове за развитие
показват сериозен прогрес в изпълнението на областната стратегия за
оставащите 3 години. Принос за това имат всички общини в областта и Областна
администрация Добрич със изпълнението на свои собствени проекти, най-вече в
областта на заетостта и осигуряването на повече възможности за работа на
стойност над 2млн. лв.
Относно използваните ресурси за изпълнението на областната стратегия,
по план са определени 75% от необходимите средства с източник на
финансиране от фондовете на ЕС, а реално използваните средства за
изпълнението на стратегията са едва 55%. По план са определени около 5% от
използвани ресурси от страна на частни инвестиции, но реално е отчетено, че те
са 16 %. Определени са 19 % от необходимите ресурси за изпълнение на
областната стратегия от централния бюджет и общините, а реално се отчита
29%.
Макроикономически индикатори показват значително подобрение в
състоянието на областта. Като недостатък беше посочено, че отделните общини
нямат единен стандарт в изготвянето на годишни доклади.
Г-н Красимир Кирилов предостави думата на членовете на Областния
съвет за развитие за въпроси, относно доклада за междинната оценка.
След като не постъпиха други въпроси и предложения от страна на
членовете на областния съвет за развитие, беше прието решение:
2. С 16 гласа „ЗА”, 0 гласа „ПРОТИВ”; 0 гласа „ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ”
Областният съвет за развитие на Област Добрич одобрява Доклада,
относно резултатите от извършена междинна оценка за изпълнението на
Областна стратегия за развитие на област Добрич 2014-2020 г. към
31.12.2016 г.
Г-н Красимир Кирилово заяви, че Докладът ще бъде изпратен от Областна
администрация Добрич до Секретариата на Регионалния съвет за развитие на
Североизточен район – Отдел „Североизточен“ към Главна дирекция
„Стратегическо планиране и програми за регионално развитие“ в Министерство
на регионалното развитие и благоустройството. Той ще бъде публикуван на
интернет страницата на Портала за обществени консултации strategy.bg,
поддържан от Администрацията на Министерски съвет и на интернет страницата
на Областна администрация Добрич. Презентацията, която беше представена
днес, също ще бъде публикувана на интернет страницата на Областна
администрация Добрич.
По т.3 от дневния ред: Други, г-н Красимир Кирилов предложи да бъде
обсъден въпроса за актуализацията на Областната стратегия за развитие на
област Добрич.
Той припомни, че съгласно чл. 31, ал. 1 от Правилника за прилагане на
Закона за регионалното развитие, областната стратегия за развитие се
актуализира:
1. при съществени промени на икономическите и социалните условия в
областта;
2. в съответствие с актуализирания документ за изпълнение на регионалния
план за развитие;
3. в резултат на промени в свързаното национално законодателство или в
законодателството на ЕС;
4. при съществени промени в секторни стратегии и програми, влияещи
върху изпълнението на областната стратегия;
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5. при промени в териториалния обхват на районите за целенасочена
подкрепа.
Във връзка с промените в Закона за регионалното развитие, обнародвано в
ДВ бр.15 от 2016 г., съгласно чл. 12, ал. 3, т.5 и 6, в съдържанието на областните
стратегии следва да се включат две нови точки, а именно:
1. Мерките и средствата за реализация на дейности в районите за
целенасочена подкрепа;
2. Насоки и мерки за развитие на териториалното сътрудничество.
В допълнение към това, при посочената промяна на закона е изменено и
понятието за „район за целенасочена подкрепа“.
Съгласно точка 8. „Предложения за актуализация на областната стратегия
за развитие от Доклада за междинната оценка“, представени на стр.46, има
основания за извършване на актуализация на областната стратегия.
В тази връзка, поради необходимостта от промени в съдържанието на
Областната стратегия за развитие и промяна на районите за целенасочена
подкрепа, той изрази становище, че е необходима актуализация на документа на
основание чл.31, ал.1, т.3 и т.5 от Правилника за прилагане на Закона за
регионалното развитие – в резултат на промени в свързаното национално
законодателство и при промени в териториалния обхват на районите за
целенасочена подкрепа.
Той предложи Областния съвет за развитие да гласува решение за
извършване на актуализация на Областната стратегия за развитие, съгласно чл.
31, ал.2 и 3 от Правилника за прилагане на закона за регионалното развитие.
След проведено гласуване, Областният съвет за развитие на Област
Добрич прие решение:
3. С 16 гласа „ЗА”, 0 гласа „ПРОТИВ”; 0 гласа „ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ”, да
бъде извършена актуализация на Областната стратегия за развитие на
област Добрич 2014-2020 г., съгласно чл. 31, ал.2 и 3 от Правилника за
прилагане на Закона за регионалното развитие.
Г-н Красимир Кирилов даде думата на присъстващите за въпроси и
предложения.
След като не бяха повдигнати други въпроси, областният управител,
благодари на всички членове на Областния съвет за развитие на област Добрич
и на екипа на Института за управление на програми и проекти за участието,
обяви дневния ред за изчерпан и закри заседанието.

КРАСИМИР КИРИЛОВ
Областен управител на област Добрич

Протоколирал:
ПЕТЯ НИКОЛОВА
Специалист в Дирекция АКРРДС

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
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