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ПРОТОКОЛ 

 

№ 8 

от 

Заседание на Областен съвет за развитие на Област Силистра 

гр. Силистра, 05.12.2012 г. 

 

На 05.12.2012 г. от 10.30 ч. в Заседателната зала на Областна администрация 

Силистра се проведе заседание на Областния съвет за развитие на област Силистра.  

 

 Присъстваха всички членове на Съвета, или техни упълномощени представители 

с изключение на инж. Николай Неделчев – Кмет на Община Ситово, г-н Стефан Райчев 

– Председател на Съюз за стопанска инициатива – Силистра, г-н Тимур Еюп – 

Представител на Общински съвет Дулово, г-н Емил Костурков – Представител на 

Асоциация на индустриалния капитал – Силистра, г-жа Славянка Василева – 

Председател на КТ „Подкрепа“ Силистра.  

 Присъстваха и експерти от Специализирана администрация АКРРДС в Областна 

администрация Силистра.  

 

Областният управител направи проверка на кворума, като от общо 21 членове 

присъстваха 19. Г-н Николай Димов констатира, че е на лице необходимия кворум и 

откри заседанието. Напомни, че на основание чл. 69, ал. 4 от Правилника за прилагане 

на Закона за регионално развитие (ППЗРР) предложения от членовете на ОСР за 

включване на допълнителни точки в дневния ред могат да се правят непосредствено 

преди неговото гласуване и обяви проекта на дневния ред. С пълно мнозинство „ЗА” от 

гласовете на присъстващите беше приет следния  

 

ДНЕВЕН РЕД: 



 

                

 
 

2 

 

1. Актуализиране на състава на Областния съвет за развитие на област Силистра; 

2. Стратегическо планиране на регионалното развитие; 

3. Обсъждане и приемане на целите, задачите и дейностите по приоритети 

„Жилищни условия“ и „Заетост“ от Плана за действие на област Силистра за 

периода 2012-2014 г за изпълнение на Националната стратегия на РБългария за 

интеграция на ромите 2012-2020 г и „Десетилетие на ромското включване 2005-

2015 г“; 

4. Разни. 

 

По първа точка от дневния ред: Г-н Димов уведоми присъстващите членове, че в 

ОА Силистра постъпи писмо от Конфедерация на работодателите и индустриалците в 

България, с което на мястото на г-н Никола Митиков, за член на Съвета е определен г-н 

Пламен Ангелов. Това наложи и издаването на заповед от областния управител за 

актуализиране състава на Съвета. Последва кратко представяне от г-н Ангелов.  

По втора точка от дневния ред: Областният управител представи г-жа Юзлям 

Камберова – Секретар на Секретариата на РСР на СЦР, която представи презентация на 

тема: СТРАТЕГИЧЕСКО ПЛАНИРАНЕ НА ПРОСТРАНСТВЕНОТО И 

РЕГИОНАЛНО РАЗВИТИЕ. Презентацията обхвана: Стратегическо планиране на 

пространственото развитие; Национална концепция за пространствено развитие; 

Регионални схеми за пространствено развитие – Ниво 2 и Ниво 3; Концепция за 

пространствено развитие на община; Връзки в системата на пространственото 

планиране; Система от документи за стратегическо планиране и програмиране на 

регионалното развитие; Стратегическо планиране; Отговорности за подготовка, 

актуализиране, консултиране и одобряване; Актуални проблеми на регионалното 

развитие; Нови акценти в планирането до 2020 г; Предстоящи и текущи задачи.  

Презентацията ще бъде разпратена на всички членове на Съвета на електронните им 

адреси. Последва предложение от г-жа Станка Лазарова за съвместна работна среща с 

представители на областните структури на представителните организации на 

работодателите и на работниците и служителите на национално равнище, на която 

среща да се предложат идеи и предложения за развитие на област Силистра, които да 

бъдат включени в Регионалния план за развитие, Областната стратегия за развитие, 

Общинските планове за развитие. Други въпроси не последваха.  

По трета точка от дневния ред: Областният управител, г-н Димов информира 
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членовете, че на своето заседание на 12.06.2012 г Областният съвет за сътрудничество 

по етническите и интеграционни въпроси е приел всеки приоритет в процеса по 

интеграция на ромите в област Силистра да бъде управляван от отделен (специализиран 

в съответните дейности) орган. В тази връзка Управляващ орган за ръководство и 

осъществяване на целите, задачите и дейностите по приоритет „ЖИЛИЩНИ 

УСЛОВИЯ“ ще бъде Областният съвет за развитие /ОСР/ към областния управител. 

Управляващ орган за ръководство и осъществяване на целите, задачите и дейностите 

по приоритет „ЗАЕТОСТ“ ще бъде Комисията по заетост към Областния съвет за 

развитие. Последва от негова страна представяне на целите, задачите и дейностите по 

двата приоритета. Г-н Димов заключи, че трябва да се предвидят средства за 

дейностите по двата приоритета в Областната стратегия и Общинските планове за 

развитие, за да се постигнат съответните цели за интеграция на ромите. Не последваха 

други въпроси и предложение и с 19 гласа „ЗА“, така зададените цели, задачи и 

дейности от Плана за действие на област Силистра за периода 2012-2014 г за 

изпълнение на Националната стратегия на РБългария за интеграция на ромите 2012-

2020 г и „Десетилетие на ромското включване 2005-2015 г“ бяха приети и одобрени от 

ОСР на област Силистра.  

По четвърта точка от дневния ред: Не постъпиха предложения.  

 

С това дневния ред беше изчерпан и заседанието беше закрито в 11.30 часа. 

 

НИКОЛАЙ ДИМОВ              /П/ 

Областен управител на област Силистра 

Председател на Областния съвет за развитие на  

област Силистра 

 

Протоколчик: 

ДИМИТЪР ГЕОРГИЕВ           /П/ 

Мл.експерт КАК в Областна администрация-Силистра 

Секретар на Областния съвет за развитие 

 

 

 

7500 Силистра, ул. „Добруджа” №27; тел.: +359 86 818 822; факс: +359 86 818 851e-

mail: ss@ss.goverment.bg, web: www.silistra.government.bg 


