
 

 

 

РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ 

Областен управител на област Силистра 

 

ПРОТОКОЛ 

№ 12 

от 

Заседание на Областен съвет за развитие на област Силистра 

гр. Силистра, 15.12.2015 г. 

 

На 15.12.2015 г. от 13.30 ч. в заседателната зала на Областна администрация 

Силистра се проведе заседание на Областния съвет за развитие (ОСР) на област Силистра.  

 На заседанието присъстваха членове на ОСР, или техни упълномощени 

представители с изключение на г-н Любен Сивев - кмет на община Кайнарджа,  

представител на община Главиница, представител на Общински съвет Главиница, г-н 

Пламен Ангелов – представител на Асоциацията на индустриалния капитал - Силистра,   

г-н Емил Костурков - представител на Асоциацията на индустриалния капитал в България 

и г-н Стефан Райчев - председател на Съюза за стопанска инициатива - Силистра. 

 На заседанието по покана на Областния управител на област Силистра, 

присъстваха г-жа Диана Христова и г-жа Галина Костова - координатори по проект на 

Агенция за социално подпомагане за област Силистра, с цел представяне на проекта на 

„Областната стратегия за развитие на социалните услуги на област Силистра (2016 г. - 

2020 г.)“. 

Председателят на ОСР - г-н Стоян Бонев  направи проверка на кворума, като от 

общо 24 членове присъстваха 18. Г-н Бонев съобщи, че е на лице необходимия кворум и 

откри заседанието, като напомни, че на основание чл. 10, ал. 3 от Правилника за 

организацията и дейността на областните съвети за развитие 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 от гласовете на присъстващите беше прието Решение № 1 за одобрение на  

следния  

 

ДНЕВЕН РЕД: 

 

1. Избор на членове на Регионалния съвет за развитие, съгласно чл. 18, ал. 5, т. 1 от 

Закона за регионалното развитие. 

 

2. Обсъждане и приемане на „Областната стратегия за развитие на социалните услуги 

на област Силистра (2016 г. - 2020 г.)“. 

 

3. Други. 

 

По първа точка от дневния ред, г-н Бонев обясни, че в състава на регионалните 

съвети за развитие, според чл. 18, ал. 4 от Закона за регионалното развитие, влизат 

представители на министерствата, представители на представителните организации на 

работодателите и на работниците и служителите на национално равнище, областните 

управители на областите, включени в съответния район и представители на общините от 

всяка област, включена в съответния район. 
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Г-н Бонев информира членовете на съвета, че от 01.01.2016 г. до 30.06.2016 г., 

съгласно ротационния принцип, заложен в чл. 18, ал. 3 от Закона за регионалното 

развитие, председателството на Регионалния съвет за развитие на Северен централен 

регион ще бъде осъществено Областния управител на област Силистра и съгласно чл. 18, 

ал. 5, т. 1 - за области с население до 200 000 души (където попада и област Силистра), за 

участие в Регионалния съвет за развитие трябва да се определят двама представители, 

избрани от представителите на общините, членове на Областния съвет за развитие на 

област Силистра, след което даде думата на присъстващите за издигане на кандидатури за 

членове на Регионалния съвет за развитие на Северен централен регион.  

Г-жа Лазарова изтъкна, че кандидатите за членове трябва да се ползват с авторитет в 

обществото, защото в последствие работата им в Регионалния съвет за развитие ще бъде 

много отговор и трябва да се ползва с широка обществена подкрепа. 

Не последваха предложения от членовете на съвета и Областният управител предложи 

кандидатурите на д-р Юлиян Найденов - като кмет на най-голямата община в областта и 

на д-р Димитър Стефанов - като кмет на най-бързо развиващата се община в област 

Силистра. Не постъпиха други предложения и г-н Бонев предложи да се пристъпи към 

гласуване, за всяка една от предложените кандидатури. 

След гласуването, членовете на ОСР единодушно приеха следното  

 

 

РЕШЕНИЕ № 2 

Областния съвет за развитие на област Силистра, съгласно чл. 18, ал. 5, т. 1 от 

Закона за регионалното развитие, определя: 

1. д-р Юлиян Найденов 

2. д-р Димитър Стефанов,  

за членове на Регионалния съвет за развитие на Северен централен регион, като 

представители на общините от област Силистра. 

 

След избирането на членове на Регионалния съвет за развитие на Северен централен 

регион, председателя на Областния съвет за развитие на област Силистра предложи да се 

пристъпи към разглеждане на т.2 от дневния ред, а именно: 

2. Обсъждане и приемане на „Областната стратегия за развитие на социалните услуги 

на област Силистра (2016 г. - 2020 г.)“. 

 

Областния управител напомни на членовете на съвета, че поради големия обем на 

информация, за предварително подробно запознаване, проектът на „Областната стратегия 

за развитие на социалните услуги на област Силистра (2016 г. - 2020 г.)“.,  е публикуван на 

интернет страницата на  Областна администрация Силистра, след което даде думата на г-

жа Галина Костова - координатор по проект на Агенция за социално подпомагане за 

област Силистра, да представи основните аспекти на „Областната стратегия за развитие на 

социалните услуги на област Силистра (2016 г. - 2020 г.)“. 

Г-жа Костова, благодари на представителите на общините за оказаното съдействие и с 

помощта на мултимедия, обстойно представи стратегическите цели и приоритети 

заложени в проекта на „Областната стратегия за развитие на социалните услуги на област 

Силистра (2016 г. - 2020 г.)“, като извърши задълбочен анализ на ситуацията в областта и 

посочи необходимите за предприемане мерки за решаване на проблемите. Тя визира и 
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основната цел и направления на стратегията - създаване на условия за достоен живот на 

възрастните хора и на хората в неравностойно положение и защита и зачитане на правата 

на уязвимите групи и децата. 

Г-н Бонев благодари на г-жа Костова за презентацията и имате думата на 

присъстващите за обсъждане и въпроси към така представения проект на „Областната 

стратегия за развитие на социалните услуги на област Силистра (2016 г. - 2020 г.)“. 

Първа отношение по темата взе г-жа Стефка Жекова - представител на община 

Алфатар, като зададе въпроса дали са предвидени дневни центрове за хора с увреждания в 

с. Алеково и с. Чуковец, община Алфатар., на което г-жа Христова отговори, че такива са 

предвидени и са включени в общата бройка за областта. 

Г-жа Станка Лазарова посочи липсата в презентацията на начална база за разработката 

на стратегията - процентно изражение на засегнатите, типове засегнати групи, раждаемост 

при малцинствените групи и др., на което госпожа Христова отговори, че в презентацията 

е залегнала само макрорамката на стратегията и са посочени общите индикативни мерки и 

че пълния вариант, с базата за разработка на стратегия може да се открие в публикувания 

на страницата на Областна администрация Силистра проект и приложения на „Областната 

стратегия за развитие на социалните услуги на област Силистра (2016 г. - 2020 г.)“. 

Не последваха повече въпроси и по предложение на г-н Бонев се премина към 

гласуване. С пълно мнозинство „ЗА”, от гласовете на присъстващите беше прието 

следното  

 

РЕШЕНИЕ № 3 

Областния съвет за развитие на област Силистра приема на „Областната 

стратегия за развитие на социалните услуги на област Силистра (2016 г.-2020 г.)“. 

 

 По трета точка от дневния ред не постъпиха предложения на теми за обсъждане и 

с това дневния ред беше изчерпан. Г-н Бонев уведоми присъстващите че  на основание чл. 

12, ал. 3 от Правилника за организацията и дейността на областните съвети за развитие,  

протоколът с приетите решения ще бъде изпратен на членовете на съвета, на Регионалния 

съвет за развитие на Северен централен регион и на  Министъра на регионалното развитие 

и благоустройството и закри заседанието. 

   

 

 

 

СТОЯН БОНЕВ     /П/ 

 

Председател на Областния съвет за развитие  

на област Силистра 

 

 

Протоколист:        /П/ 

Жулиан Раданов  

Секретар на ОСР на област Силистра 
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