
 

 

 

РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ 

Областен управител на област Силистра 

 

ПРОТОКОЛ 

№ 14 

от 

Заседание на Областен съвет за развитие на област Силистра 

гр. Силистра, 13.02.2018 г. 

 

На 13.02.2018 г. от 13.00 ч. в заседателната зала на Областна администрация 

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

 На заседанието присъстваха членовете на ОСР или техни упълномощени 

представители с изключение на г-н  Стоян Бонев - зам. областен управител и зам. 

председател на ОСР, представители на Общински съвет Кайнарджа, на община 

Кайнарджа и представители на Асоциацията на индустриалния капитал. 

 На заседанието по покана на Областния управител на област Силистра - г-н Ивелин 

Статев, присъстваха г-жа Добромира Янкова и г-н Симеон Коматински - представители на 

„Динамик Салюшънс“ ЕООД – гр. Шумен, с цел представяне на проекта на Доклад за 

междинна оценка (МО) на изпълнението на Областната стратегия за развитие (ОСР) на 

област Силистра 2014-2020 г., за първите три години от периода на нейното действие и 

проекта на Актуализираният документ за изпълнение на Областната стратегия на област 

Силистра за периода 2018-2020 г., изработени съгласно Договор № Д 2017 45/20.11.2017 г. 

и Договор № Д-2017-45/20.11.2017 г., с Възложител – Областна администрация – 

Силистра и Изпълнител – „Динамик Салюшънс“ ЕООД – гр. Шумен 

Председателят на ОСР - г-н Ивелин Статев, приветства присъстващите и направи 

проверка на кворума, като от общо 24 членове присъстваха 20. Г-н Статев 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 

Членовете на ОСР одобряват следния дневен ред: 

1. Обсъждане и приемане на „Доклад за междинна оценка на Областната стратегия за 

развитие на област Силистра (2014 - 2020 г.)“ и „Актуализиран документ за изпълнение на 

Областната стратегия за развитие на област Силистра (2014 - 2020 г.)“. 

2. Други. 

 

По първа точка от дневния ред, г-н Статев напомни на членовете на съвета, че 

поради големия обем на информация, за предварително подробно запознаване, проектите 

на „Доклад за междинна оценка на Областната стратегия за развитие на област Силистра 

(2014 - 2020 г.)“ и „Актуализиран документ за изпълнение на Областната стратегия за 

развитие на област Силистра (2014 - 2020 г.)“,  са публикувани на интернет страницата на  

Областна администрация Силистра и са изпратен на електронните пощи на членовете на 

ОСР, след което даде думата на представителите на Динамик Салюшънс“ ЕООД – гр. 
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Шумен, да представят основните аспекти на проектите на „Доклад за междинна оценка на 

Областната стратегия за развитие на област Силистра (2014 - 2020 г.)“ и „Актуализиран 

документ за изпълнение на Областната стратегия за развитие на област Силистра (2014 - 

2020 г.)“. 

Г-жа Янкова, с помощта на мултимедия, обстойно представи изпълнението на 

стратегическите цели и приоритети заложени в проекта на Доклад за междинна оценка на 

Областната стратегия за развитие на област Силистра (2014 - 2020 г.), като извърши 

задълбочен анализ на ситуацията в областта и открои основните параметри в доклада, а 

именно, че за периода 2014-2016 г. в област Силистра са реализирани 214 проекта на обща 

стойност 220,59 млн.  лева, а общото финансово изпълнение на ОСР на етапа на междинна 

оценка, на база усвоени средства по дейности и проекти е 36,62%, като седемте общини в 

областта са изпълнили 70% от отчетените проекти, частния сектор - 27%, а НПО и други 

бенефициенти – 3%. Тя изтъкна, че това е много добро изпълнение и съществен напредък 

в постигане на целите и приоритетите на ОСР в средата на програмния период, както и че 

реалното финансово и техническо изпълнение на Областната стратегия вероятно е по-

голямо, но не може да бъде измерено точно, поради липса на точни данни и/или 

конфиденциалност на информацията за пълния размер на частните инвестиции в местната 

икономика. 

Г-н Коматински информира присъстващите, че най-голям напредък на етапа на 

междинна оценка е постигнат при изпълнение на Стратегическа цел 2 - Повишаване на 

жизнения стандарт на населението чрез създаване на нови работни места, инвестиции в 

хората и интеграция на групите в неравностойно положение – 77 реализирани проекта за 

31,48 млн. лева и 65,04% финансово изпълнение, като отбеляза и това, че успешно  и 

балансирано върви и изпълнението на Стратегическа цел 3 - Подобряване на 

териториалната устойчивост и постигане на балансираност и свързаност в областен, 

регионален, национален и международен план – 75 изпълнени проекта за 159,44 млн. лева 

или 60,39% финансово изпълнение - най-голям привлечен ресурс за анализирания в 

междинната оценка период. Г-н Коматински отчете и среден напредък  в изпълнението на 

Стратегическа цел 1 - Развитие на конкурентноспособна икономика чрез насърчаване на 

иновациите във всички сектори и използване на местния потенциал – 62 изпълнени 

проекта за 29,67 млн. лева и финансов напредък едва 10,23% спрямо заложеното в ОСР. 

В продължение на заседанието, г-жа Янкова представи основните аспекти на 

Актуализиран документ за изпълнение на Областната стратегия за развитие на област 

Силистра (2014 - 2020 г.)“, като изтъкна, че стратегическите цели за постигане на визията 

за развитие се фокусират в едни от най-сериозните национални и регионални проблеми – 

задълбочаване на демографската криза – застаряване на населението, емиграция на млади, 

образовани и предприемчиви хора, недостатъчна квалификация и слаба заетост на 

населението в трудоспособна възраст.  

Г- н Коматински визира основните стратегически цели залегнали в документа:  

СТРАТЕГИЧЕСКА ЦЕЛ 1: Икономическо сближаване – Развитие на 

конкурентноспособна икономика, чрез насърчаване на иновациите във всички сектори и 

използване на местния потенциал. 

СТРАТЕГИЧЕСКА ЦЕЛ 2: Социално сближаване – Повишаване на жизнения 

стандарт на населението, чрез създаване на нови работни места, инвестиции в хората и 

интеграция на групите в неравностойно положение. 

СТРАТЕГИЧЕСКА ЦЕЛ 3: Териториално сближаване – Подобряване на 

териториалната устойчивост и постигане на балансираност, свързаност, достъпност и 

опазване на околната среда. 

Г-н Коматински акцентира върху това, че за реализация на стратегическите цели 

залегнали в документа е предвиден комплекс от приоритети, мерки и дейности, насочен в 

няколко основни области на въздействие, както следва: 

- Подобряване на бизнес средата и насърчаване на икономическия растеж – 
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привличане на инвестиции, иновации, по-висока заетост, доходи и жизнен стандарт. 

- Подобряване на средата на обитаване – по-добра достъпност, свързаност, 

подобрена инфраструктура, достъпни услуги, запазване и утвърждаване на природното и 

културното богатство в района. 

- Съхраняване на демографския потенциал и развитие на човешките ресурси 

със специална грижа към младите хора – ограничаване дела на ранно напусналите 

училище, увеличаване броя на младежите с висше образование и задържането им за живот 

и работа в областта. 

След представянето на стратегическите документи, г-н Статев даде думата на 

членовете на ОСР за изказвания, предложения и въпроси. 

Не последваха въпроси и изказвания, и по предложение на г-н Статев се премина 

към гласуване за приемане на документите, поотделно.  

Първо беше подложен на гласуване „Докладът за междинна оценка на Областната 

стратегия за развитие на област Силистра (2014 - 2020 г.)“, като с пълно мнозинство от 

гласовете на присъстващите, беше прието следното  

 

РЕШЕНИЕ № 2 

Областния съвет за развитие на област Силистра приема „Доклада за междинна 

оценка на Областната стратегия за развитие на област Силистра (2014 - 2020 г.)“. 

 

При подлагане на гласуване приемането на „Актуализиран документ за изпълнение на 

Областната стратегия за развитие на област Силистра (2014 - 2020 г.)“, членовете на ОСР 

единодушно взеха  

РЕШЕНИЕ № 3 

Областния съвет за развитие на област Силистра приема „Актуализирания 

документ за изпълнение на Областната стратегия за развитие на област Силистра 

(2014 - 2020 г.)“. 

 

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

с това дневния ред беше изчерпан. Г-н Статев 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 район и на Министъра на 

регионалното развитие и благоустройството, след което закри заседанието. 

  

Утвърдил: 

 

ИВЕЛИН СТАТЕВ 

 

Председател на Областния съвет за развитие  

на област Силистра 

 

 

Протоколист:  

Жулиан Раданов  

Секретар на ОСР на област Силистра 

 

 

mailto:ss@government.bg

