РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ
Областна администрация
Шумен

ПРОТОКОЛ № 1
Днес, 19.05.2016 г. от 10.00 часа в заседателната зала на Областна администрация
Шумен се проведе работна среща, водена от Областния управител Донка Иванова във връзка
с изпълнение на вътрешни правила между Областна администрация и ръководителите на
териториалните звена, утвърдени със Заповед № РД-15-130/03.08.2011 на Областен управител
на област Шумен с цел по-добра комуникация с местните власти. На срещата присъстваха
кметовете на общини в състав, съгласно приложения към протокола лист за регистрация
(Приложение №1).
В заседанието участваха още:
- г-жа Селиме Кърджалиева - Зам. областен управител
- г-н Петко Шаренков - Зам. областен управител
- г-н Пламен Абаджиев- Вр.И.Д. управител на Регионален обслужващ център за Шумен
и Търговище
- г-н Наско Канавров - Гл. инспектор в ДАМТН, ГД „НЯСС“
- г-н Йордан Йорданов - Директор на дирекция „Бюро по труда“
Заседанието протече при следния
ДНЕВЕН РЕД:
1. Представяне на схема, „Обучение и заетост“ за безработни лица над 29 г. по
оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“.
2. Представяне на информация за инвестиционни намерения и приоритети на
електроснабдителна кампания „Енерго-Про“ за развитие и подобряване състоянието на
енергийната инфраструктура на територията на област Шумен.
3. Представяне на промени в Закона за водите, касаещи отговорностите на общините
по експлоатация на хидротехнически съоръжения.

По първа точка:
Г-н Йордан Йорданов, представи основните моменти по набиране на заявки от
работодатели по схема, „Обучение и заетост“ за безработни лица над 29 год. по оперативна
програма „Развитие на човешките ресурси“. Той съобщи, че на 02 юни тази година предстои
заседание на Постоянна комисия по заетост за вземане на решение за класиране на
кандидатите на схемата.
Г-жа Милена Недева - кмет на община Каспичан, подкрепена от г-н Ивайло Камаджиев
- кмет на Нови пазар, г-н Белгин Мюмюнов - зам.кмет на Каолиново и г-н Димо Бодуров зам. кмет на Велики Преслав, поставиха искането си за повече програми за заетост с по-дълъг
срок на действие, по които да могат да кандидатстват общините.

По втора точка:
Г-н Пламен Абаджиев съобщи, че за периода 2007-2015 г. „Енерго-Про“ е вложила 31
млн. лева за обекти в Шуменска област. Той постави на вниманието на кметовете проблема за
затрудненията в отделните населени места при подписване на протоколи при различни
случаи – кражба на ел. енергия или смяна на електромери.
Г-н Димо Бодуров – зам. кмет на Велики Преслав, подчерта добрата работа с местните
представители на компанията, но отбеляза тромавата процедура при съгласуване на проекти
и ремонтни дейности, което рефлектира на оперативността и бързината при работа.
Г-жа Милена Недева – кмет на община Каспичан, подкрепи искането за облекчаване на
съгласувателните процедури. Тя постави въпроса за старата и амортизирана ел. мрежа и
ниското напрежение в някои населени места на общината – с. Могила, с. Кюлевча, гр. Плиска
и гр. Каспичан. Г-жа Недева предложи да се проведе нова среща с представители на „ЕнергоПро“ за обсъждане на възможностите за участие на либерализирания пазар на ел. енергия.
Зам. кметове на общините Каолиново и Хитрино, поискаха да се намалят сроковете за
съгласувателните процедури, тъй като публичните проекти на общините са на висока
стойност, а сроковете са много дълги.
По трета точка:
Г-н Наско Канавров, представи промените в Закона за водите, касаещи отговорностите
на общините по експлоатация на хидротехнически съоръжения. Той съобщи, че в срок до 11
август, собствениците на язовири трябва да имат определени физически или юридически
лица на длъжността – оператор на язовирна стена. Г-н Канавров подчерта, че при проверки са
установени несъответствия между актове за собственост на язовирите и скиците на имотите.
Картотека на язовирите в региона е била създадена преди 30-40 г., но документацията е била
загубена и е необходимо да бъдат изяснени техническите несъответствия по нея.
Г-жа Милена Недева, подкрепена от други представители на общините, изрази мнение,
че с промените в Закона на общините се вменяват нови отговорности без да има финансово
обезпечение за това.
В края на заседанието Областният управител Донка Иванова съобщи, че предстои нова
работна среща в края на месец юни, като темите за нея ще бъдат уточнени допълнително.
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