
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
№ РР-11-33 
10.10.2013 г. 

 

ПРОТОКОЛ 

от проведено заседание на Областния съвет за развитие 

 Днес, 10.10.2013 г. в зала „Пресцентър” на Областна администрация 
Добрич се проведе заседание на Областния съвет за развитие на Област 
Добрич. На заседанието присъстваха следните членове: 

1. Недко Марчев – Областен управител, председател на Областния съвет 
за развитие на Област Добрич; 

2. Димитрин Димитров – упълномощен представител на община Балчик; 
3. Димитър Михайлов – кмет на община Генерал Тошево; 
4. Владимир Начев – председател на Общински съвет Генерал Тошево; 
5. Арх. Пламен Ганчев – упълномощен представител на община Добрич; 
6. Дико Иванов – упълномощен представител на община Добричка; 
7. Елена Балтаджиева – упълномощен представител на община Каварна;  
8. Добри Стефанов – кмет на община Крушари; 
9. Петранка Кръстева – председател на Общински съвет Крушари; 
10. Калоян Енчев – председател на Общински съвет Тервел; 
11. Инж. Марияна Бобева – упълномощен представител на община Шабла; 
12. Мария Кирилова – председател на РС на Конфедерацията на 

работодателите и индустриалците в България – град Добрич; 
13. Николай Колев – председател на Стопанска камара Добрич БСК; 
14. Силвия Кирякова – представител на Асоциация на индустриалния 

капитал в България; 
15. Гинка Василева – председател на КНСБ - Добрич; 
16. Маргарита Нейкова - председател на КТ Подкрепа – Добрич; 
17. Герман Германов – представител на Търговско-промишлена палата 

Добрич; 
 
На заседанието присъстваха представители на: 

 Министерство на регионалното развитие, както следва:  
o г-жа Галина Пашова – нач.отдел „СПКРРСИР“ – секретар на 

Регионалния съвет за развитие на Североизточен район, 
o г-жа Пенка Благоева – държ. експерт в отдел „Стратегическо 

управление“, Дирекция „Водоснабдяване и канализация“ 
o г-жа Марияна Куюмджиева – държ. експерт в отдел „В и К 

инфраструктура“, Дирекция „Водоснабдяване и канализация“ 
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 Ежис Инфраструктура България ДЗЗД, както следва:  
o Милослав Влахов - управител 
o Анелия Раева - В и К инженер,  
o Борислав Раев - В и К инженер,  
o Луиза Бабикян - В и К инженер,  
o Филип Малашевски - В и К инженер,  
o Магдалена Раденкова - еколог,  
o Кристияна Чакърова - икономист,  
o Валентин Вълев – хидрогеолог, 

 

 Водоснабдяване и канализация ЕООД гр. Добрич 
o Юлиян Иванов – управител, 
o Инж. Иван Стойков – гл. инженер 

 

 Областна администрация Добрич 
o Исмет Абил – зам.областен управител, 
o Божидар Божилов – гл. секретар, 
o Валентина Николова – директор, 
o Райна Ташева – гл.експерт, 
o Левент Назим – гл.експерт, 
o Павлета Конова – ст.експерт, 
o Калоян Захариев – мл.експерт. 
 

Налице е необходимия кворум от 17 представители от общо 23 членове на 

Областния съвет за развитие с право на глас. 
 

 Заседанието откри Областния управител на област Добрич, г-н Недко 
Марчев като приветства присъстващите и ги запозна със следния проект на 
дневен ред: 
 

1. Откриване на заседанието на Областния съвет за развитие на Област 

Добрич и приемане на проекто-дневния ред. 

2. Представяне, обсъждане и съгласуване на окончателен работен вариант 

на Регионален генерален план на водоснабдяването и канализацията на 

обособената територия на „Водоснабдяване и канализация“ ЕООД – гр. 

Добрич и инвестиционната програма към Регионалния генерален план на 

водоснабдяването и канализацията на обособената територия на 

„Водоснабдяване и канализация“ ЕООД – гр. Добрич от Областния съвет 

за развитие на Област Добрич – представянето ще бъде направено от 

страна на Ежис Инфраструктура България ДЗЗД. 

3. Други. 

4. Закриване на заседанието. 

 

mailto:obl-dobrich@netplusdb.bg
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 С 17 гласа „За”; 0 гласа „ПРОТИВ”; 0 гласа „ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ”, 
Областният съвет за развитие на Област Добрич прие предложения 
ДНЕВЕН РЕД на заседанието. 

 
Г-н Недко Марчев информира, че материалите по дневния ред – проекта 

на Регионален генерален план на водоснабдяването и канализацията на 
обособената територия на „Водоснабдяване и канализация“ ЕООД – гр. Добрич, 
са били предоставени предварително на членовете за запознаване. 
 

По т.2 от дневния ред г-н Марчев информира, че проекта на Регионален 

генерален план на водоснабдяването и канализацията на обособената 
територия на „Водоснабдяване и канализация“ ЕООД - гр. Добрич е изготвен на 
основание чл.198и от Закона за водите и направи кратко въведение по темата. 

Той има за цел подобряване на водоснабдяването и канализацията и 
създаване на основа за определяне на приоритетните инвестиции за 
рехабилитация на съществуващи и изграждане на нови съоръжения за 
водоснабдяване и за събиране и пречистване на отпадъчни води.  

Съгласно Закона за водите и Закона за регионално развитие, областния 
съвет за развитие съгласува Регионалния генерален план за водоснабдяване и 
канализация в рамките на своята компетентност по съответствието му с 
областната стратегия за развитие и инициативите на общините в тази област. 

Областният управител г-н Недко Марчев изрази своето становище, че 
Регионалния генерален план за водоснабдяване и канализация съответства на 
Областната стратегия за развитие на Област Добрич за периода 2014-2020 г., 
както следва: 

Стратегическа цел 3 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”.  
 
Приоритет 4. ПОДКРЕПА ЗА ИНТЕГРИРАНО РАЗВИТИЕ НА ГРАДОВЕТЕ  И 
ПОДОБРЯВАНЕ КАЧЕСТВОТО НА ГРАДСКАТА СРЕДА 

 
Специфична  цел 5.  Интегрирано градско развитие. 

както и на: 
Приоритет 5. ПОДОБРЯВАНЕ КАЧЕСТВОТО НА ЖИВОТ В СЕЛСКИТЕ 
РАЙОНИ. 
Специфична цел 6. Подобряване качеството на живот в селските райони. 

 
Г-н Недко Марчев представи накратко членовете на Областния съвет за 

развитие представителите от МРР и Ежис Инфраструктура България ДЗЗД и 
предостави думата на г-жа Луиза Бабикян да представи накратко Регионалния 
генерален план за водоснабдяване и канализация.  

 
ПРЕЗЕНТАЦИЯ 
 
Г-жа Лиуза Бабикян представи накратко Регионалния генерален план за 

водоснабдяване и канализация на обособената територия на „Водоснабдяване 
и канализация“ ЕООД - гр. Добрич. 

mailto:obl-dobrich@netplusdb.bg
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Г-н Недко Марчев благодари на г-жа Луиза Бабикян за презентацията. 

Той даде думата на представителите на МРР за забележки, коментари и да 
представят позицията на Министерството по отношение на Регионалния 
генерален план на водоснабдяването и канализацията на Област Добрич. 

 
Г-жа Пенка Благоева заяви, че Министерство на регионалното развитие е 

принципно съгласно с така представения Регионален генерален план, като това 
е становище и на консултантите от Световната банка, финансираща проекта. 
Планът отговаря изцяло на предмета на заданието. Единствените забележки са 
несъществени и от чисто техническо естество.    

 
Г-н Недко Марчев благодари на г-жа Благоева за становището. Той даде 

думата на г-н Юлиян Иванов, директор на Вик ЕООД гр. Добрич.  
 
Г-н Иванов благодари за оказаната подкрепа от страна на Областния 

управител, както и на пълното съдейства на Министерството на регионалното 
развитие.  Разясни накратко основните моменти на идейния проект. 

Към настоящия момент водоподаването в областта се осъществява по 
магистрален водопровод Шабла, който е в лошо техническо състояние, като се 
очаква до 2 години да се повреди необратимо. Възможна алтернатива е 
надземно водоподаване от язовир Цонево, нахождащ се на територията на 
област Варна, от който следва да се изгради водопровод от тръби с диаметър 
от 2.3 м. и  снабден с 3 тласкателя, до град Добрич. Водата следва да се 
отвежда до пречиствателна станция, която също следва да се изгради. От 
Добрич ще се захранва и Шабла, като водоподаването ще е по гравитачен път, 
а не помпажен, както е досега. Това от своя страна ще се отрази благоприятно 
на цената на водата, тъй като значителна част от нея се формират от разходите 
за електричество. Освободените по този начин помпажи ще се използват за 
развитието на поливното земеделие, като се предвижда водата да се предлага 
на земеделските производители около 20 ст. кубическия метър. 

Експлоатационния срок на изградената надземна мрежа ще е значително 
по-дълъг. Тръбите, които следва да се положат, са чугунени, като техния живот 
е 200 г., на трите тласкателя – от 50 до 70 г. Очаква се язовир Цонево да 
гарантира необходимия воден ресурс за повече от 100 години.  

Друго предимство на идейния проект е, че се предвижда връзка на 
мрежата в района на Аспарухово, което ще позволи да се водоснабдява и град 
Варна. Земеделските производители в близост до тази връзка ще могат да се 
възползват от възможността да купуват вода по приблизително 14.5 ст. 
кубическия метър.  

Г-н Иванов информира, че при реализиране на представения идеен 
проект ще се постигнат следните цели.  

1. Социално справедлива цена на водата. 
2. Осигуряване на необходимите количества вода за нуждите на жителите 

на област Добрич. 
3. Гарантиране качеството на водата за питейни нужди. 
4. Евентуалното замърсяване на подземните водни басейни няма да има 

негативно отражение върху населението. 
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С това, г-н Иванов приключи своето изложение и покани присъстващите 
да отправят своите въпроси.   

 
Г-н Калоян Енчев запита дали така представения план засяга общините 

Генерал Тошево, Тервел и Крушари. 
 
Г-н Юлиан Иванов информира, че всичките осем общини на територията 

на Област Добрич ще се облагодетелстват от идейния план. Тласкателят в с. 
Полковник Савово може да захранва цялата община Тервел след 
доизграждането на къса отсечка от мрежата. Идейният план предвижда и 
изграждане на допълнителни връзки за покриване на общините Крушари и 
Генерал Тошево, като въпросните не съставляват сериозна инвестиция. 

Изграждането на подобна мрежа е наложително, защото се наблюдава 
повишаването на съдържанието на нитрати във водата, която се извлича от 
община Шабла. Според прогнозите след 3 г. стойностите им ще наложат 
прекратяване на водоподаването. 

 
Г-н Калоян Енчев запита дали планът гарантира осигуряването на 

необходимия воден ресурс за община Шабла. 
 
Г-н Иванов отговори, че това няма да съставлява проблем, имайки 

предвид, че надморската височина на Добрич е около 283 м. и на Шабла – около 
50. Това ще направи водоподаването по гравитачен път възможно. 

 
С това въпросите към г-н Юлиан Иванов се изчерпиха.  
 
Г-н Недко Марчев благодари на г-н Иванов за изчерпателното изложение 

и даде възможност на членовете на Областния съвет за развитие да отправят 
забележки, коментари и предложения по отношение на Регионалния генерален 
план на водоснабдяването и канализацията на Област Добрич. 
 

Г-н Пламен Ганчев запита как са обвързани всички суми по селища като 
посочи самия град Добрич, за който са определени 189 млн. лв. и още 60 млн. 
за изграждане на помпени станции. 

 
Г-н Борислав Раев направи кратко разяснение по въпроси, като обеща да 

предостави документи, разясняващи неясните моменти.      
 
Г-н Юлиан Иванов се ангажира да представи по електронен на 

заинтересуваните всички материали, като се извини, че не е могъл да ги 
представи своевременно. 

 
Г-н Ганчев благодари и изрази надежда, че настоящия идеен проект ще 

се реализира и на практика.   
 
Г-н Марчев предложи, ако няма други забележки, членовете на 

Областния съвет за развитие да гласуват за съгласуване на Регионалния 
генерален план на водоснабдяването и канализацията на обособената 
територия на „Водоснабдяване и канализация“ ЕООД - гр. Добрич и 
инвестиционната програма към нея: 
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С 17 гласа „За”; 0 гласа „ПРОТИВ”; 0 гласа „ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ”, 

Областният съвет за развитие на Област Добрич съгласува Регионален 
генерален план на водоснабдяването и канализацията на обособената 
територия на „Водоснабдяване и канализация“ ЕООД – гр. Добрич и 
инвестиционната програма към Регионалния генерален план на 
водоснабдяването и канализацията на обособената територия на 
„Водоснабдяване и канализация“ ЕООД – гр. Добрич. 

 
Г-н Недко Марчев предложи, Областния съвет за развитие да гласува 

решение за публикуване на страницата на Областна администрация Добрич 
Решението на Областния съвет за развитие за съгласуване на Регионален 
генерален план на водоснабдяването и канализацията на обособената 
територия на „Водоснабдяване и канализация“ ЕООД – гр. Добрич и 
инвестиционната програма към Регионалния генерален план на 
водоснабдяването и канализацията на обособената територия на 
„Водоснабдяване и канализация“ ЕООД – гр. Добрич, протокола от заседанието 
и презентацията. 

 
С 17 гласа „За”; 0 гласа „ПРОТИВ”; 0 гласа „ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ”, 

Областният съвет за развитие на Област Добрич прие решение, относно 
публикуване на протокола, презентацията и решението за съгласуването 
на Регионален генерален план на водоснабдяването и канализацията на 
обособената територия на „Водоснабдяване и канализация“ ЕООД – гр. 
Добрич и инвестиционната програма към Регионалния генерален план на 
водоснабдяването и канализацията на обособената територия на 
„Водоснабдяване и канализация“ ЕООД – гр. Добрич на страницата на 
Областната администрация в интернет. 
 

по т.3 от дневния ред г-н Марчев даде думата на членовете на 

Областния съвет за развитие на Област Добрич за въпроси и предложения за 
обсъждане извън приетия дневен ред. 

Поради това, че въпроси и предложения не бяха отправени г-н Недко 
Марчев благодари на всички членове на Областния съвет за развитие на 
Област Добрич и гости за участието и поради изчерпване на дневния ред закри 
заседанието. 
 

 
 
 
НЕДКО МАРЧЕВ     
Областен управител на област Добрич 
Председател на Областния съвет за развитие 
 

 
Изготвил протокола:  
Калоян Захариев 
Мл.експерт в Дирекция „АКРРДС” 
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