
 

 

 
РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ 

Областен управител на област Силистра 

 
 

ПРОТОКОЛ 

 

№ 10 

от 

Заседание на Областен съвет за развитие на област Силистра 

гр. Силистра, 15.10.2013 г. 

 

 

На 15.10.2013 г. от 13.30 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 г-н Стефан Райчев – председател на Съюз за стопанска инициатива – 
Силистра, г-н Тимур Еюуп – представител на Общински съвет Дулово, д-р Юлиан 
Найденов, г-н Иван Недев – председател на ОбС Тутракан и г-н Пламен Ангелов – 
представител на Асоциацията на индустриалния капитал - Силистра.  
На заседанието присъстваха още г-жа Ивета Маринова – началник отдел "Стратегическо 
управление", дирекция "В и К" към МРР; г-жа Вела Петрова – държавен експерт, отдел "В 
и К" инфраструктура, дирекция "В и К" към МРР; 
г-жа Юзлям Камберова, началник отдел СКПРР – СЦР (Русе) към ГД СПРРАТУ, 
представители на фирмата консултант „Сьорека-СЦЕ- Хидропроект – Аркадия 
Инженеринг“, изработила проекта на „Регионален генерален план на В и К системите и 
съоръженията на обособената територия на „Водоснабдяване и Канализация“ ООД – гр. 
Силистра“ - г-н Лоран Фан - ръководител проект; г-н  Константин Сейменов -
 ръководител екип и експерт по канализация; г-жа Силвия Стоянова – преводач, както и 
експерти от Специализирана администрация АКРРДС в Областна администрация 
Силистра.  
 

Областния управител, г-н Насуф Насуф, направи проверка на кворума, като от 
общо 24 членове присъстваха 19. Г-н Насуф 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  
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ДНЕВЕН РЕД: 

 
1. Съгласуване на Регионален генерален план (РГП) на В и К системите и 

съоръженията на обособената територия на „Водоснабдяване и Канализация“ ООД – гр. 
Силистра, на основание чл. 22, ал.4, т.7 от Закона за регионалното развитие и съгласно чл. 
198к, т.3 от Закона за водите. 

 
2. Анализ на достигнатият етап на готовност на общинските планове за развитие 2014-

2020г., на общините от област Силистра. 
 
3. Други. 
 
 
По първа точка от дневния ред: Г-н Насуф уведоми присъстващите членове, че 

съгласно изискването на чл. 22, ал.4, т.7 от Закона за регионалното развитие и чл. 198к, т.3 
от ЗВ,  Регионален генерален план на В и К системите и съоръженията на обособената 
територия на „Водоснабдяване и Канализация“ ООД – гр. Силистра, трябва да се 
съгласува от членовете на Областния съвет за развитие. В тази връзка е поканил на 
днешното заседание г-жа Ивета Маринова – началник отдел "Стратегическо управление", 
дирекция "В и К" към МРР; г-жа Вела Петрова – държавен експерт, отдел "В и К" 
инфраструктура, дирекция "В и К" към МРР, както и представители на фирмата 
консултант „Сьорека – СЦЕ – Хидропроект – Аркадия Инженеринг“, изработила проекта 
на „Регионален генерален план на В и К системите и съоръженията на обособената 
територия на „Водоснабдяване и Канализация“ ООД – гр. Силистра“ - г-н Лоран Фан - 
ръководител проект; г-н  Константин Сейменов - ръководител екип и експерт по 
канализация, които да направят по детайлно представяне на РГП. 

 
Г-н Насуф даде думата на г-жа Ивета Маринова, за представяне на информация по т.1 

от дневния ред. Г-жа Маринова посочи, че основната цел на Регионалния генерален план е 
уеднаквяване на националните стандарти по отношение на питейното водоснабдяване и 
канализация с европейските стандарти – достъп на цялото население до питейна вода, 
пречистване на отпадъчни води от агломерации с над 2000ЕЖ и постигане на по 
ефективно използване на водните ресурси  и реализиране на екологосъобразни проекти. 

Изтъкнато беше, че за да се предложи проект на РГП, отговарящи на реалните нужди и 
съобразени с финансовите условия, то той трябва да се изготви съобразно следните 
принципи: уеднаквяване на методологията, критериите за приоритизация, както и 
единичните цени при определяне на инвестициите; събиране и преглед на данни; 
идентифициране на нуждите по отношение на водоснабдяването и канализацията, 
определяне приоритетите за развитие и разглеждане на възможните решения, социално 
икономически прогнози и оценка на макропоносимоста на инвестициите; програма за 
изпълнение на мерките в краткосрочна (2014-2020г..), средносрочна (2021-2028г.) и 
дългосрочна перспектива (2029-2038г.). 

Г-жа Вела Петрова разясни на присъстващите процедурите за приемане на РГП по В и 
К, като изтъкна, че до приемането на РГП от Асоциацията по В и К на област Силистра, 
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трябва да се изпълнят разпоредбите на чл. 198к от Закона за водите, а именно: получаване 
на екологична оценка по реда на Закона за опазване на околната среда; съгласуване с 
компетентната басейнова дирекция за управление на водите и съгласуване с областните 
съвети за развитие на съответната област. Тя посочи също и необходимостта от мандат за 
провеждане на общо събрание на Асоциацията по В и К, както и  необходимостта на 
мандати за членовете на асоциацията, дадени от съответните общински съвети. 

След като представителите на МРР приключиха с представянето, Областния управител 
даде думата на г-н Лоран Фан за представяне на проекта от името на консорциума на 
фирмите изпълнители. 

Г-н Фан представи консорциума, като изтъкна, че в него влизат две френски и две 
български фирми, представени от 15 международни консултанти и над 50 български 
експерта, разделени в 7 групи. Той посочи, че френските специалисти при изработката на 
проекта съблюдават за спазването на европейското законодателство и изисквания, а 
българските специалисти отговарят за техническото му разработване. Г-н Фан подчерта, 
че целта на РГП е да се спазват европейските директиви и да се осигури възвращаемост на 
инвестициите, които се вземат като заем от Световната банка, при реализацията на 
проекта. Изтъкна също, че изготвянето на Генерални планове е на национално ниво за 
цялата страна и основната задача е единен подход към всички региони и уеднаквяване на 
цените за В и К услугите. Г-н Фан акцентира върху стъпките при реализиране на мерките 
от РГП, именно: изработване и приемане на РГП; извършване на инвестиционно 
проучване; изготвяне на работни проекти и извършване на строителни работи. 

 
По така направената презентация беше зададен въпрос от г-н Неделчев – кмет на 

община Ситово, относно формите на управление и отговорността за стопанисването на 
вече изградените водопроводи, канализационни мрежи и пречиствателни станции и дали 
те са отчетени в проекта на РГП. 

Г-жа Маринова отговори че текущите проекти (одобрени и финансирани) се 
разглеждат като „съществуващи проекти“ РГП, а новоизградените активи би трябвало да 
се предават с протокол за да има документ с който да влязат в плана. Също така по 
проблема за стопанисването и управлението на водопроводната мрежа посочи, че след 
приемането на Правилника за дейността на В и К Асоциациите, те ще могат да подписват 
договори с В и К операторите, където цената на водата ще се определя от заложените 
необходими приходи и не трябва да надхвърля 4% от доходите на семейство. 

Г-н Ивайло Петков зададе въпрос за това дали РГП касае външни за населените места 
водопроводи и смятани ли са водни количества, на което г-н Сейменов отговори, че са 
предвидени и външните водопроводи, а в приложението на разширения РГП са посочени 
конкретни стойности на изчислени водни количества. 

Г-жа Станка Лазарова и г-жа Йорданка Стойчева зададоха въпроси към г-н Сейменов, 
относно това, дали са правени изчисления за промяна на цената на водата в различните 
региони и чрез намаляването на загубите след реализирането на РГП, цената ще се намали 
ли. Г-н Сейменов отговори, че в краткотраен  план цената на водата ще се увеличи, на база 
експлоатационните разходи и инвестиции, но в дългосрочен ще се нормализира. 

Г-н Димитър Генов изрази становище, че трябва да се анализира проекта и от социален 
аспект – цената на водата ще бъде повишена, ще бъде еднаква за всички населени места от 
областта,  но инвестициите ще са различни, а всички ще плащат цената солидарно. 
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Г-жа Маринова информира присъстващите,  че в плана са заложени идентифицираните 
проблеми, че той може да бъде актуализиран след  5 години, а при доказана необходимост 
и по-често и че за да може да се кандидатства по водни проекти и ОП, първата стъпка е 
съгласуването на РГП за В и К от Областния съвет за развитие на област Силистра. 

След приключване на дискусията г-н Насуф предложи да се подложи на гласуване 
решение за съгласуване на Регионален генерален план (РГП) на В и К системите и 
съоръженията на обособената територия на „Водоснабдяване и Канализация“ ООД – гр. 
Силистра, по т. 1 от дневния ред. Премина се в режим на гласуване, като се получиха 
следните резултати: 

  
Гласували: 19 

 
За: 19 

 
Против: 0 

 
Въздържали се: 0 

 
На основание чл. 22, ал.4, т.7 от Закона за регионалното развитие и чл. 198к, т.3 от 

Закона за водите и във връзка с чл. 70, ал. 2 от ППЗРР, Областния съвет за развитие на 
област Силистра прие  

 
Р Е Ш Е Н И Е  

 
№ 1  

 
Съгласува Регионален генерален план (РГП) на В и К системите и съоръженията 

на обособената територия на „Водоснабдяване и Канализация“ ООД – гр. Силистра. 
 

На основание чл. 71, ал. 3 от ППЗРР, Протоколът с приетото Решение ще бъде 
изпратен на членовете на Областния съвет за развитие и на Секретариата на Регионалния 
съвет за развитие.  

 
 

Г-н Насуф благодари на представителите на МРР и представителите на консорциума от 
фирми изработили проекта, за предоставената детайлна информация и разяснения, след 
което се пристъпи към 2т. от дневния ред. 
 
По втора точка от дневния ред: Г-н Насуф даде думата на представителите на общините от 
област Силистра, да докладват за достигнатият етап на готовност на общинските планове 
за развитие 2014-2020г., за всяка една община по отделно. Представителите на общините 
представиха необходимата по т.2 от дневния ред информация, от което стана ясно че 
общинските планове за развитие ще бъдат изготвени и приети преди края на годината. 
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По трета точка от дневния ред не постъпиха предложения на теми за обсъждане 
С това дневния ред беше изчерпан и заседанието беше закрито в 15.20 часа. 
  
 
 
 
 
 
НАСУФ НАСУФ 
 
Областен управител на област Силистра 
Председател на Областния съвет за развитие на  
област Силистра 

 
 
 

Протоколист:  
Жулиан Раданов – ст. специалист РР 
Секретар на ОСР на област Силистра 
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