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Председателят на Комитета за наблюдение (КН) на оперативна програма “Околна среда
2007-2013 г.” (ОПОС), заместник-министър Ивелина Василева, приветства
представителите на Европейската комисия (ЕК), членовете на Комитета и гостите на
заседанието с “Добре дошли”.
Г-жа Василева определи изтеклата година като напрегната, но и резултатна. Отчете
направеното от Управляващия орган (УО) и Междинното звено (МЗ) на ОПОС за
облекчаване и ускоряване на процедурите за подготовка и изпълнение на проекти по
Програмата, а именно: преминаването към директно договаряне с конкретни
бенефициенти, което позволява насочване на средства към приоритетни проекти и
постоянен диалог при подготовката на проектните предложения. Отбелязана беше
регулярната практика за провеждане на срещи с бенефициенти, както и постоянните
мерки за информиране на заинтересованите лица.
В резултат на положените усилия, през 2010 г. са пуснати в експлоатация първите
четири обекта в сектор “Води”, финансирани от ОПОС:
1. “Канализация на Северни, Южни територии и СО Узунджата, 2 етап – Канална ПС
1А, Канална ПС 2А, с колектори и тласкатели до ПСОВ Китен, гр. Приморско", на
стойност над 21 млн. лв.
2. „Комплексно пречистване водите на гр. Сопот чрез реконструкция и модернизация
на канализационните мрежи и съоръжения, подмяна на амортизираната
водопреносна мрежа, изграждане на нов резервоар за питейна вода и основен
водопровод, свързващ го с водоснабдителната мрежа на гр. Сопот, строителство на
пречиствателни станции за питейна и битова отпадни води с довеждащи колектори I-ви етап – изграждане на пречиствателна станция за отпадни води”, на стойност 18
млн. лв.
3. “Изграждане на канализационна мрежа и колекторна система към съществуваща
ГПСОВ и водоснабдителна мрежа гр. Белослав” на стойност – 21,6 млн. лв.
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4. “Реконструкция и модернизация на ВиК-мрежата в кварталите “Струмско” и
“Баларбаши” на гр. Благоевград” на стойност 10 млн. лв.
Заместник-министър Василева допълни, че тринадесет от общо 26-те
инфраструктурни проекта, изпълнявани по Програмата, са почти приключили и
предстои тяхното пускане в експлоатация.След забавяне, по ос 2 е подписан първият
инфраструктурен проект – за регион Ботевград, на стойност 14,5 млн. лв.Към 6
декември 2010 г. стойността на договорите, подписани по ОПОС е 970 млн. лв.
Разплатените средства от тази сума са над 23% (226 млн. лв.), което представлява 6,42%
от целия финансов ресурс по Програмата. Г-жа Василева увери, че ускорените темпове
на работа от последните месеци ще бъдат запазени и занапред. В този смисъл тя
благодари на членовете на КН, на представителите на ЕК, на заинтересованите страни и
на “Джаспърс” за подкрепата.
Председателят на Комитетa за наблюдение пожела ползотворна работа и даде думата
на представителя на ЕК, г-н Карстен Расмусен.
Г-н Расмусен отбеляза недоброто състояние на ОПОС, което бе заварено от новото
ръководство и задоволството на Комисията от работата на УО и МЗ на ОПОС към
момента. Въпреки че известни резултати вече са налице, постигането на общите цели,
които се търсят, е далеч – нивото на извършените до този момент плащания е ниско, а
броят на разработените проекти, изцяло готови за финансиране е силно ограничен,
което сигнализира рискове за усвояване на заложените средства в рамките на
настоящия програмен период. Той отбеляза ограничения капацитет на общините за
подготовка и управление на проекти, което е допълнително натоварване на УО.
Секторни слабости са довели до изоставане в създаването на водни асоциации. Факт е,
че не всички общини демонстрират мотивацията, която Комисията би искала да види.
Тук е ролята на Министерство на околната среда и водите (МОСВ), като Комисията е
наясно, че резултатите през идната година ще останат скромни. Г-н Расмусен отбеляза
впечатленията си от Техническата среща от предходния ден, че напредъкът по
инфраструктурните проекти в сектор “Води” е разнороден и насърчи Министерството в
търсенето на по-твърди инструменти за въздействие. В крайна сметка г-н Расмусен
оцени високо усилията, полагани от Министерството по изпълнение на ОПОС и
отбеляза необходимостта от повишаване на капацитета в отговорните структури, на
база на предоставеното финансиране и сътрудничество с международните финансови
институции.
Г-жа Василева благодари и се съгласи, че проектите са със сложна специфика и се
осъществяват в контекста на реформиращи се сектори. Тя отбеляза подкрепата на
отговорните институции и ключовата роля на общините, работата, с които продължава
да е интензивна.
Председателят пристъпи към първата точка от дневния ред – Oдобряване на
протоколите от Седмото и Осмото заседание на КН.
Думата за коментар беше дадена на г-н Йовев, представител на Съюза за стопанска
инициатива (ССИ), според когото, по отношение на протоколирането на заседанията,
“текат оздравителни процеси”. Той отново заяви готовността си да сътрудничи в тази
насока и отбеляза одобрението си и за двата документа.
Поради липсата на други коментари, протоколите бяха приети от Комитета.
Г-жа Василева пристъпи към втора точка от дневния ред - Напредък в
изпълнението по ОПОС и даде думата на г-н Стоян Стоянов, младши експерт в
дирекция КПОС. Той отбеляза, че от началото на Програмата са обявени 22 процедури
за набиране на проектни предложения, седем, от които, на конкурентен подбор и
петнадесет - на директно предоставяне. Изпълняват се 245 договори и заповеди за
предоставяне на безвъзмездна финансова помощ (БФП), 28 са прекратените договори и
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заповеди. Съгласно Решение 72 на ръководителя на УО, се оттегля финансирането по
37 договора. От тях, деветнадесет са прекратени. Авансовите плащания представляват
малко над 58%, 41% са изплатени по линия на междинни плащания и 0,34% - на
окончателни плащания.
В сектор “Води” се изпълняват 150 договора или заповеди за предоставяне на БФП
(123 по Техническа помощ, 26 по “инфраструктура” и една заповед) на стойност малко
над 850 млн. лв.. Към момента има две открити процедури за стрителство в сектор
“Води” на директно предоставяне – една за общини с добра проектна готовност и една
за общини с по-слаба проектна готовност, за които е предвидена и техническа помощ.
Към 1 ноември са подадени девет проектни предложения (на стойност около 340 хил.
лв.). Всеки четвъртък в сградата на МОСВ се провеждат предварителни консултации на
бенефициенти по ОПОС.
В сектор “Отпадъци” се изпълняват 33 договора за БФП (на обща стойност 34 млн.
лв.), от които един инфраструктурен. Още четири проекта са в процес на оценка. Към
момента има две текущи процедури (с индикативен бюджет над 221,5 млн. лв.) на
принципа на директно предоставяне за изграждане на деветнадесет регионални системи
за управление на отпадъците. Оставащите четири общини ще бъдат поканени през 2011
г. при постигане на проектна готовност.
В сектор “Биоразнообразие” се изпълняват 27 договора или заповеди за предоставяне
на БФП, на стойност близо 56 млн. лв. Има една текуща процедура в сектора с
индикативен бюджет около 34 млн. лв., по която през месец декември се провеждат
информационни дни в цялата страна. До края на годината следва да се обявят три
процедури на директно предоставяне в сектора. През 2011 г. се предвижда обявяването
на още четири процедури в сектора. Представени бяха също трудностите и
предприетите в тази връзка мерки в секторите по Програмата.
Думата беше дадена на началника на отдел “Програмиране, партньорство, информация
и публичност” г-жа Емел Мехмедова, която представи Предприетите мерки за
информация и публичност по ОПОС, в които приоритет през изминалата година е
даден на сектор “Води”. Проведено е представително социологическо проучване с цел
измерване на индикаторите за информираност и познаваемостта на ОПОС, както и
идентифициране на информационните нужди. Програмата е представена на
изложението “Вода-София 2010 г.”. В страната са разпространени 15 хил. картички в
рамките на кампанията “Виртуална вода”. През април 2010 г. е проведен семинар за
ресорни представители на медиите с информационна цел. Представители на ОПОС
взеха активно участие в кампания “Създаваме заедно”, организирана от Централния
информационен офис към Министерски съвет. През септември 2010 г. е стартирана
ежеседмична рубрика по “Дарик” радио, засягаща актуални въпроси по ОПОС. УО
стартира и телевизионна информационна кампания, посредством видео клип, за
популяризиране на Програмата. През 2011 г. ще стартира рубрика, популяризираща
ОПОС и в програма „Хоризонт” на Българското национално радио. Г-жа Мехмедова
благодари за вниманието, а думата взе председателят на Комитета. Тя благодари на
служителите на УО и МЗ за положените усилия и добрите резултати.
Думата за коментари и предложения беше дадена на г-жа Катерина Раковска,
представител на екологичните неправителствени организации, избрани чрез фондация
“Блулинк”. Първото предложение се състои в това, при докладване на напредъка, да се
представя информация за ефектите на самите проекти. Г-жа Раковска зададе въпрос за
ефективността на проектите в сектор “Отпадъци” и дали заложените технологии
гарантират максималната екологична полза. Тя пожела да научи мотивите за промяна
на Наредба № 7 във връзка с отстоянията от населените места и ако има анализи, които
доказват необходимостта от отпадането на ограниченията, те да бъдат предоставени.
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Следващият въпрос засегна това дали ще започнат процедури за неспазване на
ангажиментите от Договора за присъединяване на България към Европейския съюз във
връзка с регионалните депа и Градски пречиствателни станции (ГПСОВ).
Последният въпрос засяга наказателната процедура за “софийските отпадъци”, нейното
развитие и дали кореспонденцията по въпроса може да бъде предоставена.
По първия въпрос председателят отбеляза, че за първи път в тазгодишният доклад за
напредък ще се включи информация за изпълнение на индикатори, т. к. вече има
завършени проекти.
Относно технологиите за оползотворяване на отпадъци, г-жа Василева акцентира на
факта, че по Програмата се финансира базисната инфраструктура – изграждане на депа,
с цел да се изпълнят минималните изисквания, а общините следва да надграждат на
тази база. Те биват стимулирани за изграждането на съоръжения за предварително
сепариране и рециклиране на отпадъци. Относно проекта за отпадъците на София са
получени коментари във връзка с процента на рециклиране и са предприети мерки. Гжа Василева отбеляза, че ограниченията, заложени в Наредба № 7 са “остарели”, а
хигиенно-защитните зони са обект на Оценката за въздействие върху околната среда.
Председателят отбеляза, че решенията за наказателни процедури са в компетенциите на
ЕК и тя не може да заеме позиция. Изразена беше надежда, че представянето на
реалистичен график и план пред Комисията относно преодоляване на забавянето по
изграждане на Пречиствателни станции за отпадъчни води, ще бъде отчетено. Относно
наказателната процедура за отпадъците на Столична община, информацията на
заместник-министър Василева е, че тя е в досъдебна фаза.
Думата беше взета от представителя на Изпълнителна агенция по околна среда - г-жа
Красимира Аврамова, която благодари на УО за консултациите относно
предстоящата процедура за директно договаряне на средства за ИАОС във връзка с
теренните проучвания на биологичното разнообразие. Тя попита дали насоченият към
Агенцията финансов ресурс ще остане същият за 2011 г.
Думата за отговор бе дадена на ръководителя на УО г-жа Малина Крумова, която
изказа благодарност за добрите думи и отбеляза, че поради характера на процедурата за
директно предоставяне, размерът на финансовия ресурс не се променя.
Г-н Расмусен благодари за въпросите на неправителствените организации (НПО) и
конкретно за този, относно представянето на въздействието на завършените проекти.
Той подкрепи аргументите на заместник-министър Василева относно Наредба № 7.
Представителят на главна дирекция “Регионална политика” към ЕК продължи с
няколко думи по проекта за отпадъците на София, определяйки го като найкомплексния в страната. От гледна точка на ЕК, поради своя мащаб и значимост този
проект следва да допринесе в по-голяма степен за постигане на заложените национални
цели за преработване (рециклиране) на отпадъци и да компенсира по-ниските нива в
останалите населени места в страната. Постигнат е консенсус за финансиране на
първия етап от проекта, който най-вероятно ще е на стойност около 50 млн. евро.
Очаква се това да бъде формализирано в началото на идната година. Що се отнася до
втората фаза, беше взето решение да се отдели допълнително време с цел гарантиране
на икономическата и екологична надеждност на предлаганата инвестиция. Що се
отнася до сметищата в страната, за да се постигне ефективно компостиране, трябва да
има разделно събиране на органичните отпадъци. Очакват се действия от страна на УО
в тази посока. Макар сумата по ОПОС да е голяма, е недостатъчна да обезпечи
изискванията на европейските директиви, но осигурява минимум, който ГД
“Регионална политика” смята за достатъчен на този етап.
Относно наказателните процедури срещу България Г-н Расмусен отбеляза, че това е
въпрос предимно от компетенциите на Генерална-дирекция “Околна среда” на ЕК. По
отношение на изискванията за пречистване на отпадъчните води от агломерации с над
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10 000 е.ж. би могло да се очаква да бъде стартирана наказателна процедура, тъй като
поради слабия напредък в изпълнението на проектите в сектор „води” е невъзможно да
се постигне съответствие с изискванията на европейското законодателство в сроковете,
посочени в Договора за присъединяване. Г-н Расмусен допълни, че при вземането на
решение за стартиране на наказателна процедура за ЕК има значение дали страната
полага съответните усилия. Относно проекта за отпадъците на София, той отбеляза, че
щом споразумението за финансиране на първата фаза на проекта се формализира, има
основание за оптимизъм и очаква поне временно наказателната процедура да бъде
спряна.
Г-н Валери Натан, представител на ГД „Регионална политика”, допълни, че трябва да
се вземат мерки за укрепване капацитета на бенефициентите и да се удвоят усилията за
компенсиране на забавените проекти. Прегледът на изпълняваните инфраструктурни
проекти по приоритетна ос 1 показва, че половината от тях бележат значително
закъснение спрямо предварително установените времеви графици. По голяма част от
тези проекти няма стартирани тръжни процедури повече от година след одобрението на
тяхното финансиране от страна на УО. Още по-голямо притеснение буди сериозното
забавяне на тръжните процедури и по двата одобрени от ЕК големи проекти в
общините Габрово и Враца, където близо година след положителното становище на
Комисията напредъкът е минимален. По отношение на приоритетна ос 2 се забелязва
известен напредък в подготовката на проекти, но все още съществува сериозен риск за
тези инвестиции, тъй като практиката показва, че етапът на изпълнение крие множество
трудности за бенефициентите.
Г-жа Василева отбеляза, че мерки в тази посока се вземат и конкретно по големите
проектите на Габрово и Враца, се провеждат редовни срещи със служители от
общините. По проекта на Габрово вече е изплатен аванс, стартирани са процедури и е
сключен договор. Предстои внасяне на искане за авансово плащане и по проекта на
община Враца, като са стартирани процедури за избор на Звено за управление. За
останалите проекти е изготвен график, според който от януари 2011 г. ежемесечно ще
се канят представители на бенефициенти, за да докладват напредъка по проектите и да
бъдат подпомагани.
Г-н Расмусен акцентира на факта, че общините не отдават необходимото внимание на
проектите, за които самите те са кандидатствали и е недопустимо големи общини с
капацитет да не регистрират напредък една-две години след одобряване на проектите.
В този смисъл Министерството би следвало да проведе открит диалог с Националното
сдружение на общините (НСОРБ) в България. Г-н Расмусен би посъветвал да не се
разглеждат положително нови проектни предложения на общини, които демонстрират
слабо представяне в изпълнението на вече одобрени проекти с европейско
финансиране.
Ръководителят на УО взе думата, за да отбележи, че в новите договори по текущите
процедури ще са включени механизми, предвиждащи мерки при бездействие от страна
на бенефициентите.
Заместник-министър Василева допълни, че се предвиждат законодателни промени,
съгласно които общините, които не изграждат съответната инфраструктура, ще
подлежат на санкции. Вече е въведена таксата “депониране”, която градира с годините.
Вече има възможност към УО да се назначат 35 експерти, част от чиито ангажименти
ще са да подпомагат бенефициентите по места.
Председателят на комитета пристъпи към следващата точка от дневния ред Предложения за изменения в Оперативната програма и даде думата на
Ръководителя на УО, г-жа Малина Крумова.
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Като въведение тя се спря на основните принципи на ОПОС и по-подробно на целите и
обхвата на приоритетна ос 2. Г-жа Крумова отбеляза, че с ПМС 209 се определят
финансови ресурси от националния бюджет за закриване на общинските депа, което
освобождава известен ресурс от Програмата. В същото време КН на Оперативната
програма “Регионално развитие” (ОПРР) прие изменение на Програмата, според което
ресурсът, определен за сметосъбираща и сметоизвозваща техника, се пренасочи към
други дейности. През 2008 г. е приета новата Рамкова директива за управление на
отпадъците, която включва прилагането на йерархични принципи с цел намаляване на
количеството депонирани отпадъци. Към момента от 23-те проекта за регионални
системи са почти разработени 19, пет, от които са вече подадени, четири са в оценка и
един е одобрен. През 2011 г. предстои да бъдат доразработени и поканени още четири
бенефициента. Изпратени са покани за подаване на проекти с обща индикативна
стойност 559 млн. лв., 86 млн. лв. е индикативната стойност на четирите проекта, които
предстои да бъдат поканени през 2011 г., 33,7 млн. лв. е стойността на проектите, които
се изпълняват към момента. Остава финансов резерв от 38 млн. лв., който ще се
разпредели между текущите проекти, поради недостига на ресурси. На тази основа се
предлага промяна в Програмата, която да направи допустими разходите за закупуване
на сметосъбираща и сметоизвозваща техника, което ще гарантира интегрираност на
проектите и ще улесни разделното сметосъбиране.
Думата взе г-н Йовев, за да внесе уточнение, че Оперативната програма не може да
бъде променена, а се отнася до “изменение” и по-конкретно за “допълнение”. Той
изрази и съгласието си по предложеното изменение на Програмата. Според г-н Йовев, с
оглед на ограничения ресурс по Програмата, следва да се разработят критерии за
отпускане на допълнителния ресурс. Те, според него, могат да се обвържат с
напредналостта на изграждане на инфраструктурата. Беше отправено предложение да
се постави ограничение, както и да се използва съотношение на средствата при
отпускането на ресурса.
Г-жа Крумова взе думата, за да внесе няколко уточнения. Тя обясни, че ресурсът е
предназначен за 23-те регионални системи за управление на отпадъците, които са
предмет на Механизма за развитие на инфраструктурата за управление на отпадъците
към момента и средствата са необходими за правилното изпълнение на дейностите по
тези проекти. Обявяване на процедура за финансиране на съдове за отпадъци не се
предвижда. Средства няма да бъдат отпускани за съдове, предназначени за смесено
събиране на отпадъците, когато дейността е предмет на концесия, а само, когато тя се
извършва от дадената община. В останалите случаи се касае за съдове за разделно
събиране, най-вече, на биологично разградими отпадъци. Целта е да се намали
компоста и да се подобри качеството му, с което той да придобие пазарна стойност. Що
се отнася до критериите – прилагат се критериите, използвани при подбора на 23-те
проекта, защото допълнителното финансиране касае само тях.
Г-н Расмусен допълни, че по този начин се поправя грешката средствата за
сметосъбираща и сметоизвозваща техника да са заложени в приоритетите на ОПРР,
вместо в ОПОС, където се извършва цялостната оценка на проектите по управление на
отпадъците.
Г-жа Василева отбеляза, че забележката на г-н Йовев ще бъде взета под внимание и
изменението ще се коригира с “допълнение” на Програмата. Г-н Йовев помоли на
следващото заседание да бъде предоставена информация за предвидения ресурс във
връзка с допълнението на ОПОС.
Г-жа Раковска представи предложение за редакция на дейността: “Дейностите по
събиране и транспортиране на отпадъци могат да бъдат финансирани по ос 2 на ОПОС,
ако са за закупуване на съдове за разделно събиране на, минимум, органичната фракция
от битовите отпадъци и евентуално на съдове за разделяне на сухите рециклируеми
отпадъци, както и на автомобили за разделното им транспониране, закупуване на и/или
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направа на съдове за домашно и градинско компостиране и/или анаеробно разграждане
и последна точка: закупуване на съдове за смесено събиране на битови отпадъци могат
да се финансират единствено като част от системи за разделно събиране на отпадъците,
което стана ясно, че е така.”
Г-жа Крумова отбеляза, че в рамките на предварителното съгласуване на документите
са получени предложения от представителите на ЕК по отношение на конкретния текст,
който да бъде записан в Оперативната програма. Той е в посока на казаното от г-жа
Раковска и вече е отразено в представените документи. Ръководителят на УО добави,
че детайлното описване не е необходимо в самата Оперативна програма. Предложеният
текст ще се включи в изискванията (в насоките и указанията) към проектите.
Думата взе г-жа Илиана Павлова, представител на Българска стопанска камара. Тя
сподели, че може би моментът е подходящ да се стимулират общините да променят
подхода за формиране на таксата за битови отпадъци и тя да се базира на количеството
генерирани отпадъци, с оглед на факта, че вече някои от системите функционират.
Председателят на КН определи коментара като коректен и удачен. Тя разясни, че няма
законови пречки пред общините да използват такъв подход и това е въпрос на
собствената им политика.
Поради липсата на възражения, документът беше одобрен единодушно.
Думата беше дадена на г-жа Силвия Горанова – началник на отдел “Управление на
програмата” в дирекция “Кохезионна политика за околна среда”, за да представи
следващата точка от дневния ред - Индикативната годишна работна програма
(ИГРП) за 2011 г.
По приоритетна ос 1 на ОПОС е предвидена процедура на директно предоставяне за
актуализиране на плановете за управление на речните басейни и разработване на
планове за управление на риска от наводнения с бенефициенти басейновите дирекции.
Предвиденият бюджет е 20,5 млн. лв.
По приоритетна ос 2 през 2011 г. е предвидено отправянето на покани за забавените
проекти за регионални системи за управление на отпадъците. В това число е
претоварната станция в община Своге, регионалните системи за управление на
отпадъците в общините Провадия, Пазарджик и Кочериново.
По приоритетна ос 3 е предвидено разработване и актуализиране не планове за
управление на поддържани резервати. Определеният бюджет е 2 млн.лв. Допустими
бенефициенти са съответните регионални инспекции за околна среда и водите.
Установена е необходимост да се покани дирекция “Национален парк Пирин” за
актуализиране на плана й за управление. Предвижда се разработване на планове за
управление на защитени местности извън обхвата на националните и природните
паркове. Предвидена и конкурентна процедура в сектора, по която допустими
бенефициенти са всички бенефициенти по приоритетната ос, като бюджетът е 25 млн.
лв. Съвсем скоро предстои обявяване на процедура за разработване на планове за
управление на защитени зони за птици, които не се припокриват със зоните за опазване
на местообитания.
Г-н Натан отбеляза, че с оглед на одобрените от КН механизми за предоставяне на
средства по приоритетни оси 1, 2 и 3 и включените в тях мерки за финансиране до края
на програмния период, интерес би трябвало да представляват не толкова отделните
процедури включени в ИГРП за дадена година, колкото напредъка в подготовката и
одобрението на проектите по тези процедури. Поради тази причина, би било удачно на
следващо заседание да се получи прогноза за напредъка в подготовката на проекти по
вече стартирали процедури и броя проекти с предстоящо одобрение в рамките на
следващото полугодие.
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Г-жа Крумова прие предложението на г-н Натан.
Г-н Расмусен сподели безпокойството си от липсата на достатъчно готови проекти с
добро качество, които да гарантират висока степен на усвояемост на средства по
програмата. Той припомни, че в края на 2012 г. програмата ще е под напрежение, т.к.
това е последният момент, когато може да се прехвърля ресурс от една оперативна
програма към друга, при условие, че има такава с по-висока усвояемост. Г-н Расмусен
добави, че към този момент релокацията на средства от една програма към друга не се
толерира от страна на ЕК, но в същото време Комисията е сериозно загрижена от
липсата на достатъчно добре подготвени проекти по ОПОС.
Г-жа Крумова обясни, че по проблема се работи и добави, че има определен обем
проекти, подготвени по Техническа помощ за по-малки агломерации, към които би
могло да се насочат средства, ако такива останат неусвоени.
Г-н Расмусен се съгласи, че това е възможно решение, но то е нестратегическо и би
върнало ОПОС на етапа от 2007 г. Важно е големите общини да мобилизират
капацитета си и да усвоят наличния ресурс.
Г-жа Василева добави, че с общините се провеждат постоянни консултации, разчита се
на т. нар. “техническо звено”, както и на помощ от “Джаспърс” и Европейската
инвестиционна банка за подготовка и преглед на проектите. Осъзната е нуждата от
подсилване на капацитета на общините. Г-жа Василева обърна внимание, че
насочването на средства към по-малки агломерации е “резервен механизъм” и се отнася
за не толкова малки населени места с от 2 000 до 10 000 е.ж.
Думата взе г-жа Ирена Петкова, за да благодари от името на областния управител на
Софийска област на екипа на Министерство на околната среда и водите за активната
работа, в резултат, на която са стартирали два проекта за регионални депа на
територията на областта. Тя сподели, че сред общините има неясноти по отношение на
процедирането на подробните устройствени планове и одобряването на идейните
проекти и предложи на общините да се оказва съдействие в тази насока. Друг проблем
възниква при кандидатстване за проекти “против наводнения” във връзка със
съществуващите в Картите за възстановена собственост (КВС) на общините актове за
общинска собственост върху реки.
Г-жа Василева отбеляза, че процедирането на подробните устройствени планове и
провеждането на експертни съвети са въпроси от компетенциите на Министерство на
регионалното развитие и благоустройството (МРРБ). До ведомството са изпратени
писма със запитване за разяснения по темата и отговорите са публикувани на
страницата на ОПОС. На басейновите дирекции е указано да разглеждат приоритетно
заявленията на общините във връзка с проекти по ОПОС. Въпросът за собствеността на
речните корита е решен в Закона за държавната собственост, както и въпросите кой
управлява движимата и недвижимата собственост. Изискуемите декларации за промяна
на предназначението се изготвят от басейновите дирекции. Общините се грижат за
речните корита, но не са техни собственици. Изпратено е писмо до Националното
сдружение на общините, до МРРБ и до областните управители с разяснения по
процедурите съгласно Закона за водите във връзка с превенцията на наводнения.
Г-жа Крумова допълни, че казусите по проектите са широкоспектърни и по всички се
работи, като общовалидните се публикуват на страницата на Програмата. Разчита се на
съдействието на отговорните институции.
Председателят на КН премина към слдващата точка от дневния ред: Изменения на
вътрешните правила за работа на КН.
Г-н Йовев отбеляза, че не възразява срещу първата промяна, но предложи фразата “ще
го замества за конкретното заседание” да се отнася и за последното изречение или
двете изречения да се обединят, посредством поставянето на запетая и замяната на
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“лицето” с “то”. Г-н Йовев сподели, че приема текстът в т. 3 да се допълни с пет дена,
но не приема точка четири от предложенията за изменение, като настоя за увеличаване
на срока със “същата стъпка”, както и по предходната точка.
Думата за предложение взе г-жа Добринка Кръстева, представител на Централно
координационно звено в Министерски съвет, за да предложи равни срокове от по десет
дни по двете точки.
Г-н Йовев настоя, че при удължаване на срока за изготвяне на протокола, следва да се
удължи или запази (не да се намали) срокът за предоставяне на коментари.
Членовете на Комитета се обединиха около предложението на г-жа Кръстева. По
предложението за изменение от чл. 2, точка 5 се прие поставянето на запетая и замяната
на “лицето” с “то”.
След изчерпване на точката, г-жа Василева продължи към точка “Разни”.
Г-н Натан сподели, че изготвянето на сравнителна таблица съдържаща степента на
отразяване на получените коментари по документите за КН от страна на УО е добра
практика, която е желателно да се прилага и че поради липсата на подобна таблица в
документацията за настоящето заседание, такава би могла да се приложи към
протокола от срещата.
Г-жа Крумова се съгласи, но отбеляза, че коментарите преди настоящото заседание са
били малко и в голямата си част са отразени, което не налага прилагането на
сравнителна таблица, но това е практика, която ще бъде запазена от страна на УО.
Г-жа Раковска отправи въпрос относно необходимостта заседанията на КН да се
провеждат извън София. Тя отбеляза, че това позволява пълно отдаване на участниците
в подобни мероприятия и дава възможност за допълнително разискване на въпроси.
Г-н Расмусен и г-жа Кръстева споделиха опита си от изнесени събития, които
осигуряват отдадеността на участниците, далеч от други неотложни задачи в столицата.
Г-жа Светла Иванова от УО на ОПОС добави, че това е част от провежданата
регионална политика по Програмата и позволява тя да стои по-близо до
бенефициентите.
Г-жа Кръстева взе думата, за да изкаже благодарност за усилената и резултатна работа
на Министерство на околната среда и водите през изминалата година. Тя също обърна
внимание, че трябва да се работи по ангажираността и на бенефициентите в проектите
и в заключение пожела успех на Програмата.
Г-жа Василева благодари за добрите думи и подкрепата както на ЦКЗ, така и
Сертифициращия орган, колегите от ЕК, Одитиращия орган, “Джаспърс” и
международните финансови институции.
Председателят на КН закри заседанието с благодарности за участието и подкрепата на
членовете на Комитета.
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Списък на присъствалите:
Членове и заместници в Комитета за наблюдение:
1. Г-жа Ивелина Василева – Председател на Комитета за наблюдение заместникминистър на околната среда и водите
2. Г-жа Малина Крумова – Директор на Дирекция “Кохезионна политика за околна
среда”, Министерство на околната среда и водите
3. Г-жа Йоана Христова – Директор на Дирекция “Фондове на Европейския съюз за
околна среда”, Министерство на околната среда и водите
4. Г-н Филип Крумов – Министерство на икономиката, енергетиката и туризма.
5. Г-жа Красимира Арнаудова - Министерство на икономиката, енергетиката и
туризма, дирекция “Туристическа политика”.
6. Г-жа Галя Иванова – Министерство на финансите, дирекция "Оперативна програма
Техническа помощ", Министерски Съвет
7. Г-н Александър Атанасов – Министерство на земеделието и храните, Програма за
развитие на селските райони
8. Г-жа Любка Лазарова – Изпълнителна агенция по рибарство и аквакултури
9. Г-жа Вержиния Милева – Министерство на Регионалното развитие и
благоустройство
10. Г-жа Илиана Лазарова - Министерство на финансите, дирекция “Икономическа и
финансова политика”
11. Г-жа Добринка Кръстева – Министерски съвет, Централно Координационно Звено.
12. Г-жа Ивет Баева – Министерски съвет, дирекция “Икономическа и социална
политика”.
13. Г-жа Боряна Георгиева-Принова – Министерство на околната среда и водите,
дирекция “Управление на водите”.
14. Г-жа Стела Тодорова – Министерство на околната среда и водите, дирекция
“Национална служба за защита на природата”.
15. Г-жа Валентина Василевва – Министерство на околната среда и водите, дирекция
“Земни недра и подземни богатства”.
16. Г-н Александър Рангелов – Министерство на околната среда и водите, дирекция
“Политики по околна среда”.
17. Г-жа Красимира Аврамова – Изпълнителна агенция по околна среда, дирекция
“Мониторинг и оценка на околната среда”.
18. Г-н Цветан Цанков - Национална служба "Полиция" на Министерството на
вътрешните работи, дирекция "Противодействие на общата престъпност".
19. Г-н Петър Петров – Национален статистически институт.
20. Г-н Минчо Казанджиев – Национално сдружение на общините в Републина
България.
21. Г-н Пламен Стефанов – Регионален съвет за развитие на Северозападен район за
планиране
22. Г-жа Ирена Петкова – Регионален съвет за развитие на Югозападен район за
планиране
23. Г-жа Кети Койнакова – Конфедерация на труда “Подкрепа”.
Национална
Стратегическа
Референтна рамка
2007 - 2013

Министерство
на околната среда и водите

24. Г-жа Илиана Павлова – Българска стопанска камара.
25. Г-н Валентин Йовев – Съюз за стопанска инициатива.
26. Г-жа Юлиана Янкова – Конфедерация на работодателите и индустриалците в
България
27. Г-н Николай Сиджимов –Асоциация на еколозите от общините в България.
28. Г-н Кирил Ташев – Изпълнителна агенция по горите.
29. Г-жа Снежана Смиловска – Министерски съвет, ЦКЗ, дирекция “Мониторинг на
средствата от ЕС”.
Наблюдатели в Комитета за наблюдение:
30. Г-н Радослав Недялков – Министерство на финансите, ИС “Одит на средствата от
ЕС”.
31. Г-жа Катерина Раковска – фондация “Блулинк”.
32. Г-жа Карина Караиванова-Ганозова - Министерство на финансите, дирекция
“Национален фонд”.
33. Г-жа Весела Петрова - Министерство на финансите, дирекция “Национален фонд”.
34. Г-н Валери Натан – Европейска комисия, ГД “Регионална политика”.
35. Г-н Карстен Расмусен – Европейска комисия, ГД “Регионална политика”.
36. Г-жа Ставрула Пелекаси - Европейска комисия, ГД “Регионална политика”.
37. Г-н Норберт Хан – Европейска инвестиционна банка, “Джаспърс”.
38. Г-жа Тереза Калвеле - “Джаспърс”.
39. Г-н Ралф Аймар - Европейска инвестиционна банка, “Джаспърс”.
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