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ИНТЕРВЮ
Нона Караджова, министър на околната среда и водите:

Световната банка ще подпомогне 
водната стратегия на страната

Г-жо Караджова, в края 
на миналата година упра-
вляващият орган на опе-
ративна програма „Окол-
на среда” промени подхо-
да за управление и финан-
сиране на проекти в сек-
торите „Води” и „Отпа-
дъци”. Смятате ли, че об-
щините имат проектна 
готовност?

Няколко са причините да ми-
нем на този подход. При пре-
дходното правителство са 
обявявани процедури за кон-
курентен подбор. Всички об-
щини са имали възможност да 
кандидатстват, не само от 2 до 
10 хиляди жители, но и под 2 
хил. еквивалент души, с което 
не са се спазвали нашите прио-
ритети и европейското законо-
дателство - постигане на мак-
симален екологичен ефект с 
определен обем средства. За-
това е много важно да се под-
готвят и финансират проекти 
за големите населени места, за 
да се предотврати изпускане-
то на непречистени води от ог-

ромни градове с по 50-100 хи-
ляди жители. Съгласно евро-
пейското законодателство до 
края на 2015 г. трябва да по-
стигнем добро качество на во-
дите. По договора за присъе-
диняване имаше преходен пе-
риод, който изтече в края на 
2010 г. и досега пречиствател-
ните станции трябваше да бъ-
дат построени.
Ето защо е ясно, че първо е 
трябвало да стартират проце-
дурите за големите населени 
места.
При отворената в началото на 
юни процедура за пряко пре-
доставяне на безвъзмездна по-
мощ на конкретни бенефици-
енти - общини над 10 хил. жи-
тели в 124 агломерации, ние 
консултирахме общините още 
при подготовката на докумен-
тите. 
Ние разработихме и методи-
чески указания за технически-
те и икономически параметри, 
така че проектите след това да 
не бъдат връщани, те са ори-
ентир и за общините, и за оце-

няващите експерти. Подпома-
гаме общините и в хода на под-
готовката. По техническата 
помощ на ИСПА се подготвят 
десетина проекта - за Плов-
див, Добрич, Асеновград, Гоце 
Делчев, Банско, Ямбол, Кър-
джали, В. Търново, Благоев-
град, Видин и Перник. Голяма 
част от тях са доста напредна-
ли. Очакваме до края на годи-
ната те да бъдат поетапно по-
дадени. Проектите за Видин и 
Перник очакваме през 2011 г. 
поради избора на нов консул-
тант.
Решихме да направим пре-
глед на проекти по процедури 
от края на 2008 г., прекратени 
на 2 юли 2009 г. поради гор-
чивия опит на Европейската 
комисия по предишните про-
екти по причини като непри-
оритетност, икономическа не-
ефективност и много други. 
Прегледахме ги и ги разделих-
ме на три групи -  с малки за-
бележки, други с по-сериозна 
работа и трети, които се нуж-
даят от голяма доработка. По-

искахме помощ и я получихме 
от инструмента JASPERS чрез 
неговите експерти.
В т. нар. зелена група са про-
ектите за пречиствателните 
станции в агломерациите Ха-
сково, София, Хисаря, Ловеч, 
Нова Загора, Аксаково, Русе, 
Димитровград, Пазарджик 
и Вършец. Те имат нужда от 
много малко усилия и очаква-
ме предложенията до октом-
ври.
Проектите от „жълтата“ група 
могат до края на годината да 
бъдат подобрени. Става дума 
за Стражица, Харманли, Тряв-
на, Луковит, Генерал Тоше-
во, Варна, Нови пазар, Испе-
рих, Карнобат, Бяла, Тервел, 
Берковица, Смолян, Раков-
ски, Плевен, Созопол, Помо-
рие, Несебър, Кричим и Зла-
тоград - около 20 проекта. Не-
обходима е много допълнител-
на информация, за да се пре-
цени дали могат да бъдат одо-
брени и какво трябва да се до-
работи.
От основна преработка се нуж-

даят около 16 проекта на об-
щините Карлово, Свиленград, 
Велинград, Царево, Мездра, 
Първомай, Пещера, Прова-
дия, Стамболийски, Гълъбово, 
Съединение, Свищов, Козло-
дуй, Момчилград, Пирдоп. За 
тях не се очаква да подготвят 
проекти до края на 2011 г.
Междувременно стана ясно, 
че 46 населени места нямат 
почти никакви проучвания, 
площадка и подготовка за пре-
чиствателна станция за отпад-
ни води, например като общи-
на Тутракан. За тях сме пред-
видили техническа помощ по 
програма „Околна среда“ ос 1 
за консултант за прединвести-
ционните проучвания, техни-
ческите проекти, финансово-
техническите анализи, форму-
ляра за кандидатстване и др.

Проектите за пречиства-
телните станции за ин-
женеринг ли ще бъдат? 
По какъв начин може да 
бъдат гарантирано мо-
дерно оборудване и съвре-
менни технологии?

Министър Нона Кара-
джова е завършила 
УНСС, специалност 

„Икономика и организация 
на труда”, със специализа-
ция по публична админи-
страция в Института за меж-
дународно обучение, Ва-
шингтон. До 1991 г. работи в 
Икономическия институт на 
БАН, дирекция „Регионал-
на икономика и икономи-
чески въпроси по опазване 
на околната среда”. До 2005 
г. работи в Министерство 
на околната среда и води-
те, след което се занимава с 
консултантска дейност като 
ръководител на проекти в 
областта на околната среда 
и екологията.
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Вт. нар. зелена гру-
па са проектите 

за пречиствателните 
станции в агломера-
циите Хасково, София, 
Хисаря, Ловеч, Нова 
Загора, Аксаково, Русе, 
Димитровград, Па-
зарджик и Вършец. Те 
имат нужда от много 
малко работа и очак-
ваме предложенията 
до октомври.

Водните проекти-
те от „жълтата“ 

група могат до края 
на годината да бъ-
дат подобрени. Ста-
ва дума за Стражица, 
Харманли, Трявна, Лу-
ковит, Генерал Тоше-
во, Варна, Нови Пазар, 
Исперих, Карнобат, 
Бяла, Тервел, Беркови-
ца, Смолян, Раковски, 
Плевен, Созопол, По-
морие, Несебър, Кри-
чим и Златоград.

- След консултации със за-
интересуваните среди в Бъл-
гария, с генерална дирекция 
„Регионална политика“ в Ев-
ропейската комисия, след пре-
глед на световната практика 
стигнахме до извода, че кана-
лизациите трябва да бъдат на 
ниво работен проект, защото 
това е линейна инфраструк-
тура, такава е и практиката в 
България.
Пречиствателните станции 
обаче трябва да са на идеен 
проект, като се заложат основ-
ните параметри на водопре-
чистване и т.н. Разработване-
то на работен проект води до 
детайлизирана спецификация, 
което предопределя изпълни-
теля и ограничава конкурен-
цията. Изборът на технологи-
ята ще се основава на оферти-
те на потенциалните изпълни-
тели, като се има предвид це-
ната на инвестицията, експло-
атационните разходи и дости-
гането на заложения стандарт.
Работите ще бъдат обявявани 
на лотове, като е възможно из-
пълнителите да бъдат различ-
ни - за колекторите и за кана-
лизацията, за пречиствателна-
та станция. Пречиствателните 
съоръжения в Европа се раз-
виват с огромни темпове, кон-
куренцията е голяма и смя-
таме, че ще се предложат по-
добри технологии на добра 
цена.
Поради малкия ресурс на про-
грамата и големите нужди от 
канализация ограничихме об-
хвата на програмата и водо-
снабдителната част не попада 
в нея. Ще я има само там, къ-
дето съвпада с трасето на ка-
нализацията или е абсолют-
но неизбежно, както е обясне-
но подробно в методическите 
указания. Винаги е възможно 
включването на водоснабди-
телен компонент, но това не 
е допустим разход по програ-
мата.

Какво предвиждате по 
отношение на проектите 
в сектор „Отпадъци”?

В сектор отпадъци по опера-
тивна програма „Околна сре-
да“ се оказахме абсолютно не-
подготвени. При двете общи-
ни, за които се знаеше, че са 
готови да кандидатстват - ре-
гионалните депа в Перник и в 
Ботевград, се появиха тръжни 
и технически проблеми. Пре-
дупредили сме кметовете, че 
ако подадат проекти, по кои-
то има пропуски, част от стой-
ността на проекта ще бъде за 
тяхна сметка. Наложихме на-
казателни мерки на много мес-
та, дори в една община по про-
ект за техническа помощ санк-
цията беше 100%.
Към март 2011 г. се очаква да 
е стартирало строителството 
на десет регионални системи 
- във Видин, Бургас, Косте-
нец, Луковит, Малко Търново, 
Перник, Плевен, Разлог, Бо-
тевград, Столична община.
Към юни 2011 г. се надяваме 
да са започнали работите във 
Варна, Велико Търново, Лев-
ски, Панагюрище, Ямбол.
За януари 2012 г. планираме 
регионалните системи в Коче-

риново, Провадия, Своге, Ста-
ра Загора.
Много бързо може да започне 
депото във Велико Търново, 
но там има обжалване на ре-
шението на РИОСВ по ОВОС 
от началото на 2009 г. Търсим 
решение и за регион Провадия 
и проучваме една от отхвърле-
ните площадки.
Една от основните причини, 
забавили подготовката на ре-
гионалните депа, е липсата на 
законова рамка, която да сти-
мулира общините да се сдру-
жат - всяка искаше собствено 
депо. През октомври минала-
та година започнахме подго-
товка на промяна в Закона за 
отпадъците - ако общините не 
се сдружат, те няма да получат 
средства от никакви източни-
ци - национални и европей-
ски. В момента на приемането 
й общините изведнъж намери-
ха общ език.
През септември миналата го-
дина дойдоха шест общини, 
които съобщиха, че техните 
депа са запълнени и са пред 
криза. Направихме съответни-
те проверки и независимо от 
бюджетните ограничения ние 
ги включихме в Закона за дър-
жавния бюджет. Става дума 
за региони Шумен, Гоце Дел-
чев, Враца, Мадан, и др. Иде-
ята е тези съоръжения - депа 
със съоръжения за компости-
ране и сепариране, да дейст-
ват поне 10-15 години.
Законът задължава общините 
от 1997 г. да включват в так-
сата за битови отпадъци еле-
мент за изграждане на бъдещи 
съоръжения и за последваща 
рекултивация след изчерпване 
на капацитета. Това е правено 
на много малко места и затова 
сме принудени със Закона за 
управление на отпадъците да 
въведем такова изискване.

Кои рискови проекти по 
ИСПА ви остават за до-
вършване?

Работата по ИСПА потръгна 
след много разговори с всич-
ки страни - строители, общини 
надзорници, за да се изяснят 
отговорностите и те да не бъ-
дат прехвърляни. Когато все-
ки се каже мнението, истината 
изкристализира. Сега 7-8 про-
екта по ИСПА вече приключи-
ха, още 7-8 ще бъдат завърше-
ни до изтичане на финансови-
те меморандуми по програма-
та, водният проект на София 
получи удължение и по проек-
та има напредък. Преговаряме 
за няколкото останали.
В Сливен oбщината прекра-
ти търговете за изпълните-
ли на водния проект и обяви 
нови процедури, води корес-
понденция с дирекция „Реги-
онално развитие“ на Европей-
ската комисия по повод поре-
кта по ИСПА и от отговора на 
това писмо зависи как той ще 
бъде структуриран, а оттам и 
този по оперативна програма 
„Околна среда“. Това е проект, 
за който се очаква удължение. 
Напредък има на проекта във 
Варна, на този в Търговище. В 
Шумен проектът беше прекра-
тен, ще бъде завършен с голя-
мо закъснение, сега се решава 
дали целият компонент за пре-
чистване да се прехвърли към 
програма „Околна среда“ или 
третичното стъпало от пре-
чиствателната станция.
И за Кюстендил ще защитава-
ме удължение. 

Ще ползвате ли Светов-
ната банка като консул-
тант за подготовка на 
бъдещи проекти?

Миналата есен поискахме да 
ангажираме Световната бан-
ка в подготовката на водната 
стратегия. Но екипите на меж-
дународната финансова ин-
ституция са вече заети с ре-
формата в здравеопазването 
и горския сектор. Имаме оба-
че уверението на Световната 

банка, че щом ние подготвим 
проучване, тя ще участва като 
помощник във вземането на 
решения. Първият конкурс за 
консултант, който да подготви 
анализ на състоянието на во-
дния сектор, пропадна - офер-
та подаде само един канди-
дат. Обявихме второ поръчка 
- сега кандидатите са два, про-
цедурата все още не е завър-
шила. Изборът предстои съв-
сем скоро.

Как оценявате изпълне-
нието на Закона за упра-
вление на водите и какви 
са последните промени?

Последните промени са от 22 
юли, ще влязат в сила три дни 
след публикуването им в Дър-
жавен вестник, което ще стане 
след около 10 дни.
Децентрализирахме към ба-
сейновите дирекции издава-
нето на разрешителни за во-
довземане и за изпускане на 
отпадните води (с изключение 
на големите язовири). Сега по-
требителите ще са по-близо до 
местата, където се подават до-
кументите, ще се намали бю-
рокрацията. При евентуално 
обжалване на решенията пър-
вата инстанция ще е министъ-
рът на околната среда и водите 
и едва след това - администра-
тивният съд
Внесохме промени в Закона 
за водите, като въведохме из-
искванията на директивата за 
наводненията.
Променихме го и по отноше-
ние на минералните води. Сега 
общините ще могат да вземат 
безвъзмездно за дългогодиш-
но ползване - над 25 години, 
минерални извори, чиито ре-
сурси се използват под 50%.

Интервюто взеха
Милена ВАСИЛЕВА, 

Николай ТОДОРОВ

Индикативен график за изграждане на регионалните системи за управление
на отпадъците - строително-ремонтни работи

Цялото интервю 
на www.stroitelstvo.info


