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От заложените по ОП “Околна среда” 2,2 млрд. лв. са разплатени едва 300 млн. лв. Това 

съобщи зам.-министърът в МОСВ Ивелина Василева. Във вторник тя бе в старата 

столица по повод подписването на протокол за сътрудничество между РИОСВ и 

Националната служба за екологична охрана на Румъния. 

 

Кметове в страната се страхуват от европроектите и когато дойде време да усвояват 

парите, се стъписват, коментира още Василева. Понякога общините имат по-малък 

бюджет от този на проекти, които са спечелили. Масова практика е и обжалването на 

конкурсите за изпълнители, което води до значително забавяне в цялостната 

реализация на проектите. 

 
 

Решения за 
      по-добър живот  

О П Е Р А Т И В Н А  П Р О Г Р А М А  

“ О К О Л Н А  С Р Е Д А  2 0 0 7  –  2 0 1 3  г . ”  

 
 

Европейски съюз 
Европейски фонд за  
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За да помогне на общините да се мобилизират от МОСВ са изградили мобилни екипи, 

които да обикалят градовете, за да дават увереност на кметовете. До сега такива екипи 

са посетили 6 общини, специалистите са прегледали документацията на техните 

проекти. С една дума нашата задача е да се завърти колелото за европейското 

екофинансиране, каза Ивелина Василева. 

 

Тя бе категорична, че оправданията на някои кметове, че се бавят разплащанията по 

изпълнение на екообектите, са неверни. В МОСВ има регламентиран срок за 

извършване на плащанията и той е до 45 дена, след като бъде входирано искането. В 

много случаи парите се превеждат преди срока и това е в интерес на общините, защото 

позволява средствата да се усвояват по-бързо. Разбира се, когато има нарушения по 

изпълнение на проектите, то системата за контрол е много строга и тогава се правят 

финансови корекции. 

 

В момента МОСВ участва активно в работна група, която беше сформирана от 

министър Томислав Дончев, с цел да се разработи ясен механизъм и правила за 

компенсиране на общините, проектите на които бяха коригирани заради грешки. Тези 

корекции наистина са щети за тях, коментира зам.-министър Василева. По този въпрос 

се чака становището на финансовото министерство. Парите може да бъдат осигурени от 

фонд “Флаг”. Той е създаден специално, за да помага на общините, които изпълняват 

европроекти, добави Василева. 

 

3,8 млрд. евро залага МОСВ за обекти през 2014-2020 г. От тях 2,5 млрд. лв. са 

предвидени за водния сектор. Нуждите са доста големи, тъй като трябва да се строят 

доста пречиствателни съоръжения. За малките общини до 10 000 души население 

срокът е до 2014 г., но за големите агломерации с над 10 000 души беше до 2010 г. 

Много от общините работят активно по представяне на проекти за пречиствателни 

станции. Осигурени са 1,8 млрд. лв. само във водния сектор на големите общини, за по-

малките са предвидени 300 000 млн. лв. До 15 август 2012 е срокът за подаване на 

проектите. До 20 февруари в МОСВ са пристигнали 197 прединвестиционни 

проучвания. Това показва, че общините са започнали да се мобилизират за по-бързото 

усвояване на средствата по програмата за околна среда. 
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До 2014 година общините с население до 10 000 души трябва да имат изградени 
модерни пречиствателни станции. 

 

Макар да не сме изпълнили европейската директива за изграждане на пречиствателни 

станции в страната, не ни грози наказателна санкция на Европейската комисия, заяви 

зам.-министър Василева. Ние не сме единствената страна, която е изостанала в този 

сектор и това се разбира от донорите. През март на световен екофорум във френския 

град Марсилия проблемът е коментиран с ЕК и България е получила пълно разбиране. 

Всички големи общини по поречието на река Дунав са подготвили проекти за 

изграждане на пречиствателни станции. Някои от тях са на ниво оценка, други вече са 

одобрени и обектите се строят. 

Във В. Търново ще бъде реализирана модернизация на градската пречиствателна 

станция за отпадни води, тъй като съоръженията вече са остарели и трябва да се 

подменят. Необходимо е да се въведат нови технологии на пречистване, а затова са 

необходими нови съоръжения. Предвижда се утайките от водите да бъдат редуцирани и 

след обработка да бъдат използвани в пътното строителство. 

България е една от малкото държави с безценен воден ресурс, който трябва да се 

поддържа и развива ефективно. Според анализите на учените в бъдеще ще зачестяват 
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засушаванията и наводненията и тази криза ще се задълбочава. Но като природен 

ресурс не смятаме, че няма да има стрес за страната ни, заяви Василева. 

Очакваме бизнесът да се включи в екопроектите. 

МОСВ залага схеми за финансов инженеринг, което дава възможност на фирми да 

съфинансират екопроекти. С този модел вече е възможно публично-частното 

партньорство и особено в сектора за отпадъци. В тази връзка законодателството е доста 

строго и изисква отпадъците де се рециклират и депонират. Именно тук искаме да 

помогнем на общините да надградят своите системи за управление на отпадъците, 

където може да участва и частен капитал. 

Няма съмнение, че страната ни е предпочела модела за регионалните депа пред 

инсталациите за изгаряне на отпадъци, посочи Василева. Колкото и да се редуцира 

отпадъкът, остава количество, което трябва да отиде на депо. В този смисъл депата се 

явяват като базисна инфраструктура. Всички допълнителни съоръжения по 

рециклиране, отделно събиране, компостиране, сепариране, които предварително 

разделят полезните компоненти и ги извличат от останалите, са надграждане на тези 

базисни системи. 

Скоро се очаква да стартират дейностите по проекта за изграждане на регионалното 

депо във В. Търново. МОСВ ще помогне процедурите да бъдат ускорени, но се изисква 

обединяването на шестте общини, които ще използват новото депо. 

То трябва да бъде изградено до края на 2014 г., но разплащанията за обекта могат да 

бъдат извършвани и до края на 2015 г. В този смисъл най-тежкият етап по стартиране 

на проекта е на финала. Наистина строителството закъсня заради съдебни процедури от 

страна на жителите на съседните на площадката села. Но до края на юни очакваме да 

бъде представена пълната документация по проекта, след което да започне самото 

изграждане след избор на изпълнител, коментира зам.-министър Василева. 

Вася Терзиева 

 
 


