
 
 

„До края на годината ще достигнем 15% усвояемост на 
средствата по ОПОС” 

 
Министър Нона Караджова в „Седмицата” на Дарик радио, 26 март 2011 г. 
 

 
 

Водещ Кирил Вълчев: Каква е стратегията на държавата? "24 часа" описва в статия от 

тази седмица един от вариантите - да се създаде държавен  воден фонд, той да поеме 

управлението на водите в цяла България, да събира парите от сметките за вода на всички 

граждани, с тези пари да се правят язовири, пречиствателни станции, 

водопроводи,защитни диги на реките, т.е. да се централизира управлението на водите, да 

се направят 4 регионални водни компании и те от 2013 г. да продават на 4 различни цени 

според районите. Четох, че най-скъпо ще е в дунавския, най-евтино в Югозападна България, 

водата. Това ли е моделът, към който тръгвате? 

Министър Нона Караджова: За това към какъв модел ще тръгнем, което казах и на вашите 

колеги журналисти, ще се случи, след като всички министри, които имаме отношение към 

темата, а това са министърът на регионалното развитие, на земеделието, на икономиката и 

енергетиката, финансовият министър и вицепремиер, и здравният министър, и аз в 

качеството си на министър на околната среда, да се обединим около най-подходящата идея. 

Със сигурност липсват много средства. В момента работна група, назначена от премиера, с 

ръководител Росен Плевнелиев и аз, и заместник-министри с по няколко експерти, 

разглеждаме всички варианти. Така че... 

Водещ: Добре, кои са другите? 

Н. Караджова: Така че... 

Водещ: Единият е да си остане, както е в момента. 

Н. Караджова: Така че какъв ще бъде вариантът аз не мога да коментирам предварително. 

Водещ: Между какво избирате? 

Н. Караджова: Не е редно, не е редно, преди да сме се обединили около идея и да сме 

наясно за плюсовете и минусите на всеки от вариантите, които ние можем пред нашите 

граждани да изтъкнем, да кажем защо предпочитаме този модел пред другия, не е 

необходимо разни сигнали, които може и да не бъдат разбрани правилно, да 

спекулираме.Вариантите са различни. Единият вариант е евентуално да привличаме 

концесионери, които евентуално да вложат средства... 

Водещ: В съществуващите държавни и общински дружества. 

Н. Караджова: Да, които да вложат живи пари. 

Водещ: Така. 

Н. Караджова: Което обаче не е много сигурно дали ще се случи или не. Другото е да си 

остане, както си е в момента, което очевидно не може да реши нещата и нуждите от толкова 

много средства. Третият вариант е с концентриране на ресурса и харченето му по        

приоритети, най-важните приоритети. Дали ще е за това да осигурим с вода нашите 
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граждани, които изпитват тези мъки с режима за водата, дали приоритетът ще е 

изграждането на канализация и пречиствателни станции, че сме изостанали доста от        

нашите ангажименти, дали ще строим системи за защита от наводнения, защото и други 

наши съграждани страдат от това. Това е другият модел за концентрация на ресурса. Но 

всеки от тези модели има и минуси. 

Водещ: Кога ще стане ясно какво ще се прави? 

Н. Караджова: Може би до средата на април месец ние ще работим по тази тема. Освен това 

сме привлекли експерти и благодаря, че се съгласи Световна банка, която има много опит в 

реформи във водните системи, не само в европейски, а и в много други страни по света, 

също да даде своето мнение по темата, така че да вземем най-доброто решение за нашите 

граждани в бъдеще. Нуждите са огромни като финансов ресурс. 

Водещ: Шестдесетте процента се губели по остарялата водопроводна мрежа на 

България. За сравнение в Германия са 3 процента или хайде, да не се сравняваме с 

германците, в Румъния са два пъти по-малко процентите - 30, както и в Чехия. 

Н. Караджова: Това е една от огромните нужди - за смяна на водопроводната мрежа. Имаме 

такива нужди най-сериозни също като инвестиции, освен смяна на водопроводите е 

дострояване на канализационните системи и пречистване на отпадъчни води, 

пречиствателните станции за питейни води. Около половината от водата, питейната  вода се 

пречиства в такива пречиствателни станции, една голяма част от които са също 

амортизирани и имат нужда от ремонт, подмяна, както и строителство на нови. Така че да не 

изреждам какво трябва... 

Водещ: Трябва ли бизнесът... 

Н. Караджова: ...да не ви изреждам какво трябва, нали, защото наистина много неща във 

водния сектор, не ВиК сектора, казвам водния сектор, защото това е интегрирана система от 

съоръжения, не само водопроводи в населените места. Това са дигите, това са напоителните 

системи, това са язовирите, общински, големи язовири, магистрални водопроводи. Една 

голяма инфраструктура, към която трябва да се гледа интегрирано. Какво се случва в 

момента? Знаете, че ВиК дружествата, които са оператори и същевременно се разчита те да 

правят инвестиции, предлагат своите програми пред Държавната комисия за енергийно и 

водно регулиране, като преди това тези бизнес планове се съгласуват и  от общините. И 

какво се случва? Първо, ВиК операторите решават кое е важното, дали е важно нещо, или не 

е важно, да се строи. Второ, поради факта, че не се одобряват от регулатора цени, които 

наистина ще осигурят съответните инвестиции, се държат  едни ниски цени, бих го нарекла, 

от гледна точка на нужните инвестиции, съответно се въртим в един омагьосан кръг. Тъй 

като общините не се съгласяват да се вдигат цените на водата, регулаторът съответно 

преценява да се съобрази с тези искания и  се въртим в един омагьосан кръг. 

Водещ: Трябва ли бизнесът да участва в инвестициите във водния сектор - в 

пречиствателни станции, във водопроводи? Защото всъщност се изпонастроиха нови 

сгради и хотели, без да има изобщо такава инфраструктура, като се очаква, че тази 

работа ще  трябва да се свърши изцяло от държавата с общи пари, за да се закара вода, 

респективно да се откарат отпадните води, от места, които носят само частни печалби. 

Н. Караджова: Един много сериозен въпрос поставяте, особено става въпрос за т.нар. чисти 

курортни комплекси, които са си изцяло бизнес дело. И, така, явно очакването е държавата 

да построи съответните пречиствателни станции, самите канализации в рамките на 

курортите вероятно са построени. Но другите съоръжения... и е естествено, и най-естествено 

е да бъдат... 

Водещ: А парите от печалбите да останат... 

Н. Караджова: Това е най-естествено... 

Водещ: ...за частния бизнес. Това си представят... 

Н. Караджова: Най-естествено е тая инфраструктура да се построи от самия  бизнес там, 

където няма смесено население със съответно инвеститори. 
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Водещ:  Тоест трябва ли да се мисли изобщо за промяна на модела, по който се строи в 

България? Защото то това се отнася даже и за градовете. Някой си взима един парцел, но 

там няма нито водопровод, няма връзка с канализация, и казва аз сега тук искам да вдигна 

един блок, дайте сега от общите пари да ми направите канала, защото това е задължение 

на общината, на държавата. 

Н. Караджова: Ако става въпрос за жилищни сгради, дали ще са къщи или по-големи 

кооперации, смятам, така както всички или повечето граждани са имали достъп до построена 

канализация, така би трябвало и другите граждани, на които сега им се строят жилища, също 

да имат това право. Мисля, че е социално справедливо. Тоест... Но ако става въпрос за 

хотелски комплекси, курорти и т.н., те би трябвало сами да си осигурят това, съответната 

инфраструктура. 

Водещ: В България трябвало да има 124 пречиствателни станции, за да покрие градовете 

над 10 000 души. 

Н. Караджова: Да. 

Водещ: Сега се сещам две цифри. Според "Монитор" 70, според "Дневник" 54 били 

наличните. Колко са? 

Н. Караджова: Около 60, 60 са. 

Водещ: По средата е истината... 

Н. Караджова: Да. 

Водещ: ...за да се изпълни директивата. Отделно се очаква, че и между 2000 и 10 000 души 

също ще трябва да се... 

Н. Караджова: До 2015 г. 

Водещ: Добре, ама това изобщо реалистични срокове ли са за България? 

Н. Караджова: Откровено казано, ако се беше концентрирал ресурсът през изминалите 

години и ако бяха подготвени проектите, качествени проекти, мисля, че щяхме да сме във 

висока степен пред приключване на изграждането на тези, които са над 10 000 жители.  Ако 

не напълно изградени, то... 

Водещ: А не наполовина, както сме в момента. 

Н. Караджова: А не на половина, както са изградени. Но мисля, че с мерките, които 

предприехме, за едни детайлни указания на общините как да подготвят своите проекти като 

технически и финансови параметри и така също начина на оценка, който предприехме, всеки 

проект на общините, в които те са ясни кои са приоритетните, те няма защо да се 

конкурират. Просто има пари по оперативна програма "Околна среда", знае се кои са тези 

градове, поканихме ги и в момента в процеса на оценка на техните  проекти ние им помагаме 

да се подобрят. А не да ги... 

Водещ: Става дума за 2,5 милиарда лева, които са от европарите, за  тази работа.  

Н. Караджова: Да, от които... 

Водещ: Деветстотин милиона са договорени, 255 разплатени. 

Н. Караджова: Точно така. 

Водещ: Тоест, общо взето, една трета... 

Н. Караджова: В момента обаче... 

Водещ:...договорени. 

Н. Караджова:...в процес на оценка са, и то, така, много напреднала фаза, и информацията 

от колегите ми, които правят оценките на проектите, е, че са се справили добре общините, са 

в процес на оценка проекти за около 900 милиона. 

Водещ: Още. 

Н. Караджова: Да. И очакваме до края на годината да бъдат подадени за още толкова, и 

парите свършват по програмата. 

Водещ: Тоест няма опасност вода да газим, жадни да ходим по отношение на парите за 

водни проекти? 

Н. Караджова: По отношение на договорирането, т.е. одобрението на проекти, ще имаме 

достатъчно проекти, това е нашата прогноза. Въпросът е обаче да се изпълняват добре. 
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Защото, ако не се изпълняват добре, съответно не може и да се разплащат. Тоест това, за 

което много се говори, колко процента сме усвоили, колко процента сме разплатили, за 

какво става въпрос? Заварих в средата на 2009 г. под половин процент усвояемост на 

средствата по оперативната програма. В края на 2010 г. имаме 7 процента. Смятам да 

достигнем до края на тази година около 15 процента. За да има усвояемост, трябва да има 

проекти, да има строителство. Като има строителство и то е качествено, съответно       

оперативната програма плаща на строителите, на общините и чрез общините на строителите, 

ако трябва да съм съвсем точна, и  съответно имаме усвояване. Е, как да имаме усвояване по       

Оперативна програма "Околна среда" например, като първите договори са сключени 

началото на 2009 г., при това договори не за строителство, а договори за отпускане на 

безвъзмездна помощ. След това общините започват да си правят тръжни документи, след 

това започват да търгуват, правят оценки на строителни компании, на надзор. След това, ако 

няма обжалване, което е почти невъзможно, тръгват да сключват договори, че чак тогава 

тръгват да строят, че чак тогава ние почваме да плащаме. Е, откъде да имаме по оперативна 

програма "Околна среда", откъде да имаме до настоящия момент висок процент? Така че 

сега, като започнаха строителните дейности, съответно започнаха и да се усвояват парите по 

програмата. Това, че четири години, от самото начало на програмата до 2009 г., не се е 

случило нищо, заради това нямаме усвояване. 

 


