
 

 

БНР, „Преди всички”, 24.02.2010 година 

За около 1/3 от проектите по ОП „Околна среда” не са изплатени средства   

    

Малина Крумова, директор на Дирекция „Кохезионна политика” в МОСВ  

 

 

Водещ: Отговор за причините за забавеното плащане на авансовите средства по програма 

„Околна среда” търсим сега от Малина Крумова, директор на Дирекция „Кохезионна политика” в 

МОСВ. Радостина Билярска с въпроси към госпожа Крумова.  

Репортер: Здравейте, госпожо Крумова.  

Малина Крумова: Добро утро.  

Репортер: От всички 282 одобрени проекта, за 109 не са изплатени авансовите плащания. Защо?  

Малина Крумова: Точно така, за 109 общини, или по-точно за 109 проекта не са изплатени 

авансовите плащания. Съгласно договора за безвъзмездна финансова помощ авансово плащане 

се изплаща, след като бенефициентът поиска такова и при изпълнението на определени условия. 

Едно от условията е да има сключен договор с изпълнител за някоя от дейностите по проекта, а 

другото условие е да се предостави гаранция или да се предостави обезпечение, с което да се 

обезпечи това авансово плащане. Тъй като знаете, правилата изискват управляващите органи да 

възстановяват средства за вече извършени разходи, а не да дават средства оборотни, затова 

авансовото плащане изисква обезпечение. В случай на...  

Репортер: Вие очаквате активност от страна на общините и всички, които са с одобрени проекти?  

Малина Крумова: Това не е характерно само за общините. Причините са различни, от една 

страна забавяне в изпълнението на някои от проектите, от друга страна трудности при започване 

на дейностите, понякога става въпрос за може би неразбиране на тези условия и разпоредби на 

договора. Но различни са причините, не бихме могли да кажем, че става във всеки един случай 

забавяне, става въпрос за забавяне от страна на общините или на управляващия орган.  

Репортер: Прилагат ли се вече и новите публикувани изисквания за одобрение на проекти?  

Малина Крумова: Изискванията към настоящия момент са публикувани на страницата на 

оперативната програма, те не са все още задължителни. Към настоящия момент сме изпратили 

до общините, до Строителната камара, до Камарата на проектантите и инженерите писма, с които 

ги молим да коментират тези изисквания, за да сме в абсолютно диалогичен режим, предстои да 

ги направим задължителни, да сме сигурни, че те могат да бъдат прилагани така както сме ги 

заложили. Но те са публикувани на страницата и могат да бъдат намерени там. Всеки, който 

смята, че има какво полезно да ни каже по тях, е добре дошъл да ни информира за своите 

виждания.  

Репортер: Как ще се избягват грешките и надвишаването на стойностите, което беше проблем 

при одобрението на документите досега?  

Малина Крумова: Надвишаването на стойностите понякога е поради застраховане на общините. 

Трябва да имате предвид, че самите общини при изготвянето на проектните предложения така 

подготвят бюджетите си, че залагат едни малко по-високи стойности, за да могат да компенсират 
една евентуална бъдеща инфлация. Това нещо няма как да бъде избегнато, но начин да се 

контролира, да се контролират високи стойности при изпълнението на самите проекти е да се 

контролират обществените поръчки. Това правим доста активно, полагаме всякакви усилия от 
страна на управляващи органи, от страна на междинното звено, за да гарантираме, че при 

избрания изпълнител вече, при сключения договор с изпълнител вече няма да има завишени 

цени.  

Репортер: Кога ще има ново приемане на проекти?  

Малина Крумова: Проектите както знаете и по приоритетна Ос 1 и при приоритетна Ос 2 вече не 

са на конкурентен принцип, тоест не са на конкурентен подбор. Не се очаква от нас да изпратим 

насоки за кандидатстваме или да публикуваме насоки за кандидатстване, всичко ще става с 



 

 

директни покани към общините. Това, което предвиждаме в момента е към края на март, 
началото на април, да бъдат публикувани покани към общините по приоритетна ос 1, с които към 

124-те агломерации, които са посочени в механизма, който също е публикуван на страницата на 

оперативната програма. С която покана да поканим също всъщност всички, които са готови да 

представят своите проектни предложения. Междувременно се провеждат срещи с общини, които 

имат готовност, преглеждаме в момента и 54 проектни предложения представени по 

прекратената процедура. Знаете, имаше две процедури, които бяха прекратени през юли месец.  

Репортер: За водния сектор става дума?  

Малина Крумова: 54 проекта от тях са за агломерации над 10 хиляди еквивалент жители и 

поради тази причина са от приоритетните агломерации. Тези проектни предложения в момента се 

преглеждат от управляващия орган и общините ще бъдат поканени, за да споделим с тях какви са 

нашите констатации и какво трябва или не трябва да променят в тези проектни предложения.  

Водещ: Благодаря на Малина Крумова, директор на Дирекция „Кохезионна политика” в МОСВ.   


