
 
 

 

„В резултат на цялостната трансформация на Оперативна 

програма „Околна среда” мога да кажа смело, че вече вървим 

напред” 

 

 

Министър Нона Караджова в рубриката „Решения за по-добър живот” по 

„Хоризонт”, 11 януари 2011 г. 

 

 

Водещ: Днес гост в студиото е министър Нона Караджова. С нея ще говорим за 

финансирането на проекти по европейски средства по ОП „Околна среда”. Здравейте и 

добре дошли, министър Караджова. 

Нона Караджова: Добър ден. 

Водещ: Няколко са важните теми, които да обсъдим. Предлагам да започнем с 

темата за пречиствателните станции. В 124 населени места, които са с жители над 10 

хиляди души трябва да бъдат изградени пречиствателни станции. Информацията, с 

която разполагаме е, че до момента са изградени около 60 пречиствателни станции. През 

2010 година обаче, не е одобрен нито един проект, а срокът за изграждането изтече на 31 

декември 2010 година. В тази ситуация, при изтекли срокове и 64 неизградени 

пречиствателни станции, грозят ли ни санкции от ЕК? 

Нона Караджова: Към тези цифри, които споменахте още едно допълнение, че от тези 

пречиствателни станции, които са изградени, една не малка част от тях се нуждаят от 

реконструкция и модернизация, както и доизграждане на канализационните системи. Само 

да припомня на слушателите, защо ЕС както по програма ИСПА предписа, така и по ОП 

„Околна среда” понастоящем определя средства за България, която България е поискала в 

инфраструктурни проекти в сектор „Води”. Знаете, че изискванията за опазване качествата 

на водите, реките, морето и подземните води е много високо като законодателно изискване 

в ЕС, няма защо да обяснявам на нашите слушатели защо е необходимо нашите реки да са 

чисти, нашите подземни води. Това е един огромен ресурс за страната, и ако ние 

замърсяваме тези води, както в редица случаи не са с най-доброто качество, то в 

последствие се налага те да бъдат пречиствани отново, за да бъдат използвани за 

водоснабдяване или за икономиката на страната, или пък за напояване. Което в много 

случаи е многократно по-скъпо, отколкото ако се пречистват предварително и не се допуска 

това замърсяване. Освен това качеството на водите в нашите реки, езера, в морето е много 

важно за биоразнообразието, за животните, които... 

Водещ: За флората и фауната. 

Нона Караджова: Да. Така че това са екосистемите, без които също животът е 

немислим, водните екосистеми. Така че това е причината, поради която имаме тези средства 

от ЕС. Само да допълня, че по ОП „Околна среда” 20% от средствата за проекта се 

осигуряват от националния бюджет. Тоест, имаме едно съфинансиране – 80% ЕК и 20% от 

нашия национален бюджет. Докъде сме стигнали по тези програми? По програма ИСПА, 

тъй като също е със средства от ЕС, мисля че е добре да осведомя слушателите докъде са 
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стигнали нещата с изграждане на водните обекти и с разплащанията по тази програма. За 

периода от 2002 година до средата на 2009 година по програма ИСПА, основно по проект 

„Води”, има и някои по проект „Отпадъци”, са разплатени 350 млн. лева към строителите на 

тези обекти. А само за периода от септември 2009 година до края на 2010 година ние 

разплатихме 330 млн. Тоест, представяте си това е почти 100% на това, което е направено за 

седем години в резултат на много ускорена реализация на проектите, много строг контрол 

върху строителите и с помощта и на областни управители, и на общините, ние успяхме с 

едно много ускорено темпо да стигнем напред. И в резултат на това доста обекти се 

въведоха в експлоатация – пречиствателни станции за отпадъчни води, изградени по 

програма ИСПА. Пет-шест обекта се въведоха – това е в Попово пречиствателната станция, 

Севлиево, квартал „Меден рудник”, да не ги изброявам всички. Още нещо в резултат на 

тези огромни усилия, които положихме и това добро партньорство, което установихме с ЕК, 

ни се позволява за още пет инвестиционни проекта за води – това са София, Варна, Смолян, 

Кюстендил и Шумен, да се удължат сроковете за усвояване на средства до края на 2011 

година, което ще ни позволи да постигнем още по-високо усвояване на средства по 

програма ИСПА и тези обекти да се доизградят и въведат в експлоатация. Какво е 

положението по ОП „Околна среда”, която се прилага за периода 2007-2013 година? От 

която също основният преобладаващ ресурс е насочен към изграждането на 

канализационни системи и пречиствателни станции за отпадъчни води. За съжаление, 

имаше едно много голямо забавяне по тази програма, тъй като тя е одобрена още 2007 

година, но първите проекти по тази програма са одобрени едва в началото на 2009 година. 

Тоест, за да има разплащания по програмата, трябва да има съответно завършени 

строителни работи. Така че до средата на 2009 година по ОП „Околна среда” са разплатени 

40 млн. лева, за обекти, основно, свързани със сектор „Води”. А от септември 2009 до края 

на 2010 година, разплатените средства са почти 200 млн. лева. Това изискваше обаче една 

много добра организация на разплащане, проверка на фактурите, които идват от 

министерството.  

Водещ: А и, когато ГЕРБ дойде на власт, направи една ревизия... 

Нона Караджова: Така, това е другото, което е много важно. Може би малко от 

слушателите знаят, че от началото на месец юли 2009 година, тоест, при моят 

предшественик, при предишния министър на околната среда, по искане на ЕК е отменил 

проекти, които са били в процедура на оценка в сектор „Води” на стойност почти един 

млрд. лева. Тъй като се е констатирало, че проектите, които са одобрени в началото на 2009 

година са със съмнителни финансови, екологични параметри. Което наложи ние да 

направим проверка на всички одобрени проекти. Тези от тях, които не отговарят на 

приоритетите на програмата, тоест, за големи населени места, канализации, които са 

преоразмерени като стойности, или които не са добре технически проектирани, трябваше 

отново да се направят корекции. Едновременно с това, за да не се допусне втори път 

подобна грешка и да ни се спират проекти, заради това че не отговарят на европейските 

правила пък и на българските за икономическа и екологична ефективност, се наложи ние да 

разработим и разработихме възможно най-бързо изисквания и критерии и правила, по които 

да се водят общините, когато изработват своите проекти. Защото иначе всяка община си 

има своята представа какво значи добър проект. Ние разработихме тези правила до края на 

април 2010 година, а това изискваше много сериозни обследвания – да се обхванат най-

разнообразни казуси, които да помогнат на общините. В последствие направихме много 

обучения на общините, непрекъснати консултации и среща с кметовете на общините. И в 

резултат на цялата тази трансформация на програмата, тя, мога да кажа смело, че в сектор 

„Води” и в „Отпадъците” вече смело върви напред. Освен всичко останало, което беше 

много важно, ние концентрирахме ресурса към тези пречиствателни станции на 10 хиляди 

жители, тъй като те трябваше да се изградят до края на 2010 година. В резултат на тези 

усилия, освен че тези пречиствателни станции, които започнаха, но които доста проекти се 

преправиха и вървят преправени, в момента ние сме в период на оценка на проекти, които 

са на стойност около 540 млн. лева, за част от които съвсем скоро ще бъдат сключени 
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договори за безвъзмездна помощ, а другите ще приключат до края на месец март. А само да 

кажа още нещо, общините го знаят отлично, но и за вашите слушатели. Ние сме отправили 

покана към общините за проекти на стойност милиард и 200 млн. лева. Тоест, имаме всички 

предпоставки, имаме критерии, правила и процедури, непрекъснати консултации и 

подпомагане на общините. Скоро мобилни групи на министерството ще обикалят и по 

общините, за да помагат и на място на общините.  

Водещ: Да, каква е картината сега? Какви проекти ви подават – качествени ли са? 

Нона Караджова: Да. 

Водещ: Или се налага често да ги връщате, което всъщност губи време? 

Нона Караджова: Не, не. От информацията ми от моите колеги, които в момента 

правят оценката на вече подадените проекти, ще спомена някои, на тия, на които приключва 

оценката. Това са например на общините Разлог, Елин Пелин, Чирпан, Смолян, Левски, 

Радомир и т.н., което приключва и се оказва, че с много добро качество и, ако има 

недостатъци, те са минимални, които са лесно бързо отстраними и на практика не 

представляват никаква пречка за стартиране на проектите. Така че смятам, че тая помощ, 

която я оказваме на общините и която е трябвало да се окаже на общините, за съжаление 

назад във времето, е изключително важна. Оттам нататък вече са на ход и самите общини. 

Надявам се силно, че независимо от това, че предстоят избори и че обикновено в тия случаи 

общините се концентрират и върху предизборни дела, силно се надявам, че процесът на 

подаване на проекти съответно ще продължи.  

Водещ: А министерството? Имат ели достатъчно екипи, които да се занимават с 

тези проекти, да ги разглеждат, да ги одобряват? Защото споменахме, че през 2010 не е 

одобрен нито един проект. 

Нона Караджова: Споменах за програма ИСПА как вървят нещата. По Оперативна 

програма „Околна среда” обясних по каква причина не са одобрени проекти, за да не се 

след това отхвърлят. Т.е. проекти, които не са в съответствие с правилата, както ви казах, 

които изработихме, е безсмислено да бъдат одобрени, тъй като впоследствие не само, че ще 

имаме един проект, който не върши работа, тъй като е преоразмерен или технически 

недобър, и освен това трябва да връщаме и пари. Не може да си позволим такова нещо, а в 

крайна сметка е за сметка на данъкоплатците. 

Водещ: Да, но след обучението, което сте провели и експертната помощ, която 

оказвате на кметовете, ако едновременно започнат да постъпват проекти от тези 64 

общини, вие имат ели капацитета? 

Нона Караджова: Да. Създали сме добата организация за тази оценка, ползваме както 

експерти от министерството, когато е необходимо привличаме и външна помощ. Имаме 

сключени договори за това. Още нещо, именно в помощ на Оперативна програма „Околна 

среда”, а и на другите оперативни програми, преди няколко месеца господин Томислав 

Дончев внесе проект на постановление в Министерски съвет, което се одобри, с което се 

отпускат допълнителни бройки за изключително висококвалифицирани специалисти – 

инженери, строителни инженери, ВиК инженери, икономисти, за нашата програма имам 

предвид, които да подпомагат целия този процес на оценка на проекти, а и подпомагане на 

общините както при подготовка на проектите, така и при изпълнението. Тъй като това са 

сложни, големи инфраструктурни проекти, които нямат общините достатъчно също 

административен капацитет. Тази помощ за тях смятам, че е безценна. И като обобщение 

през изминалата година по програма ИСПА, по средства от държавния бюджет и по 

Оперативна програма „Околна среда” се извършваше огромно строителство на 

инфраструктурни проекти за стойност над 400 млн. лв. Имам предвид не общата стойност 

на проекта като такъв, а толкова като средства, които се разплащат – около 400-500 млн. лв., 

което са работни места, което са услуги, което значи много за нашата икономика. 

Водещ: Към другата важна тема – отпадъците и изграждането на регионални депа 

по стандарти на ЕС. Общините имат ли още спорове къде да бъдат тези депа? Защото 

знаем, че за няколко общини в една от тях трябва да е въпросното депо и тези спорове 

между общините много често пречат за изграждането на такова депо за отпадъци. 
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Нона Караджова: Това е също един много сериозен проблем, пред който се изправих 

още есента на 2009 година, защото се оказа, че нито един от проектите, които са одобрени 

за финансиране по Оперативна програма „Околна среда” като регионални съоръжения за 

третиране на битови отпадъци, не е готов и в огромна степен изоставане в подготовката. 

Т.е. пак същия проблем – нямаме готови проекти. Много от общините, регионите, тъй като 

в почти всички региони на страната, определени за управление на битовите отпадъци, се 

включват между 3, 5, 6 до 15 общини. Освен че технически не бяха подготвени проекти, 

някъде въобще нямаше и терени, нямаше определени площадки, където да се изграждат 

тези проекти, заварих едни изпокарани общини, които не могат да се разберат кой да води 

бащина дружина, как да участват в сдружението, по какъв начин да ситуират техните 

взаимоотношения. Ето защо още веднага се запретнахме и направихме промени в Закона за 

отпадъците, който беше одобрен от българския парламент, в който се заложиха основните 

параметри на сдружаване на общините. И между другото общините са много доволни от тоя 

/.../, тъй като имат един закон, който между другото въвежда много справедливи правила на 

уреждане на взаимоотношения между общините за управление на отпадъците. Всяка 

община, която участва, има право във вземането на решения, съответно в провеждането на 

процедурите за обществени поръчки, в определянето на съответната такса за ползване на 

депото, т.е. един много добър, справедлив начин. Вече доста общини направиха тия 

сдружения и вървят напред.  

Водещ: Да бъдем по-конкретни. Да ни кажете през 2011 година в кои от общините 

ще започне изграждането на такива депа. 

Нона Караджова: Да. Сега ще ви кажа тая информация. Казах, че нямаше нито един 

подготвен проект или пък напреднал проект даже, дори напреднал. Но в резултат отново на 

тия непрекъснати срещи в министерството, както и в промените на Закона за управление на 

отпадъците, сме със следните постижения. Вече е сключен първият договор за безвъзмездна 

помощ с общините от региона на Ботевград. Това са три общини с водеща община 

Ботевград. Едновременно в момента сме пред приключване на оценката на още четири 

региона, между които са регионите на Видин, Бургас – регионът на Бургас, където са доста 

общини, и още два региона. И очакваме поетапно в първата половина на 2011 година да се 

сключват договорите за отпускане на средства от оперативната програма и съответно да 

започне и самото строителство. Отправени са покани към още 13 региона в страната на 

стойност 221 региона. Това са регионите, казвам центъра, където ще бъде самото депо, това 

са на регионите Бяла, Варна, Велико Търново, Габрово, Добрич, Самоков, Никопол. 

Луковит, Панагюрище, Плевен, Разлог, Стара Загора, Ямбол и Малко Търново. Те са в 

напреднал етап на подготовка. Всеки месец, включително и под мое председателство, ние 

правим срещу с всички региони от съответните общини, за да ги подпомогнем максимално 

в пречките, които срещат. Така че, в заключение, смятам, че с тези проекти по Оперативна 

програма „Околна среда”, които поетапно ще започнат да се сключват договори и да се 

изграждат през 2011 година, ние ще приключим строителството, надявам се, окончателно 

до 2013 година и ще въведем модерна система в България.  

Водещ: Предстои ви, обаче, доста работа. Министър Нона Караджова с 

информация за усвоените средства по Оперативна програма  „Околна среда”. 


