
 
 

 

„В момента действително се надбягваме с 

времето, за да изпълним ангажиментите на 

страната за пречистване на отпадъчните води" 
 

 

Заместник-министър Ивелина Василева в рубриката „Решения за по-добър живот” по 

Дарик радио, 10 септември 2010 г. 

 

 

Водещ: „Решение за по-добър живот”, рубрика с това заглавие ще слушате занапред 

всеки път по това време, тоест в 11.30 часа в „Кой говори”. Тази рубрика е съвместна 

между Дарик радио и Министерството на околната среда и водите и наистина мисля, че 

много можем да си кажем с министерството, а и не само с тях, с други експерти затова 

какво можем да направим заедно, че да имаме по-добър екоживот. Днес ще си говорим със 

заместник-министъра на екоминистерството Ивелина Василева, която за съжаление, не е 

в София, така че няма да може да присъства тук, в студиото, затова ще разговаряме по 

телефона. Здравейте, госпожо Василева.  

Ивелина Василева: Здравейте на вас и вашите слушатели. 

Водещ: Трябва сега като начало да кажем на нашите слушатели какво могат да 

очакват в тази наша рубрика. Аз само ще кажа това, за да ви подскажа, така да се каже 

и да ви въведа в този разговор, че всъщност ще ни интересува основно програмата, ОП 

„Околна среда”, защото тя е свързана с много важни за България развития, засяга много 

хора. Какво могат да очакват слушателите в тези 25 минути, които ще имаме всеки 

петък по тази тема? 

Ивелина Василева: Това, което се надявам, че ще допринесем с присъствието си в 

ефир, е по-добро познаване на смисъла и целите на ОП „Околна среда”. Вие споменахте, че 

тя е изключително важна за нашата държава. Действително това е важен компонент от 

политиката за сближаване на нашата държава в рамките на ЕС. Заделен е много сериозен 

финансов ресурс от порядъка на 3,5 млн. лева, които ще бъдат използвани за изграждане на 

екологична инфраструктура. Екологичната инфраструктура основно за нашите слушатели 

предполага изграждането на пречиствателни съоръжения, изграждането на канализационни 

мрежи, изграждането на депа за третирането на отпадъци и съоръжения за сепариране, 

компостиране, модерни съоръжения, които ще ни доведат до съответствие с екологичното 

законодателство и, разбира се, подобряването на нашия живот, подобряването на стандарта 

на живот. 

Водещ: Госпожо Василева, тази ОП „Околна среда” е претърпяла промени, нали 

така? И е хубаво нашите слушатели да се запознаят с тях и е хубаво сега да кажете кои 

са най-съществените промени в нея, за да дадем някакъв начален ориентир, а по-нататък 

ще влизаме в конкретни казуси. 

Ивелина Василева: Разбира се, значи оперативната програма, както всички останали 

стартира в края на 2007 година. Бяха обявени процедури за набиране на проектни 

предложения, основно в първата приоритетна ос за изграждането на ВиК инфраструктура. 
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Подписаните договори претърпяха редица критики, както от страна на експерти във водния 

сектор в България, така и от страна на ЕК. Това наложи в средата на 2009 година, да 

започнем една мащабна кампания по тотален преглед, анализ и преработване на проектните 

предложения и договорите, които са сключени за безвъзмездно финансиране с цел 

изграждане на тази инфраструктура. В общи линии може да се каже, че оперативната 

програма в тази си част претърпя трансформация и това получи подкрепата на всички наши 

партньори, както местни, така и от страна на ЕК. Проблемът беше в това, че първите 

договори подписани по тази програма в края на 2008, началото на 2009 година, не бяха 

съобразени с принципа на добро управление. В общи линии не бяха фокусирани върху най-

приоритетните съоръжения, голяма част от тях съдържаха количествени, стойностни 

сметки, които не съответстваха на референтните сили в сектора, съдържаха компоненти, 

които по-скоро водят до /.../, отколкото до ефективност на мрежите и т.н. 

Водещ: Да, там беше проявена некомпетентност, която граничеше със 

злонамереност, мисля че и това можем да кажем смело. Напи слушатели бяха в течение 

на всички тези проблеми, макар и не в детайли и сега? 

Ивелина Василева: И сега в резултат от тази мащабна кампания бяха прекратени пет 

договора за инфраструктура, 32 за техническа помощ бяха извадени от оперативната 

програма, бяха анексирани 120 договора, с което приведохме сключените договори в 

съответствие с основните принципи, с които трябваше да бъдат съобразени. Съответно с 

това течеше един процес, който също беше изключително активен и тежък, а именно 

изработване на новата методология, на методиката, която трябва да бъде прилагана както по 

време на подготовка на проектните предложение, така при оценка на проектните 

предложения от страна на управляващия орган и на междинното звено. Това вече е 

направено. И ние с гордост можем да кажем, че се справихме изключително успешно, като 

междувременно трансформирахме и структурата в министерството с цел оптимизация на 

администрацията с цел опростяване на процедурите и вече имаме две нови процедури, 

изцяло съобразени с новите правила и с критериите, които съответстват с одобрените от 

управляващия комитет и от ЕК. 

Водещ: Ще кажете ли специално за тези нови процедури? 

Ивелина Василева: Първата процедура беше обявена в края на юни месец и тя касае 

изграждането на инфраструктурни обекти. Общата сума, която е налична е 600 млн. лева. 

Това са средства, които са осигурени за 124 най-приоритетни агломерации. Както споменах, 

фокусът ни е изцяло върху приоритетите, а фокусът върху сектора „Води”, предполагат 

изграждане на инфраструктурата първо, на населените места над 10 000 еквивалент, 

жители. И второ, като компоненти на самата система, изграждане на пречиствателни 

съоръжения и довеждащи колектори към тях, също така разширение и рехабилитация на 

канализационната мрежа. Това е наличният финансов ресурс и всички общини на 

територията, на които са разположени тези 124 агломерации могат да кандидатстват, за да 

финансират изграждането на подобна инфраструктура. Другият много важен момент е, че 

трансформацията на оперативната програма беше направена активен диалог с общините 

като основни бенефициенти в дух на партньорство, в дух на непрекъснати разговори и 

диалог се подготвят проектите. Като проектите вече се финансират следвайки така 

наречения директно предоставяне на средства. Тоест, ние знаем кои са най-приоритетните 

обекти. Те, ако и когато бъдат изпълнени ще предполагат изпълнение на ангажиментите на 

държавата ни по отношение на членството в ЕС. И в този смисъл, ние подпомагаме своите 

бенефициенти, да ги консултираме в процеса на кандидатстване и в този смисъл 

кандидатстване вече не е на конкурентен принцип. Тоест, ние не принуждаваме общините 

да се състезават за нещо, което изначално всички знаят, че е необходимо, а напротив, ние ги 

подпомагаме, за да подготвят по-бързо проектите си и да могат да се реализират тези важни 

инфраструктурни обекти. Това е първата покана за инфраструктурни обекти. Втората 

покана беше обявена на 18 август. Като финансовият ресурс за нея, отново беше 600 млн. 

лева. За тази покана, ние сме включили 40 агломерации от тези 124, които имат по-ниска 

степен на готовност, които до този момент не са ползвали финансиране от държавния 
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бюджет или от европейски източници, за да подготвят своите проекти, които имат 

необходимост от техническа помощ. 

Водещ: Проекти за какво? В случая за какво става дума? Тук става дума за какъв 

тип проекти? Първите бяха инфраструктурни, а тези? 

Ивелина Василева: Това са проекти, които включват не само изграждането на 

инфраструктурата, а и предходния етап, техническа помощ, т.е. чрез тази обява ние сме 

поканили общините, които имат много ниска степен на готовност, да кандидатстват за 

финансиране на техническа помощ, за подготовка на проекти, технически проекти, 

финансово-икономически анализи, анализи и разходи, ползи, подготвяне на апликационна 

форма и т.н., веднага след това им даваме шанс да получат и финансиране за 

инфраструктурния проект, като през целия процес подготовката на всички документи ще 

бъде строго съблюдавана дали съответства на критериите за кандидатстване и новата 

методика, ще бъде подпомаган процеса от експертите от министерството. С тази покана ние 

се надяваме да подпомогнем общините, които са по-назад в своята подготовка, да стигнат 

по-бързо до етап и зрялост на проекта, като отново няма да ги принуждаваме да 

кандидатстват, а директно след като бъдат готови, ще могат да получат финансиране и за 

инвестиционния проект. В този смисъл има наличен ресурс в размер на 1 милиард и 200 

милиона лев, които в момента са налични за българските общини и тяхна задача е да 

подготвят качествени и зрели проекти, които пък съответно бързо да бъдат реализирани. 

 Водещ: Със сигурност те знаят това и едва ли ще го чуват сега по радиото за първи 

път, но все пак е хубаво, че го казахте. „Решения за по-добър живот”. Продължаваме с 

министъра на екологията Ивелина Василева, тази наша рубрика, чието издание днес за 

първи път слушате, съвместна между „Дарик” и Екоминистерството. Стигнахме до един 

болен, важен въпрос, който вярваме, че ще има по-разумно и по-бързо решение оттук 

нататък, а именно липсата на пречиствателни станции, за вода става въпрос, на много 

места в страната. Сега г-жо Василева кажете какво се предвижда по програма”Околна 

среда” именно по отношение на изграждането на тези пречиствателни станции? 

Ивелина Василева: По отношение изграждането на пречиствателните съоръжения 

ние имаме изключително сериозни ангажименти, които държавата ни е поела с 

подписването на договора за членство в ЕС. До края на тази година държавата се е 

ангажирала да изгради инфраструктурата за пречистване на отпадните води в населени 

места над 10 000 еквивалент-жители, а до края на 2011 година в населени места между 2000 

и 10 000 еквивалент жители. За жалост, през годините дотук твърде малко е направено в 

тази посока и ние в момента действително се надбягваме с времето, но това е причината, 

поради която полагаме всички усилия и се стремим да привлечем всички партньори, така че 

по-бързо да доведем до изпълнение своите ангажименти. От 124-те приоритетни 

агломерации, в които населението е над 10 000 еквивалент жители, има необходимост както 

от изграждане на нови пречиствателни съоръжения в 70 от тях, така и по отношение на 

модернизация на съществуващи съоръжения. Модернизацията предполага в някои случаи 

доизграждане и разширяване с цел обхващане на капацитета на мрежата, в други случаи 

надграждане на т.нар. критично пречистване на водите, а именно отнемането на азот и 

фосфор от отпадните води – изискване, отново обвързано с европейското законодателство. 

Водещ: Може ли, г-жо Василева, да кажете в обозримо бъдеще къде ще бъдат 

изградени такива нови пречиствателни станции, в какъв срок – нещо по-конкретно, за да 

могат хората да си представят за какво става дума, защото знаем това колко болезнен 

въпрос е на безброй места в страната? 

Ивелина Василева: Това, което очакваме, е да приключат голяма част от проектите, 

финансирани по програма ИСПА, по които вече се изграждат подобни съоръжения. По 

отношение на програма „Околна среда” има сключени 26 договора, както споменах, за 

изграждане на инфраструктура. Някои от тях вече приключиха – приключи проектът в 

Приморско, приключи проектът в Сопот, предстои въвеждането в експлоатация на 

съоръженията в Белослав, в Хисаря, в Благоевград сме доста напреднали с изпълнението на 

проекта, в Перник. Много са населените места, които вече реализират проекти, но това, 
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което очакваме, е стартирането на нови обекти и нашите очаквания са насочени към тези 

общини, които подготвят техническите си проекти, подпомогнати от оперативната 

програма отново с техническа помощ, подпомогнати от програма ИСПА с техническа 

помощ, както и общини, които са подавали проектопредложения, но процедурите са били 

канселирани в началото на юли 2009 година. Това, което е изключително важно за нас е 

колкото е възможно по-бързо те да постигнат своята степен на зрялост, като данните ни са, 

че в рамките на този месец бихме могли да очакваме от порядъка на 10-15 проектни 

предложения, които да бъдат депозирани в управляващия орган с цел да започне техния 

преглед и оценка. Имаме информация, че примерно, община Карнобат, община Троян, 

община Трявна, община Царево са доста напреднали в подготовката на проектните си 

предложения. Същото касае община Созопол, община Несебър, това са важни общини, 

които колкото по-бързо изготвят своите проекти, толкова по-бързо ще могат да влязат в 

етапа на търгуване, възлагане на строителните дейности и съответно постигане на 

съответствие във възможно най-кратки срокове. Може би е важно да се спомене, че голяма 

част от територията на държавата ни е определена като чувствителна зона, т.е. има твърде 

високи изисквания по отношение на стандарта на водите. Знаете, че и по черноморското ни 

крайбрежие е изключително важно да постигнем чистота на водите, тъй като там трябва да 

се съобразяваме с директивата, касаеща зоните за къпане. Изключително бързо работят 

общините и ние от своя страна осигуряваме технически екипи, които ежеседмично 

осигуряват консултации, преглед на документите. 

Водещ: За да могат да си подготвят проектите. Благодаря ви, това като обща 

постановка да кажем и представяне на програма „Околна среда” беше може би 

достатъчно за днес. Искам само да ви благодаря още веднъж и да подкрепя това, което 

казахте за изграждането на пречиствателни станции с един съвсем конкретен пример от 

град Сопот, жителите, на който град от няколко дни имат наистина вода с 

изключително високо качество, защото там беше построен именно първия етап, именно 

един такъв проект, една пречиствателна станция, за тази нова пречиствателна станция 

репортажа на Тина Ивайлова, с което приключва и днес „Кой говори?”. 

 


