МИНИСТЕРСТВО НА ОКОЛНАТА СРЕДА И ВОДИТЕ
ПРЕДПРИЯТИЕ ЗА УПРАВЛЕНИЕ НА ДЕЙНОСТИТЕ ПО ОПАЗВАНЕ НА
ОКОЛНАТА СРЕДА
П Р О Т О К О Л
№5
Днес, 30.11.2018 г. се проведе заседание на Управителния съвет на Предприятието
за управление на дейностите по опазване на околната среда при следния
ДНЕВЕН РЕД:
1. Предложения за промяна на приоритетите в сектор „Управление на водите“
2. Разни.
На заседанието присъстваха:
г-н Нeно Димов - Министър на околната среда и водите - председател на
Управителния съвет;
Членове на управителния съвет:
г-н Георги Йорданов – началник на кабинета на министъра на финансите;
г-жа Михаела Габрашкова – В.И.Д. Изпълнителен директор на ПУДООС;
г-н Павел Гуджеров – представител на Националното сдружение на общините;
г-н Георги Балчев – Изпълнителен директор на ИАОС.
г-н Стефан Чайков – член на Националния съвет на Асоциация на индустриалния
капитал в България /АИКБ/;
Отсъстват:
г-н Николай Кънчев - Зам. Министър на околната среда и водите;
На заседанието беше поканена и присъства г-жа Илияна Тодорова – Директор
дирекция „Управление на водите“ към МОСВ и член на междуведомствена работна група
сформирана със Заповед № РД-488 от 07.08.2018г. на Министъра на околната среда и
водите, във връзка с разглежданата промяна на приоритетите в сектор „Управление на
водите“.
Откриване на заседанието: Работата на заседанието на Управителния съвет беше
открита от Министъра на околната среда и водите г-н Нено Димов, който даде думата на
г-жа М. Габрашкова В.И.Д. Изпълнителен директор на ПУДООС за докладване по първа
точка от дневния ред.
По точка първа от дневния ред М. Габрашкова докладва предложение за промяна на
приоритетите, изискванията и документите за отпускане на безвъзмездна финансова
помощ от ПУДООС, в сектор „Управление на водите“
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В.И.Д. Изпълнителен директор на ПУДООС докладва на УС предложения за промяна на
приоритетите, изискванията и документите за отпускане на безвъзмездна финансова
помощ от ПУДООС в сектор „Управление на водите“, разработени от междуведомствена
работна група сформирана със Заповед № РД-488 от 07.08.2018г. на Министъра на
околната среда и водите.
Представените предложения са разработени в съответствие с Национална стратегия за
развитие на водния сектор в Република България; Стратегия за развитие и управление на
водоснабдяването и канализацията в Република България 2014-2023г.; Оперативна
програма „Околна среда 2014-2020г.“; „Програмата за развитие на селските райони 20142020г.“; Регионални генерални планове за водоснабдяване и канализация; Планове за
управление на речните басейни; Изменение на Наредба № 2 от 22 март 2005г. за
проектиране, изграждане и експлоатация на водоснабдителни системи (ДВ бр. 45 от
2016г.); Закон за водите.
Г-жа И. Тодорова директор дирекция „Управление на водите“ към МОСВ, представи
мотивите за промяна на приоритети, чрез която се цели намаляване на риска от санкции за
България по Нарушение № 2017/2082 от ЕК за неизпълнение на задължения по Директива
91/271/ЕИО за пречистване на отпадъчни води от населените места, намаляване на риска
от санкции за България по отношение на неизпълнение на задълженията за агломерации
между 2000 и 10 000 е.ж., по отношение на всички отпадъчни води от канализационните
системи на населени места и осигуряване подобряването на състоянието на водните тела в
съответствие с изискванията на Рамковата директива по водите (Директива 2000/60/EО) и
Директива 2006/7/ЕС относно управление на качеството на водите за къпане.
Г-жа И. Тодорова направи подробно разяснение на предложените критерии за
приоритизиране на проекти. Приоритизирането на проектите се извършва чрез комплексна
оценка, като се вземат предвид: големината на агломерацията, обхванатия товар от
съществуващите канализационни мрежи, състоянието на водното тяло и ефекта, който ще
бъде постигнат (вкл. за минимизиране на санкциите, които ще бъдат наложени на
България), като приоритетно ще се привеждат в съответствие по-големите агломерации и
агломерациите, за които са по-малко необходимите дейности за привеждане в
съответствие.
В.И.Д. Изпълнителен директор на ПУДООС докладва постъпилите в ПУДООС, заявления
за финансиране на проекти в сектор „Управление на водите“, в размер на над 68 милиона
лева. Справката съдържа информация относно: 10 бр. проекти приоритетни към
настоящия момент и приоритетни към новопредложените приоритети; 15 бр. проекти
приоритетни към настоящия момент, но неприоритетни към новопредложените
приоритети; 14 бр. проекти с недоказана приоритетност към настоящия момент и към
новопредложените приоритети; 7 бр. проекти, които не попадат в настоящите приоритети
и остават неприоритетни към новопредложените приоритети; 2 бр. проекти, които не
попадат в настоящите приоритети, но са допустими за финансиране по новопредложените
приоритети.
Членовете на УС обсъдиха предложенията и мотивите.
Г-н П. Гуджеров постави следните въпроси и предложения:
- Как се процедира спрямо проектите, които са приоритетни към настоящия момент,
но няма да попадат в обхвата на новите приоритети?
- С цел дисциплиниране на общините, които отказват да се присъединят към
асоциации по ВиК и възпрепятстват консолидирането на ВиК отрасъла, същите да
не бъдат допустими за финансиране.
- Да бъдат изготвени и въведени референтни стойности за изграждане на
канализация и ПСОВ.
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Да се въведе праг на финансиране на община за календарна година.
Ще бъде ли допустимо при изграждане на канализационна мрежа да се финансира
съпътстващата реконструкция на водопроводната мрежа?

Г-н С. Чайков коментира възможността общините да представят интегрирани проекти за
целите населени места с ясно посочени етапи на изпълнение.
След направено обсъждане, коментари, въпроси и уточнения УС реши:
Управителният съвет приема приоритети в сектор „Управление на водите“, както
следва:
1. Изграждане/доизграждане на канализационна мрежа и ПСОВ за агломерации
над 10 000 екв. ж. включени в списъка на Официално уведомително писмо по
Нарушение № 2017/2082 от ЕК, за които не е постигнато съответствие с
изискванията на Директива 91/271/ЕИО за пречистване на отпадъчни води;
2. Изграждане/доизграждане на канализационна мрежа и ПСОВ за агломерации
между 2 000 до 10 000екв. ж., за които не е постигнато съответствие с
изискванията на Директива 91/271/ЕИО за пречистване на отпадъчни води;
3. Изграждане/ довършване/ разширение на канализационни мрежи и ПСОВ за
отпадъчни води от населени места до 2 000 постоянни жители, заустващи в
Черно море или от населени места, административната граница, на които се
намира на по-малко от 2 км от бреговата линия;
4. Финансиране или съ-финансиране на ВиК обекти, които са съпътстващи
обекти при изпълняване на проекти със средства от Европейски структурни и
инвестиционни фондове (ЕСИФ).
Мотиви:Чрез новите приоритети се цели намаляване на риска от санкции за България по
Нарушение № 2017/2082 от ЕК за неизпълнение на задължения по Директива 91/271/ЕИО
за пречистване на отпадъчни води от населените места, намаляване на риска от санкции за
България по отношение на неизпълнение на задълженията за агломерации между 2000 и
10 000 е.ж., по отношение на всички отпадъчни води от канализационните системи на
населени места и осигуряване подобряването на състоянието на водните тела в
съответствие с изискванията на Рамковата директива по водите (Директива 2000/60/EО) и
Директива 2006/7/ЕС относно управление на качеството на водите за къпане.
Допустими за финансиране ще са проекти в агломерациите, за които не е предвидено
финансиране за изграждане на ВиК инфраструктура чрез ЕСИФ (ОПОС и ПРСР),
допринасящи за осигуряване на пълно съответствие с изискванията на Директива
91/271/ЕС и проекти за населени места до 2 000 постоянни жители, оказващи въздействие
на водите в Черно море.
За обектите, които ще бъдат допустими за финансиране е изготвен списък, с основни
данни за агломерациите, който се предвижда да бъде приложение към Критериите за
приоритизиране. В него са включени всички агломерации, които не са в съответствие и за
които е необходимо изпълнение на мярка по изграждане на инфраструктура. От него са
изключени всички агломерации, които са финансирани чрез ОПОС 2014-2020 г. - „Ранни
птици“ и „Фазирани проекти“, както и такива, които се предвижда да стартират
изпълнението си чрез финансиране на програмата, в т.ч. Смолян, проекти след 14 – те
РПИП и РПИП за София. Изключени са и агломерациите с над 10 000 е.ж. към настоящите
данни, които са в обхвата на новите 6 РПИП, които ще стартират през 2019 г.
Управителният съвет прие разпределение на финансовия ресурс на ПУДООС, явяващ се
годишен приход от такси и наказателни постановления по Закона за водите, за
финансиране на проекти по четирите приоритети, както следва:
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По първия приоритет за проекти над 10 000 екв. ж - 55% от финансовия ресурс;
По втория приоритет за проекти между 2 000 до 10 000 екв. ж. - 30% от финансовия
ресурс;
По третия приоритет за проекти заустващи в Черно море - 10% от финансовия ресурс;
По четвъртия приоритет съфинансиране - 5% от финансовия ресурс.

Управителният съвет прие при липса на подадени заявления или такива с готовност за
финансиране на проекти по първия приоритет, планираните по този приоритет средства да
се пренасочат с Решение на УС на ПУДООС към следващия втори приоритет.
Управителният съвет прие за 15-те проекта на обща стойност в размер на 16 602 933 лв.,
които към настоящия момент отговарят на действащите приоритети в сектор „Управление
на водите“ да бъдат обсъдени и допуснати за финансиране от УС на ПУДООС, при
условие: в срок от 2 месеца, но не по-късно от 01.02.2019г., проектите да бъдат напълно
окомплектовани в съответствие с изискванията на ПУДООС.
Във връзка с поставените от г-н П. Гуджеров въпроси и предложения, Управителният
съвет възложи на В.И.Д. Изпълнителен директор на ПУДООС да направи проучване
относно приложимостта на направените предложения, както следва:
1) Да не бъдат допустими за финансиране общини, които отказват да се присъединят
към асоциации по ВиК.
2) Да бъдат изготвени и въведени референтни стойности за изграждане на
канализация и ПСОВ.
3) Ще бъде ли допустимо при изграждане на канализационна мрежа да се финансира
съпътстващата реконструкция на водопроводната мрежа?
По втора точка от дневния ред г-жа М. Габрашкова докладва предложения за
финансиране на заявления на инвестиционни проекти и безлихвени заеми:
Управителният съвет направи подробно обсъждане на предложенията по т. 2 и прие
следните решения:
Предложения по заявления за финансиране на инвестиционни проекти в сектор
„Управление на водите“
№1: „Реконструкция и разширение на канализационната и водопроводната мрежа на
кв. Самара 1 и кв. Самара 2, гр. Стара Загора – етапно – I етап/II подетап/“, и проект
„Изграждане на нова канализационна мрежа и реконструкция на водопроводна
мрежа в кв. „Самара 1“ – кв. 455, 455А, 455Б, 455В, 455Г, гр. Стара Загора“ – на
община Стара Загора, област Стара Загора да бъде отпусната безвъзмездна финансова
помощ в размер до 2 287 741.13 лв. с ДДС както следва:
до 1,950,314.23 лв. с ДДС за реализацията на проект „Реконструкция и разширение
на канализационната и водопроводната мрежа на кв. Самара 1 и кв. Самара 2, гр. Стара
Загора – етапно – I етап/II подетап/“,
и до 337,426.90 лв. с ДДС за реализацията на проект „Изграждане на нова
канализационна мрежа и реконструкция на водопроводна мрежа в кв. „Самара 1“ – кв. 455,
455А, 455Б, 455В, 455Г, гр. Стара Загора“,
при условие: Договор за финансиране да се сключи след окомплектоване на заявлението
съгласно изискванията на ПУДООС, получаване на положително становище от дирекция
„УВ“ на МОСВ и извършване на проверка за двойно финансиране с ОП „ОС 2007-2013 г.“.
Мотиви: Проект „Изграждане на нова канализационна мрежа и реконструкция на
водопроводна мрежа в кв. „Самара 1“ – кв. 455, 455А, 455Б, 455В, 455Г, гр. Стара Загора“
отговаря на приоритет „Довършване на канализационни мрежи, захранващи главни
колектори до ГПСОВ за агломерация над 2 000 еквивалент жители с цел натоварване на
капацитета на ГПСОВ в съответствие с чл. 127 от Закона за водите“.

4

С изпълнението на проект „Реконструкция и разширение на канализационната и
водопроводната мрежа на кв. Самара 1 и кв. Самара 2, гр. Стара Загора – етапно – I етап/II
подетап/“ се създава условие за включване на отпадъчните води от квартали 455, 455А,
455Б, 455В и 455Г към канализационната система на града.
С изпълнението на двата проекта ще се осигури адекватно третиране на отпадъчните води
– отвеждане и пречистване, ще се подобрят хигиенните условия и бита на населението и
като цяло - качеството на услугата „В и К“.
Предложения по заявления за безлихвени заеми в сектор „Управление на отпадъци“
№1: „Доизграждане на регионална система за управление на отпадъците в регион
Борово (Бяла, област Русе) и довеждаща инфраструктура за външни връзки на
площадката с републиканската пътна мрежа и мрежите на техническата
инфраструктура“ - на община Бяла, област Русе да бъде отпуснат безлихвен заем в
размер до 252 000 лв. с ДДС за доставка на превозно средство за транспортиране на
контейнери, което е част от мобилното експлоатационно оборудване за РСУО регион
Борово, под условие: преди подписване на договор с ПУДООС за финансиране на
настоящия проект община Бяла да представи всички изискуеми от Предприятието
документи за окомплектоване на Заявлението и положително становище по
компетентност от ДУООП.
Мотиви: Проектът отговаря на изискванията и приоритетите на ПУДООС за отпускане на
заеми за закупуване на оборудване с екологично предназначение. Предмет на настоящия
проект, за отпускане на безлихвен заем, е доставка на превозно средство за
транспортиране на контейнери и е част от мобилното експлоатационно оборудване за
РСУО регион Борово, за което общината не е получила финансиране до този момент от
ПУДООС или други източници.
Поради изчерпване на дневния ред, председателят на УС закри заседанието.
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