Гледната точка на общините за
постигнатия и необходимият
напредък в сферата на
управлението на водите
конкурс ЕКООБЩИНА 2016
Френски институт в България, 6 април 2016 г.

ТРИТЕ СТЪБЛА НА РЕФОРМАТА НА ОТРАСЪЛ ВИК
Закон за водите от 2009 г.

1. ВиК инфраструктурата да е публична собственост –
общинска или държавна, съгласно критерии за
разграничаване;
2. Асоциацията по ВиК (публичният собственик) да
сключи договор с ВиК оператор за стопанисването,
поддържането и експлоатацията на ВиК системите и
съоръженията и предоставяне на ВиК услуги в 51
обособени територии;
3. Планиране развитието на инфраструктурата с
регионални генерални планове за ВиК за територията
на цялата страна с инвестиционни програми към тях.
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НОВИ ОГРАНИЧИТЕЛНИ УСЛОВИЯ ЗА
ДОСТЪП ДО ЕВРОПЕЙСКИ СРЕДСТВА
2014-2020 г. (1)

• Консолидация
- от 51 обособени територии в границите на настоящите
регионални и общински ВиК оператори да се създадат 28
водни територии в границите на административни области
в страната;
- за 12 обособени територии трябва да бъдат закрити 22 бр.
общински ВиК оператори;
- към момента 8 бр. обособени територии, са предприели
действия за доброволно консолидиране и закриване на общински
ВиК оператори.

Общините! Осигуряване на национална подкрепа за общините
от неконсолидираните територии, които нямат общински ВиК
дружества.
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НОВИ ОГРАНИЧИТЕЛНИ УСЛОВИЯ ЗА
ДОСТЪП ДО ЕВРОПЕЙСКИ СРЕДСТВА
2014-2020 г. (2)
• Инвестиционно планиране чрез Регионални
прединвестиционни проучвания /РПИП/
- анализ на дългосрочните нужди от изграждане и/или
реконструкция на ВиК мрежи и съоръжения за
пречистване на отпадъчни и/или питейни води;
- апликационната форма по ОПОС 2014-2020;
- към момента са възложени 16 бр. РПИП;
- срок за изпълнение – есента на 2017 г.
Общините!
- Степента на надграждане на регионалните генерални
планове с РПИП;
- Реално забавяне на инвестиционния процес с периода на
подготовка на РПИП.
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РЕФОРМАТА В ОТРАСЪЛ ВиК (1)
• Договори
- за всички 16 броя консолидирани области са подписани
договорите за управление на ВиК инфраструктурата и
предоставена на услуги;
- до края на м. май подписване с останалите 12
неконсолидирани области.
- 242 бр. от общо 265 общини в страната общини ще имат
договорни отношения за управление на ВиК инфраструктурата
и предоставена на услуги.
• Прехвърляне на публичните активи
Процедурата ще приключи с влизане в сила на договорите за
управление на ВиК инфраструктурата.
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РЕФОРМАТА В ОТРАСЪЛ ВиК (2)
• Финансиране
- необходимите инвестиции в отрасъла до 2023 г. са над 12
млрд. лв. съгласно Стратегията за развитието и
управлението на водоснабдяването и канализацията;
- за 2016 г. на разположение за страната са около 2 млрд. лв.
европейско финансиране.
• Нов основен играч
ВиК оператор - единствен бенефициент по ОП „Околна
среда 2014-2020”
Общините! Административния и институционален капацитет
на ВиК операторите.
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Програмите с европейско финансиране за периода
2014-2020

Програма за развитие на селските райони (1)
Допустими дейности:
Изграждане, реконструкция и/или рехабилитация
на водоснабдителни системи и съоръжения в
агломерации с под 2 000 е.ж. в селските райони;
инвестиции за доизграждане, без ново
строителство на канализационната мрежа (в т.ч. и
съоръжения за пречистване на отпадъчни води) в
агломерации с под 2 000 е.ж. в селските райони.
Бенефициенти:
1. Общини - без дейности за канализация;
2. ВиК оператори - за всички допустими дейности.
Общините! Възможност за стартиране на проектите без
наличието на РПИП.
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Програмите с европейско финансиране за периода
2014-2020

Програма за развитие на селските райони (2)
Условия за допустимост:
• само на територията на общини с консолидирани ВиК
оператори;
• само дейности по водоснабдяване;
• по изключение канализационни дейности само за
доизграждане в агломерации с под 2 000 е.ж. след
определяне на конкретните нужди в РПИП;
Водоснабдяване:
• за селски райони с установен или прогнозиран воден стрес
(засушаване или недостиг на вода) и с лошо качество на
питейната вода;
• по-голям брой население да се възползва от подобрените
услуги;
• иновативни технологии или инвестиции с екологичен ефект.
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Програмите с европейско финансиране за периода
2014-2020
Оперативна програма “ОКОЛНА СРЕДА 2014-2020”
Допустими дейности:
Събиране и пречистване на отпадъчните води, както
средства ще се насочат предимно към агломерации с
над 10000 е.ж.
Условия за допустимост:
- само на територията на общини с консолидиран ВиК
оператор;
- предварително определени конкретни нужди в РПИП;
- разходно ефективни решения.
Бенефициенти:
ВиК оператори;
Общини с проекти разработени по ОПОС 2007-2013 г.
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Национално финансиране
Програма за чисти питейни води
/целево финансиране от бюджета на МРРБ/
• За населении места с проблеми в качеството и
количеството на питейната вода;
• Дългосрочна програма с бюджет - 20 млн. лв.
годишно;
• За 2016 г. - предвидено финансиране в размер на 19
млн. лв. на 18 бр. общини.
• Към момента - 6 договора с общините: Варна, Бургас,
Стара Загора, Хасково, Симеоновград и Правец.
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АКТУАЛНИ ПРОБЛЕМИ
• Потребителските такси – очакващ се сериозен ръст с
изградените нови пречиствателни съоръжения;
• Отказ за присъединяване на нови потребители към
изградените ВиК системи;
• Опасност от закъснение при стартирането на ОПОС
2014-2020 г.;
• Засилване ролята на Асоциациите по ВиК;
• Необходимост от независима технологична
експертиза за пречистване с умерени експлоатационни
разходи;
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Благодаря
за вниманието!
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