Паметна записка
от обществено обсъждане на проекта на План за управление на речните басейни
(2016-2021г.) в Министерство на регионалното развитие и благоустройство,
проведено на 12.04.2016г.
На срещата присъстваха представители на МРРБ, МОСВ и представител на
„ВиК“ ООД –Перник. Същите са представени в Приложение 1.
Представител на БД“ЗБР“ представи Проекта на План за управление на речните
басейни (2016-2021г.) с тематична насоченост към политиките, изпълнявани от МРРБ,
като вниманието бе насочено основно към Програмата от мерки на ЗБР.
На срещата бе засегната темата за проблемите, идентифицирани по време на
разработването на плана като: ниската степен на достоверност на резултатите и
неотчитане изменението на климата, които са резултат от липсата на солидни методи за
анализ на натиска и въздействието и непреиключването на научно- приложна
разработка за отчитане изменението на климата и сушите. Беше уточнено, че при
завършването ѝ ще могат да се ползват резултати и да възникне необходимост от
добавянето на мерки, съотносими към натиска, свързан с изменението на климата.
Повдигна се въпросът, имащ отношение към оценката за ниското ниво за
„възстановяване на разходите“ в сектора и проблемите с осигуряване на финансиране
по европейски програми, произтичащи от неприключилите процедури по консолидация
на „ВиК“ операторите. Беше пояснено, че процентът на възстановяването на разходите
при изпълняването на 100 % от инвестиционната мярка в рамките на социалната
поносимост не е оценен, тъй като социалната поносимост е въпрос и на политическо
решение за България.
Обсъдиха се заложените мерки и източниците за тяхното финансиране. Беше
уточнено, че в ПоМ за някои от мерките като взаимно заменяеми са посочени по
няколко източника на финансиране.
От МРРБ Беше подчертана важността за осигуряване на максимално комфортни
условия за усвояване на средствата от ОПОС и ПРСР.
Представители на МРРБ отправиха предложение, ПУРБ и съответните ПоМ да
бъдат представени пред КЕВР, която е независим орган и основният, който трябва да
подкрепи възстановяването на разходите.
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