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Според одиторите на ЕС пречиствателните станции в басейна на река Дунав 
често са прекалено големи и икономически неустойчиви 

В доклад, публикуван днес от Европейската сметна палата (ЕСП), се отправят важни препоръки за подобряване 
на ефикасността, ефективността и устойчивостта на пречиствателните станции за градски отпадъчни води в 
басейна на река Дунав. Въпреки че разходите на ЕС са имали важна роля за подпомагането на Чешката 
република, Унгария, Румъния и Словакия да постигнат напредък при изпълнението на значими цели на 
политиката за водите на ЕС, за всички държави бяха отбелязани закъснения при следването на правилата и 
усвояването на наличните средства на ЕС. Пречиствателните станции в тези държави адекватно обработват 
отпадъчните води, но Сметната палата установи слабости в управлението на случаите на преливания и 
обработката на утайките. Една трета от станциите са прекалено големи и потенциално неустойчиви финансово. 

„Река Дунав е изключително важна артерия за Европа от гледна точка на промишлеността, туризма и 
екосистемите, но тя страда от органични и други замърсявания поради неефективно пречистване на 
отпадъчните води,“ коментира George Pufan, членът на ЕСП, който отговаря за доклада. 

Одиторите на ЕС установиха, че финансирането със средства на ЕС в рамките на програмния период 2007—2013 г. е 
изиграло решаваща роля за постигане на напредък в областта на събирането и пречистването на отпадъчните води 
и в четирите държави. Този напредък обаче не е достатъчен за спазване на крайните срокове на ЕС относно 
пречистването на отпадъчните води. Одиторите също така отбелязаха, че държавите са усвоили наличните 
средства на ЕС бавно, като по този начин са били изложени на риск да загубят финансирането от ЕС или да 
възникне необходимост от допълнително финансиране от националните хазни. 

При одита също така беше установено, че около една трета от пречиствателните станции са прекалено големи, 
дори и ако се вземат предвид планираните бъдещи връзки на домакинствата с канализационната система, а 
поради липсата на количествена информация не може да се прецени как биха функционирали станциите в случай 
на преливания на дъждовни води. Одиторите направиха също така оценка на съответствието с разпоредбите на ЕС 
и с националните разпоредби и установиха, че пречиствателните станции за отпадъчни води обработват утайките 
по подходящ начин( с изключение на Румъния), както и че до голяма степен спазват изискванията, предвидени в 
техните разрешителни за заустване и в Директивата. В допълнение фактът, че националните изисквания понякога 
са по-строги, отколкото определените в директивите, предполага, че може да е необходимо преразглеждане на 
директивите. 

Одиторите достигнаха до заключението, че финансовата устойчивост на инфраструктурата, съфинансирана от ЕС, 
често е под въпрос. В 90 % от случаите тарифите за отпадъчни води, начислявани на ползвателите, са прекалено 
ниски. Те не са позволили пълно възстановяване на разходите на станциите и са под общоприетото равнище на 
социална поносимост, което е определено на 4 % от дохода на домакинство. Освен това одиторите отбелязаха 
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липса на информация дали собствениците на инфраструктурата са натрупали достатъчно финансови резерви за 
адекватна поддръжка и евентуално обновяване на станциите.  

Басейнът на река Дунав е най-големият речен басейн в Европа. Той граничи с 19 държави и е уязвим към водно 
замърсяване от различни източници. През програмните периоди 2000—2006 г. и 2007—2013 г. ЕС е вложил 
7,9 млрд. евро за проекти за пречистване на отпадъчни води в четири държави членки. 

Бележка към издателите: 

Специалните доклади на ЕСП се публикуват през цялата година и представят резултатите от отделни одити на 
конкретни бюджетни области или теми на управлението.  

Настоящият специален доклад (№ 2/2015), озаглавен „Финансиране от ЕС на пречиствателни станции за 
градски отпадъчни води в басейна на река Дунав: необходими са допълнителни усилия при подпомагането 
на държавите членки за постигане на целите на политиката на ЕС в областта на отпадъчните води“ извърши 
оценка доколко разходването на средства за пречистване на отпадъчните води по Европейския фонд за 
регионално развитие и Кохезионния фонд е ефективно за подпомагане на държавите членки да постигнат 
целите на политиката на ЕС за отпадъчните води. 

Отпадъчните води и утайките от отпадъчни води могат да засегнат качеството на водите и почвите. Поради 
тази причина ЕС прие серия от директиви и съфинансира изграждането на системи за събиране на отпадъчни 
води и на пречиствателни станции за отпадъчни води. 

Одиторите провериха изпълнението на Директивата за пречистване на градските отпадъчни води в четири 
държави членки в басейна на река Дунав: Чешката република, Унгария, Румъния и Словакия. Те провериха 
също така извадка от пречиствателни станции, за да се информират как се обработват отпадъчните води и 
утайките от пречистването и да установят дали е вероятно станциите да постигнат финансова устойчивост. 

Одиторите на Сметната палата отправят следните препоръки: 

• Комисията следва да подобри изискванията за докладване, а държавите членки следва да въведат 
правни разпоредби, за да се осигури своевременно свързване на домакинствата с обществената 
канализационна мрежа. 

• Комисията и държавите членки следва да определят критерии за всички видове употреба на утайките 
и да предприемат необходимите действия, за да се гарантира стабилен мониторинг на 
замърсителите. 

• Комисията следва да насърчава държавите членки да прилагат отговорна ценова политика по 
отношение на отпадъчните води, като определят тарифи, които да не са по-ниски от равнището на 
социална поносимост от 4 %, посочено от Комисията. Освен това следва да се предприемат мерки, за 
да се осигури наличието на достатъчно средства за необходимата поддръжка и обновяване на 
станциите. 

• Комисията следва да обърне внимание на подходящия размер на станциите, както и да вземе мерки 
заедно с държавите членки по отношение на случаите на преливане вследствие на поройни дъждове, 
тъй като те могат да окажат негативно въздействие върху качеството на водата. Операторите на 
станции от своя страна следва да се опитат да намалят разходите по експлоатацията. 

• На последно място, Комисията следва да извърши оценка на целесъобразността на пределно 
допустимите стойности на концентрация, определени от Директивата, като вземе предвид 
технологичните подобрения, извършени от 1991 г. насам, когато Директивата за пречистване на 
градските отпадъчни води е била приета. 

Подробният текст на констатациите и препоръките можете да намерите в пълния доклад на адрес 
www.eca.europa.eu 


