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Hа всеки литър вода, който постъпва във водопреносната система в България,  често 
половината  се „губи“ преди да достигне до жителите. Освен това, изтичащата в 

канализацията вода често не преминава обработка. Сега, само 75 % от населението е 
свързано с канализационна мрежа и едва 57 % имат достъп до пречиствателна станция 
за отпадни води.

За да се подобри това положение, ЕИБ и управляващият орган за околната среда в 
България подписаха споразумение за подпомагане в сферата на консултантските услуги. 
Целта на тази консултантска помощ е да даде ход на водни проекти на обща стойност 1 
млрд. евро. Почти 1,5 млн. души в България ще се възползват от подобрени услуги за 
пречистване на отпадъчни води, а  220 000 жители на България ще получат по-качествено 
водоснабдяване.

За период от 5 години ЕИБ ще предостави техническа помощ на стойност 4,9 млн. евро за 
наблюдение на изпълнението на проектите и за решаване на свързаните с това проблеми. 
Помощта на ЕИБ ще бъде насочена към 16 новосъздадени водни дружества, чиято 
дейност обхваща почти цялата територия на България. Задачата ще включва редовни 
посещения на място, анализ на състоянието на проектите и на работата на звената за 
управление на проектите, идентифициране на проблеми и рискове и помощ при тяхното 
решаване.

ПО-ЧИСТА ВОДА В 
БЪЛГАРИЯ
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В момент, когато мобилността на хората и товарните превози е на най-високо ниво, 
светът навлезе в епоха на несигурност по отношение на климата. В този смисъл, всеки 

от нас носи отговорност и трябва да се опита да остави по-малък въглероден отпечатък 
върху околната среда.

Задавали ли сте си някога въпроса кои са най-екологичните начини за пътуване? 
Пътуването с електрически влак е на трето място след ходенето и колоезденето, докато 
пътуването с автомобил и със самолет остават далеч назад.

Румъния разполага с една от най-големите железопътни мрежи в Европейския съюз, но 
тази мрежа има нужда от модернизиране. Средната скорост на румънските железници е 
45-50 км/ч, което не достига дори и половината от средната скорост за Европа. Всъщност, 
по някои линии времето за пътуване е еднакво с това през 30-те години на миналия век.

Модернизация на железопътната отсечка Simeria-km 614 - част 
от железопътния коридор  TEМ-T Рейн - Дунав

Модернизацията на 144 километра от железопътната мрежа в Западна Румъния, част от 
коридора Рейн - Дунав, е най-големият проект за транспортна инфраструктура, 
осъществен от румънското правителство през последните 30 години, чиято стойност 
възлиза на над 2 млрд. евро. Наред с техническата сложност на този проект, изпълнението 
на договора и обезпечаването на финансиране също затрудниха румънското 
правителство.

ЕКОЛОГИЧНО ПЪТУВАНЕ 
В ЦЕНТРАЛНА И 
ИЗТОЧНА ЕВРОПА
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Първоначално румънските власти срещнаха затруднения при осигуряването на 
финансиране от ЕС, докато проектът не бе приведен в съответствие с изискванията за 
финансиране на Европейската комисия, което включваше оценка на риска и уязвимостта 
във връзка с климата. С помощта на експертите от ЕИБ, работещи по инициативата PASSA, 
предпроектното проучване бе  успешно осъвременено, за да отговаря на тези 
изисквания, и през 2017 г. Европейската комисия одобри финансиране от ЕС на стойност 
2 млрд. евро. Също така, ЕИБ взе участие във финансирането на проекта чрез рамков заем 
за цялата Оперативна програма за голяма инфраструктура на Румъния.

До края на проекта PASSA на ЕИБ ще продължи да оказва подкрепа на румънските власти 
за справяне с проблеми при изпълнението.

След завършване на проекта, пътническите влакове ще се движат с максимална скорост 
160 км/ч, а товарните влакове ще пътуват с максимална скорост 120 км/ч. 
Модернизираният железопътен участък ще ползва и система за управление на 
движението, която ще подобри безопасността.

Проектът ще подобри не само сигурността, удобството и времето за пътуване на 
пътниците, но също така ще окаже и голямо положително въздействие върху околната 
среда чрез очаквано намаляване на емисиите на CO

2
 с 1,5 млн. тона за 30-годишния срок 

на проекта.
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Когато завъртят крана за топла вода сутрин, много румънци трябва да чакат до десет 
минути. Това лошо ниво на услугата се дължи на морално остарели мрежи и 

неотговаряща на стандарта инфраструктура. Преди тридесет години в Румъния имаше 
315 градове, които разполагаха с топлофикационни мрежи, а през 2015 останаха само 61 
от тях и то главно в големите градове. Освен това, до 80 % от потребителите предпочитат 
да използват самостоятелни газови отоплителни системи вместо централни 
топлофикационни системи.

Пилотен проект

ЕИБ работи заедно с местните власти в Орадя, Фокшани и Бакъу за разработване на  
стратегии за топлофикация и за привличане на нови (предишни) абонати към системата с 
цел подобряване на нейната ефективност. Подкрепят се и интелигентни решения, като 
например  Системи за надзорен контрол и събиране на данни (SCADA), новаторски 
технологии като термопомпи на общинско ниво и геотермална енергия. Освен това, 
съчетаването на централизирани и децентрализирани топлофикационни системи 
подобряват ефективността и определено допринасят за нисковъглеродна и устойчива на 
климатичните изменения икономика. Проектът ще служи като модел за подобни проекти, 
които ще бъдат финансирани по румънската Оперативна програма за голяма 
инфраструктура.

МОДЕРНИЗИРАНЕ НА 
СИСТЕМИТЕ ЗА 
ТОПЛОФИКАЦИЯ В 
РУМЪНСКИТЕ ГРАДОВЕ
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В рамките на Споразумението за консултантска подкрепа за проекти, сключено с 
румънското Министерство за европейските фондове, ЕИБ завърши задача за 

консултиране на проект на стойност 678 млн. евро, който ще укрепи  готовността при 
бедствия в Румъния.

Природните бедствия са голямо предизвикателство за всички страни от ЕС, но Румъния 
се отличава поради своята уязвимост. Тук рискът от наводнения и земетресения е сред 
най-високите в Европа. Поради изменението на климата внезапните наводнения и 
засушавания в селските райони стават още по-чести. Но има и добра новина - може да се 
направи много за предотвратяване и намаляване на последиците от бедствията.

С помощта на ЕИБ Румъния подсили своята готовност за реагиране при бедствия. 
Румънските власти работиха заедно с екипа за консултантска подкрепа за проекти към 
ЕИБ, за да подготвят заявка за инвестиции на стойност 678 млн. евро, необходими за 
оборудване и за центрове за обучение. Със съвместно финансиране от Европейската 
комисия, инвестициите трябва да бъдат реализирани до 2023 г. и да гарантират, че 
екипите за бързо реагиране ще достигат до мястото на бедствие по-бързо и ще реагират 
по-ефективно. Така например, предоставянето на модерно оборудване за 
противопожарната служба на страната ще съкрати времето за реакция с 10 % или повече 
(в зависимост от вида на операцията). Това подобрение може да изглежда незначително, 
но в бедствена ситуация е важна всяка секунда. От своя страна това ще намали смъртните 
случаи със 144 годишно, най-вече в резултат на по-бързото реагиране при пожари, пътни 
произшествия и на подобрена издирвателна и спасителна дейност. 

След завършване на проекта пожарникарите и техническите спасителни екипи ще 
разполагат с ново оборудване за наземни, въздушни и морски операции, четири 
тренировъчни центъра и национален координационен център за реакция при 
извънредни ситуации.

УПРАВЛЕНИЕТО НА 
РИСКА ОТ БЕДСТВИЯ 
ПОМАГА ЗА СПАСЯВАНЕ 
НА ЧОВЕШКИ ЖИВОТ
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Имате ли доверие на държавните болници във вашата страна? 60 % от румънските 
граждани нямат,  според проучване, проведено в началото на 2020 г.  Сред основните 

проблеми, посочени от румънците, са: стара инфраструктура с остаряло оборудване, 
разпръснато на различни места, недостатъчно финансиране на здравеопазването и 
медицински специалисти, които напускат страната в търсене на по-добро 
заплащане. През 2018 Румъния бе класирана на последно място в Euro Health Consumer 
Index.

ЕИБ подпомага сектора на здравеопазването в Яш, Клуж и 
Крайова.

През последните години Румъния предприе стъпки за подобряване на положението. Като 
сериозно усилие в тази насока може да се посочи решението за изграждане на 
регионални болници за спешна помощ в три големи града - Яш, Клуж и Крайова. Предвид 
ограничените инвестиции за възстановяване на инфраструктурата трите планирани нови 
съоръжения са крайно необходими. Новите болници ще бъдат разположени на 
стратегически места, за да покрият голяма площ и да осигурят интегрирани медицински 
услуги и висококачествена специализирана грижа за пациентите от района.

Чрез Споразумението за консултантска подкрепа за проекти, подписано през 2019 г., ЕИБ 
ще предостави техническа помощ на Министерството на здравеопазването, за да 
подпомогне изграждането на трите районни болници. Планираната стойност на 
инвестициите по проекта възлиза на 1,6 млрд. евро.

РЕГИОНАЛНИ БОЛНИЦИ 
ЗА СПЕШНА ПОМОЩ
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През следващите 52 месеца, ЕИБ ще предостави консултантска помощ по някои 
технически аспекти, като преглед на проекта, подготовка на тръжната документация за 
проектиране и строителство, изграждане и управление на болниците, управление на 
материалната база и др. Екипът на PASSA ще работи в тясно сътрудничество с екип за 
изпълнение на проекта към Министерството на здравеопазването с цел увеличаване на 
неговия капацитет за работа по сложни проекти.

След като трите болници започнат да работят пълноценно, румънските пациенти ще се 
възползват от така очакваните висококачествени медицински услуги в техния регион. 
Това ще повиши доверието на обществото в една по-ефективна и надеждна система за 
здравеопазване.
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