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Резюме: В Румъния опазването на околната среда се появява като са-

мостоятелна област на националната политика през 1990 г., когато за първи път 
е учредено Министерството на околната среда. Стратегиите за развитие на на-
ционалната екологична политика в предприсъединителния и следприсъединява-
нето период са оформени от приоритетите на присъединяването на Румъния към 
Европейския съюз. Те са съобразени наред с това и с потребностите и приорите-
тите на страната. Настоящата статия е посветена на принципите и целите на 
политиките за опазване на околната среда в Румъния, както и на финансовите 
инструменти и институции, участващи в осъществяването на тези политики. В 
Румъния проблемите на околната среда са от жизнено важно значение. Това се 
отнася най-вече за онези от тях, които са резултат от замърсяването на местно 
ниво, резултат предимно от употребата на нефт и нефтени продукти, от минната 
промишленост, обработката на руди и нефт, експлоатацията на ТЕЦ, химичес-
ката, дървообработващата и целулозна промишленост, металургията, електро-
техническата промишленост и машиностроенето, циментовата промишленост, 
транспорта, комуналните услуги и селското стопанство. 

Ключови думи: политики, околна среда, финансови инструменти, прог-
рами, институционални заинтересовани страни.  
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Въведение  
 
В глобален мащаб индустриализацията и технологичното раз-

витие повишават международната взаимозависимост чрез икономи-
ческа интеграция, транснационална комуникация и, не на последно 
място, въздействието върху околната среда. Интересът към околната 
среда се засилва значително след като природозащитниците празну-
ват за първи път през 1970 г. деня на Земята, а енергийната криза от 
70-те години на миналия век успява да я наложи като проблем в ин-
дустриализираните райони. Петролните разливи, замърсяването на 
въздуха в градовете, пестицидите в почвата и проблемите в атомните 
електроцентрали поставят въпроса за околната среда в международ-
ния дневен ред

1
. 

Трите Международни конференции
2
 по проблемите на окол-

ната среда (1972 г., 1992 г. и 2002 г.) определят основните полити-
чески задачи в областта за страните участнички. В резултат на това, 
малко след първата конференция на Организацията на Обединените 
нации, на която присъстващите 113 нации изразяват загрижеността си 
по отношение влиянието на човешката дейност върху околната среда. 
Европейската комисия предлага програма за действие в тази област, 
като отчита необходимостта от легитимността на обща политика в 
областта на околната среда. С течение на времето Европейската об-
щност приема закон за околната среда, който се разработва посто-
янно и в момента включва над 200 директиви и регламенти. 

Единният европейски акт, приет през 1986 г.,
3
 е документът, с 

който опазването на околната среда получава правно основание по 
силата на Договора за Европейската общност, даващ изрични  
компетенции на ЕО в областта на опазването на околната среда. По 
силата на Договора от Амстердам от 1997 г. политиката в областта на 
околната среда се превръща в хоризонтална политика на Европейския 

                                                 
1
 Joshua, S., Goldstein, Jon, C. Pevenhause, Relatii internationale, Polirom 

Publishing House, Bucharest, 2008, pp.543. 
2
  Първата конференция на ООН в Стокхолм през 1972 г.; конференци-

ята в Рио де Жанейро през 1992 г. и Световната среща на върха за устойчиво 
развитие в Йоханесбург през 2002 г.  

3
 Актът е ратифициран през 1987 г.  
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съюз, което означава, че проблемите на околната среда задъл-
жително трябва да бъдат взимани под внимание при разработването 
на  секторните политики. 

Както на национално, така и на международно ниво политиката 
за опазване на околната среда е специална политика. Тя оценява 
реалните екологични ситуации и констатира негативните влияния 
върху околната среда. Наред с това тя определя с помощта на 
съответните институции необходимите стъпки за опазване и 
съхранение на природните богатства и установява системи за санкции 
в случаите на замърсяване. Екологичната политика е тясно свързана 
и обусловена от икономическата, административната, финансовата и 
законодателната политика. Тази корелация се базира на национални и 
международни съвместни интереси. Този аспект на екологичната 
политика се дължи на факта, че тя представлява конкретни 
теоретични и практически взаимоотношения. 

Задачите на екологичната политика са разнообразни и сложни. 
Те са основна отговорност на екологичната политика на прави-
телството на всяка страна, както и на националните и местни спе-
циализирани органи за управление.   

 
 

Принципи и стратегии  
 
В Румъния околната среда се очертава като независима 

област на националната политика през 1990 г., когато за първи път се 
основава Министерството на околната среда. Политиката в тази 
област е еволюирала от приемането на минимални мерки за защита 
на околната среда, свързани с ограничаване на замърсяванията, до 
установяване на техните причини и определяне на задълженията и 
отговорностите за вредите, причинени на околната среда. 

Първият официален документ, определящ националните цели 
за опазване и устойчиво съхранение на околната среда, е 
Националната стратегия за опазване на околната среда. Тя е 
изготвена през 1992 г. и е актуализирана през 1996 г. и 2002 г. в 
съответствие с разпоредбите на Европейската общност. Документът е 
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структуриран в две части, като включва представяне на основните 
природни ресурси и елементи по отношение на икономическите и 
екологичните фактори, от една страна, и преглед на основните 
ресурси за опазване на околната среда, приоритетите и целити в 
краткосрочен, средносрочен и дългосрочен план, от друга. 

При разработване на политиката за опазване на околната 
среда в Румъния са залегнали основните принципи

4
 на екологичната 

политика. Това се дължи на изискването за съгласуване на 
националното законодателство с достиженията на законодателството 
на Европейската общност, както е предвидено в член 174 от Договора 
за Европейската общност относно екологичната политика. Тези 
принципи са следните:  

 принцип на предпазливостта при извършване на дейности с 
въздействие върху околната среда; 

 принцип на предотвратяване на замърсяванията и рис-
ковете за околната среда; 

 принцип на опазване на биологичното разнообразие, 
културното и историческото наследство; 

 принципът, според който замърсителят и ползвателят 
плащат, т.е. онези, които причиняват замърсявания или използват 
природните ресурси, са задължени да платят за това;   

 принцип на стимулиране на дейности, които допринасят за 
възстановяването на околната среда (чрез безвъзмездни средства, 
заеми и т.н.). 

По отношение на установените приоритети би могло да се 
каже, че те отразяват както национални потребности и тенденции, 
така и различни инициативи на световно равнище, а именно: 
поддържане и подобряване качеството на живот и на съществуващия 
природен потенциал; постигане на максимално добро съотношение на 

                                                 
4
 Тези принципи са интегрирани в националната политиката за опазване 

на околната среда в Румъния поради  изискването за съгласуване на национал-
ното законодателство с достиженията на законодателството на Европейската 
общност, както е предвидено в член 174 от Договора за Европейската общност 
относно екологичната политика; във връзка с това виж Prisecaru, P.,  Politici co-
mune ale Uniunii Europene. Economic Publishing House, Bucharest, 2004, с. 226. 
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разходите и ползите от тях; съответствие с международните кон-
венции за опазване на околната среда. 

Законът за опазване на околната среда № 137 от 29.12.1995 г., 
чл. 3 определя основните принципи на устойчивото развитие:  

 принцип на предпазливост при вземане на решения; 

 принцип на предотвратяване на рисковете за околната 
среда и появата на щети;   

 създаване на рамка, гарантираща участието на непра-
вителствените организации и обществеността в разработването и 
прилагането на решения или мерки за развиване на международно 
сътрудничество с цел гарантиране качеството на околната среда. 

В периода 1992 – 1996 г. националните стратегии за опазване 
на околната среда доведоха до поредица от документи, на чиято 
основа бе структурирана политиката за опазване на околната среда на 
Румъния до 1999 г., когато страната прие Националната програма за 
присъединяване към ЕС. Скоро след това бяха разработени и при-
бавени към тези документи Докладът за състоянието на околната 
среда и Планът за управление на отпадъци и опасни вещества. В 
съответствие с началото на преговорите за присъединяване на 
Румъния към ЕС през 2000 г. цялата политическа обстановка в стра-
ната е подчинена на стратегията на „Програма 2000”, изготвена от 
Европейската комисия за страните–кандидатки.  

Следователно от позицията си на страна – кандидат Румъния 
трябваше да приведе своите национални политики за околната среда 
в съответствие с целите и стандартите на политиката на Европейската 
общност. Наред с това страната трябваше да определи приоритетните 
си области на действие и целите и сроковете за приемане на законите 
и добрите практики на европейското законодателство в областта на 
опазване на околната среда.

5
 

 
 
 
 

                                                 
5
 Вж.Anghel,

 
 P., Institutii europene şi tehnici de negociere în procesul in-

tegrării. Humanitas Publishing House, 2004, pag.130 si urm. 
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Финансови инструменти  
 
От 2002 г. до началото на преговорите за присъединяване по 

Глава 22 – защита на околната среда, е изготвена „Пътна карта“ – 
документ, в който се посочват екологичните проблемите, свързани с 
възможностите за въвеждане на приетото законодателство за окол-
ната среда с цел насърчаване на устойчиво развитие и превръщането 
на политиката по околна среда в хоризонтална политика. 

     Стратегиите за развитие на националната екологична поли-
тика в периода преди и след присъединяването на Румъния към Евро-
пейския съюз са изработени в съответствие с изискванията на този 
процес и националните приоритети и нужди на страната. Във връзка с 
това, за да реализира стратегиите за опазване на околната среда, 
страната участва в редица международни програми (ФАР, ИСПА, 
Програма 21, Рамкова програма за конкурентоспособност и инова-
ции) и национални  програми (Чиста Румъния, Програма за глобално 
опазване на околната среда (ГЕФ), Секторна оперативна програма 
„Околна среда“,  Програмата за насърчаване купуването на еколо-
гично чисти продукти с минимален ефект върху околната среда, 
Програмата „Зелен дом“ за енергийна ефективност, Програмата за 
бракуване на стари автомобили), които се явяват финансови инст-
рументи за осъществяване на екологичните политики.  

    Програмата ФАР е основният инструмент на пред присъе-
динителния период. Стартира през 1989 г. с предоставяне на безвъз-
мездна финансова помощ. Основната й цел е да подпомага страните 
от Централна и Източна Европа, които кандидатстват за членство в 
Европейския съюз. Програмата е един от основните инструменти за 
финансова и техническа помощ. Наред с това спомага за въвеждане 
на законодателството на ЕС в областта на опазване на околната 
среда и за мобилизиране на инвестиции в тази област. Програмата 
ФАР има три основни компонента:  

a) Национална Програма ФАР, която финансира проекти за 
техническа помощ, инвестиции и побратимяване;    

b) Програма ФАР – Трансгранично сътрудничество, която 
подпомага двустранното сътрудничество между гранични райони;  
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c)  Програма ФАР – Икономическо  и социално сближаване
6
, 

чиято цел е разработване на схеми за финансово подпомагане и про-
екти за техническа помощ в областта на опазването на околната 
среда.     

Програма ИСПА е вторият инструмент на предприсъедини-
телния период, която предоставя безвъзмездна финансова помощ. 
Разпределените финансови ресурси възлизат на 270 милиона на го-
дина.

7
 Тази програма се фокусира върху въвеждане директивите на 

екологичното законодателство, свързани с опазване качеството на 
водите и въздуха, управлението на отпадъците и екологичната инф-
раструктура и транспорт.

8
 След присъединяването към ЕС програмата 

ИСПА беше заменена от Кохезионния фонд.  
Програмата LIFE

9
 е разработена преди стартирането на 

Кохезионния фонд с цел финансиране на проекти в областта на опаз-
ването и съхраняването на околната среда и биоразнообразието.  

Програма 21 е цялостна стратегия за действие, разработена 
от ООН, която се фокусира върху участието на обществеността в из-
пълнението на политиките за околната среда, за засилване ролята на 
образованието за развиване на екологично съзнание и отговорно из-
ползване на природните богатства. Програмата влиза в действие през 
2000 г. в много местни общности.

10
 Това е програма за действие с ви-

зия за 21 век, която е ориентирана към осъществяване на устойчиво 
развитие. Възприета е от страните, подписали Декларацията от Рио, и 
основните й направления са борба с бедността и социалната изола-
ция, устойчиво производство на стоки и услуги и опазване на околната 
среда. В Румъния до 2003 програмата стартира пилотно в девет града 

                                                 
6
 Тази програма е в сила преди да започне да действа Кохезионният 

фонд на ЕС; за повече информация: Cairns,W. Introducere in legislaţia Uniunii 

Europene, Universal Dalsi Publishing House, 2001, с. 41. 
7
 Програма ИСПА, Европейска Комисия – официален уебсайт: 

http://ec.europa.eu/regional_policy/funds/ispa/ispa_en.htm. 
8
 Răzvan C., Cristian, T. Politica de Mediu. Tritonic Publishing House, Bucha-

rest, 2007, с 78. 
9
 Cairns,W. Introducere in legislaţia Uniunii Europene.Universal Dalsi 

Publishing House, 2001, с.41. 
10

 Министерство на околната среда и горите в Румъния, официален уеб-
сайт: www.mmediu.ro 
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(Плоещ, Галац, Търгу Муреш, Байа Маре, Яш, Ръмнику Вълча, Гюр-
гево, Орадеа и Миеркуря Чук). В общинските съвети на тези градове 
са разкрити постоянни секретариати и работни групи, опериращи в 
сферата на икономиката, социалните дейности и опазването на окол-
ната среда. Програмата разширява обхвата на дейността си в повече 
от 40 града до 2007 г.

11
 

Рамковата програма за конкурентоспособност и инова-
ции има за цел да идентифицира най-добрите практики в областта на 
разработване на проекти в сферата  на рециклирането на отпадъци и 
купуването на екологично  чисти продукти с минимален ефект върху 
околната среда.  

 За периода 2007 – 2013 г. средствата, отпуснати за сектор 
„Околна среда“ в Румъния от Европейската комисия, са в размер на 
5.6 милиарда евро. Това финансиране идва от два основни фонда на 
Европейския съюз, т.е. от Европейския фонд за регионално развитие 
(ЕФРР) и Кохезионния фонд (КФ). Стратегията и разпределението на 
тези средства се осъществяват от Секторна оперативна програма 
„Околна среда“, която е разработена в съответствие с националните 
стратегически цели. Те са разписани в Националния план за развитие 
2007 – 2013 г. (Секторни оперативни програми) и при разработването 
им са взети под внимание приоритетите и целите на екологичната 
политика на ЕС. Програмата е очертана така, че да допринесе за из-
пълнението както на ангажиментите, произтичащи от Договора за при-
съединяване на Румъния към ЕС, така и на нейните специфични 
цели

12
:    

 подобряване на качеството и достъпа до водната ин-
фраструктура и инфраструктурата на отпадните води;  

 разработване на устойчиви системи за управление на от-
падъците;  

 рехабилитация на замърсените зони;  

                                                 
11

 Националният център за устойчиво развитие, официален уебсайт: 
www.ncsd.ro 

12
 Правителство на Румъния, Министерството на околната среда и ус-

тойчивото развитие, Секторната оперативна програма „Околна среда”  2007-
2013. 
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 ограничаване на замърсяването на околната среда чрез мо-
дернизиране на системите за отопление;  

 опазване, защита и подобрение на биоразнообразието и 
природното наследство. 

 
Програмата „Чиста Румъния“

13
 е друга важна национална 

програма за осъществяване на екологичната политика на страната. Тя 
стартира през 2002 г., за да координирана инициативите, ускори и 
оцени хармонизирането на румънските и европейските норми в об-
ластта на опазване на околната среда. Основните й цели са:  

 обучение на населението с цел намаляване на последиците 
от замърсяването на околната среда; 

 осигуряване на интегрирано управление на отпадъците; 

 осигуряване на опазване и съхраняване на естествената и 
застроената околна среда според изискванията за устой-
чиво развитие. 

 
Проектът, насърчаващ купуването на екологично чисти 

продукти с минимален ефект върху околната среда, се изпъл-
нява между април 2009 и септември 2010  от Министерството на 
околната среда и горите заедно с Националната асоциация на дър-
жавните служители. Основната му цел е да повиши информираността 
на населението относно положителното въздействие на  потреблени-
ето на екологично чисти продукти върху околната среда.   

Програмата „Зелен дом“ се изпълнява в Румъния за инста-
лиране на отоплителни системи, използващи възобновяеми енергийни 
източници. Управлява се от администрацията на Фонд „Околна среда“ 
с цел подобряване качеството на въздуха, водата и почвите чрез ог-
раничаване на замърсяването, причинено от горенето на дърва и 
твърди горива за отопление на домовете и вода за домакинството.     

Следващата част на статията разглежда подробно Програ-
мата за бракуване на стари автомобили, която стартира през 2005 

                                                 
13

 `Clean. Romania`– Concrete program for environmental health, април 
2002, Букурещ. 
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г., и разкрива нейната популярност и ефективност. Програмата разпо-
лага със скромен бюджет от едва 45 милиона леи (това е най-ниският 
бюджет в историята на този вид програми) и има за цел изваждането 
от употреба на стари автомобили и осигуряване на финансови ком-
пенсации при закупуването на нов автомобил. През първите три го-
дини от действието на програмата собствениците на стари автомо-
били „Дачия” имат възможност да ги върнат в центрове за бракуване и 
да закупят нови с отстъпка от 3 000 леи, като тези пари се предоста-
вят от държавата. В този период са продадени 97% от общо 15 000 
автомобили, регистрирани по програмата. През 2006  г. общият брой 
автомобили, разпределени по програмата, нараства с 10% , но са 
продадени малко над 15 000 автомобили. През 2007 търсенето по 
програмата достига почти 100% и пазарът на автомобили регистрира 
рекорден брой продажби. Това се дължи на факта, че  Румъния се 
присъединява към ЕС, отменя акцизите и въвежда първия данък за 
регистрация. През 2008 г. общият брой на автомобилите достига 40 
000, но пазарът на автомобили бележи спад, защото търсенето е едва 
76%. Анализът на периода 2005 – 2008 показва, че около 77 000 стари 
автомобили са извадени от употреба.  

От 2010 г. бонусът е заменен от ваучер, а сумата е увеличена 
до 3800 леи (вж. Графика 1). Желаещите за закупят нов автомобил 
могат да се възползват от други два бонуса освен този, който получа-
ват при бракуването на стария. Наред с това програмата за първи път 
помага на фирми да подменят старите си автомобили с нови. 186 854 
стари автомобили са бракувани и са закупени 60000 нови.  В периода 
2011 – 2012  г. са бракувани 160 000 и са закупени 60 000 нови авто-
мобили.  

От 2013 г. стойността на ваучера е увеличена на 6 500 леи от 
Министерството на околната страна, но наред с това то налага огра-
ничение, според което не може да се използва повече от един ваучер 
при покупката на нов автомобил. Наред с това, за да стимулира заку-
пуването на електрически автомобили, държавата предлага допълни-
телен бонус от 500 леи.  

През 2010 програмата за бракуване на стари автомобили пос-
тига нов успех, тъй като за извадени от употреба 190 000 и за заку-
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пени 63 000 нови автомобили. Успехът на тази програма допринася 
значително за развитието и успеха на политиката за опазване на 
околната среда в Румъния.  

 

 
 
Графика 1. Увеличение на средствата, предоставени от 
държавата по Програмата за бракуване на стари 
автомобили за периода 2005 – 2016 г. 
 
Статистическите данни показват, че до 2014 са бракувани по-

вече от 480 000 стари автомобили, а са били закупени почти 240 000 
автомобили. Болшинството от румънските граждани са подменили 
старите си автомобили „Дачия” с нови. „Опел” е следващата марка, 
която се е облагодетелствала най-много от програмата, следвана от 
„Шевролет”.    

Въпреки популярността и успеха й, Програмата за бракуване 
на стари автомобили изглежда е към своя край. Бюджетът на програ-
мата за подмяна на автомобилния парк намалява от 2010 г. насам, 



Доц. д-р  Йоана Панагорец, ас. д-р Драгош Панагорец 

 

42 

тъй като все повече румънски граждани печелят в съда дела за възс-
тановяване на данък „Околна среда“, който се събира от държавата, а 
тези средства се покриват от Министерството на околната среда. 
Въпреки че производителите и вносителите на автомобили, работещи 
по програмата, би трябвало да преустановят дейността си до 2015 г., а 
държавата да спре лавинообразното увеличение на внесените от 
чужбина употребявани автомобили, правителството одобри удължа-
ване на програмата, наречено „Бракуване на стари автомобили Плюс“. 
Това ще доведе до разпределяне на бюджет от 75 милиона леи за 
закупуване на електрически или хибридни автомобили без задълже-
нието за бракуване на стар автомобил.  

 През 2016, според Заповед № 954/2016 на Министерството на 
водите и горите, фирми и физически лица могат да се регистрират в 
програмата „Бракуване Плюс“ и да закупят нов електрически автомо-
бил с максимална безвъзмездна финансова помощ от 20 000 леи. За 
частни лица освен този бонус са добавени допълнителни екологични 
бонуси, достигащи 8750 леи, при закупуване на автомобил с опреде-
лени характеристики.    

 
 

Заключение  
 
Екологичната политика е замислена като елемент на общата 

политика на държавата и нейните отговорности включват определяне 
на стратегии, цели и приоритети, средства и методи, които да доведат 
до предприемане на конкретни действия на национално ниво за 
предотвратяване и борба със замърсяването, опазване на околната 
среда и устойчивото развитие. 

В Румъния проблемите, свързани с опазване на околната 
среда, имат императивен характер в резултат от замърсяване на 
местно ниво, причинено главно от следните индустрии: добив на 
въглища; добив и употреба на нефт, нефтени продукти и желязна 
руда; металургия; минна и химическа индустрии; машиностроене; 
производство на цимент; дървообработване и производство на 
целулоза; производство на електрическа енергия от ТЕЦ и ВЕЦ; 
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транспорт; селско стопанство; комунални услуги и др. Във връзка с 
това правителството на Румъния трябва да контролира постоянно и с 
голяма отговорност изпълнението на екологичната си политика и 
използването с максимална ефективност на финансовите 
инструменти, чрез които се реализира тези политика.  

За 2016 г. румънското правителство е предложило за 
финансиране от фонд „Околна среда“ проекти и програми на стойност 
790.1 милиона леи, както следва:   

 програма, стимулираща подновяването на автомобил-
ния парк, по която са  разпределени 222 милиона леи (през 2015 г. са 
извадени от употреба 25 423 превозни средства на повече от 8 години 
и се очаква през 2016 г. техният брой да достигне около 20 000, като 
за целта ще се разпределят 145 милиона леи); 

  програма „Бракуване на стари автомобили Плюс“, по ко-
ято са разпределени 75 милиона леи;  

 програма „Зелен дом“, по която за разпределени 44.5 
милиона леи за финансиране на договори, които са в сила в момента, 
и 94.7 милиона леи за нови договори (по тази програма се финансират 
отоплителни инсталации, използващи възобновяеми енергийни източ-
ници). Това включва подмяна или подобрение на традиционните сис-
теми за отопление за домакинствата. Предвижда се приблизително 15 
000 души да се възползват от финансирането по програмата); 

 програма „Зелен дом Плюс“, по която за разпределени 45 
милиона леи и която ще финансира екологични материали, покривни 
системи и системи за оптимизиране потреблението на енергийни ре-
сурси и материали;  

 програма „Интегрирани системи за водоснабдяване и пре-
чиствателни станции“, по която са разпределени 275.5 милиона леи за 
плащания по действащи в момента договори;  

 програма за залесяване на деградирали земи, по която са 
разпределени 20 милиона леи за плащания по текущи договори и 50 
милиона леи за подписване на нови договори; 

 за управление на отпадъците – за тази цел са разпреде-
лени 100 милиона леи за подписване на нови договори, които ще фи-
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нансират проекти за превенция и рециклиране за развитие на иконо-
мика, свободна от отпадъци;  

 за изграждане на велосипедни алеи, за които са предназ-
начени 30 милиона леи за нови договори;  

  Програма за общественото образование и обществена-
та осведоменост за околната среда, по която за разпределени 30 
милиона леи.   

Румънската държава проявява загриженост по редица проб-
леми, свързани с опазването на околната среда. Това е знак, че пра-
вителството ги определя като приоритетни за икономическото и соци-
алното развитие на страната. Целта е да се постигне по-чиста и здра-
вословна околна среда, която няма да ограничи възможностите за 
развитие на бъдещите поколения. За целта е необходимо да се гаран-
тира опазването на околната среда и природните ресурси в съответс-
твие с изискванията на устойчивото икономическо и социално разви-
тие. Нужно е също така да се подобряват образованието и информи-
раността на населението за постигане на тези цели. 
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