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КАКВО ПОСТИГНАХМЕ 2007-2013? 

 

Снимка: Вячеслав Попов  

фотоконкурс на БАВ: Реките в България, 2016 г. 



В периода 2007-2013 стартирахме ключови екологични 

политики, като изпълнихме едни от най-тежките  

и социално отговорни инвестиции в базисна 

инфраструктура.  

 

В сектор  води, където  бе  инвестиран най-голям финансов 

ресурс по Оперативна програма Околна среда 2007-2013, 

са изградени/реконструирани 50 ПСОВ, положени са  

над 2 500 км ВиК мрежа. Реконструирана е първата по 

програмата ПСПВ – Габрово.  

 

Подобряват се и технологиите за пречистване, запазва се 

тенденцията за подобряване качеството на повърхностните 

води по отношение на  основните физико-химични 

показатели, а делът на населението, свързано със селищни 

пречиствателни станции за отпадъчни води, е нараснал  

със 16% за последните 10 години.   



Снимка: Мартин Костадинов 

фотоконкурс на БАВ: Реките в България, 2016 г. 

КАКВО ПРЕДСТОИ? 

 



Новият програмен период 2014-2020 г. 

осигурява  

 

2.3 мрд. лв. в сектор води за: 

 

подкрепа за водната реформа  

и регионалното инвестиционно планиране 

 

подготовка на ПУРБ и ПУРН 2016 – 2021 

 

мониторинг на водите 

 

изграждане на ВиК инфраструктура  

в агломерации с над 10 000 е.ж.    



В допълнение, за първи път със средства  

по ОПОС ще се финансират проекти  

за превенция и управление на риска  

от наводнения и свлачища,  

като са предвидени  

153 млн. лв.  



Ръководни принципи на финансирането 

 

 

Финансиране, основано на законодателните 

ангажименти:  

 

ще се финансират приоритетно проекти, 

посредством които ще се постигне изпълнение  

на ангажиментите на страната съгласно 

законодателството на ЕС и приложимото национално 

законодателство в областта на ВиК, насочени  

към изпълнение на мерките, залегнали в ПУРБ,  

регионалните генерални планове за ВиК, Стратегията 

за развитие и управление на водоснабдяването  

и канализацията в Република България за периода 

2014-2023 г. 

 



Регионализация: 

 

Ще се финансират приоритетно проекти въз основа 

на регионален подход, прилагането на който ще 

допринесе за постигане на устойчивост във водния 

сектор, за реализиране на икономии от мащаба  

и за осигуряване възстановяването на инвестиционните 

разходи. Техническите решения за новите инвестиции 

следва да отчитат вече изградената инфраструктура 

през програмен период 2007 – 2013 г. 

 

Интегрираност на инвестициите: 

 

Ще се търси постигане на цялостен синергичен 

ефект, когато това е подходящо и приложимо,  

както и ефективност от гледна точка на разходите. 



Устойчиво развитие и ресурсна ефективност: 

 

Ще се насърчават технологични решения, изискващи 

по-малко инвестиционни и експлоатационни разходи, 

за откриване на нови работни места, развитие  

на устойчиви икономически дейности, вкл. устойчив 

туризъм.  

 

Инвестициите в нови съоръжения за питейни води  

ще бъдат финансирани при съобразяване  

с плана за намаляване на течовете. 



Устойчивост на инвестициите: задължително условие 

за допустимост на проектите, основани на РПИП, е 

наличието на подписан договор между асоциацията 

по ВиК и регионалния ВиК оператор, предвиждащ 

механизъм за обособяване на приходите, на базата 

на пълна амортизация на активите, включително 

активи,финансирани от безвъзмездна помощ, които 

да бъдат използвани за реинвестиране във ВиК 

инфраструктура 

 

Борба с изменението на климата, адаптация и 

устойчивост към бедствия: при финансирането  

на проекти, там където е приложимо, ще се цели 

намаляване на емисиите на парникови газове  

и адаптация към изменението на климата, както  

и постигане на устойчивост на инфраструктурата  

към бедствия. 



подкрепа за водната реформа и регионалното инвестиционно 

планиране 

 

 

 

Подготовката на новите проекти във водния сектор,  

които да бъдат пълноценно финансирани за периода 2014 – 2020, 

е приоритет за програмата, като през новия програмен период 

тези инвестиции са условни – ще бъдат възможни и достъпни само 

при реформиран, рентабилен и устойчив ВиК отрасъл.  

 

 
 

Произтичащите в тази връзка ангажименти се изпълняват 

ефективно, като МОСВ подпомага МРРБ, като координатор  

на реформата, за успешното й завършване.  



2 ключови проекта с бенефициент МРРБ: 

 

Подпомагане ефективността, управлението и институционалния 
капацитет във ВиК отрасъла – разработване на специализирани 

информационни системи и регистър, предложения за промяна 

в приложимата нормативната уредба и финансиране в отрасъл ВиК, 

документи, проучвания и анализи и повишаване на административния 

капацитет на заинтересованите страни.  

 

Подпомагане регионалното инвестиционно планиране на отрасъл 
ВиК - финансиране на стойност близо 60 милиона лв. за подготовка 

на 14 регионални ПИП и формуляри за кандидатстване за европейско 

финансиране, които ще обезпечат предстоящите инвестиции във ВиК 

в агломерации над 10 000 е.ж. - Бургас, Сливен, Шумен, Пловдив, 

Кърджали, Ямбол, Варна, Добрич, Силистра, Русе, Стара Загора, 

Видин, Враца, Перник. Тези инвестиции трябва да обезпечат постигане 

на съответствие с директивата за отпадъчни води и където е 

необходимо – за питейни води, както и ефективно управление  

на системите и устойчивост на операторите. Още преди подписване 

на договорите за БФП, УО на ОПОС стартира мерки за обучения  

на новите бенефициенти – ВиК операторите.  

 

 

 



разработване на нови и/или актуализация на съществуващи 
стратегически документи във връзка с прилагането на Рамковата 

директива за водите и Рамковата Директива за морска стратегия 

 
проучвания и оценки по унифицирана методология за 4-те РБУ,  

във връзка с разработване и прилагане на ПУРБ, свързани  

с характеризирането на районите 

 

разработване на модели и системи за управление на водите в 

пилотни водни тела, при ползването на иновативни и ИКТ-базирани 

решения 

 

трансгранична координация 

 

проучване на причините и изпълнение на допълнителни мерки  

за водни тела 

 

прилагане на иновативни решения за управление на водите и 

мониторинг 

 

екологична оценка на проектите на вторите и третите ПУРБ и др.  



мониторинг на водите 
 
Мониторинг на количественото състояние на водите: в изпълнение на 
Рамковата директива за водите в България са определени около 1 000 
повърхностни водни тела, за които следва да бъде установена система  
за мониторинг на количеството на водите, чрез мобилни измервателни 

устройства. Предвид разнообразието на природните условия в България  
е необходимо да бъде изпълнен анализ и, в зависимост от пространственото 
разположение на водните тела и техните характеристики, да бъдат 
обосновани и стабилизирани/ изградени подходящи места за извършване  
на измервания, да се специфицира и закупи съответното мобилно 

оборудване. 
 
Мониторинг на качеството на водите: доизграждане и/или оптимизиране  
на мрежите за контролен и оперативен мониторинг на химичното състояние 
на подземните води; мобилни лаборатории и лабораторно оборудване  
и материали; обновяване и модернизиране на лабораториите на ИАОС  

с нови средства за измервания; обновяване и модернизиране  
на лабораториите на органите на Държавния здравен контрол с нови  
средства за измервания за целите на мониторинга на питейни води; 
изготвяне/осъвременяване и прилагане на методики за мониторинг на водите 
и обучение за прилагане на методиките за извършване на мониторинг –  
за разработване и въвеждане на методи за определяне на приоритетни 

вещества и специфични замърсители във води, седименти и биота. 

 



изграждане на ВиК инфраструктура в агломерации  

с над 10 000 е.ж. – стартирахме първите ВиК проекти  

с бенефициенти общини 

 

 

 

 

402 млн. лева за ранните проекти на общините Пловдив, 

Асеновград, Добрич, Плевен (в партньорство с Долна Митрополия), 

които България договори да стартират в аванс; етап – оценка на 

проектните предложения; първите договори ще се подпишат  

през м. юли; 

 

234 млн. лева за втората фаза на водните проекти, чието 

изпълнение е стартирало по ОПОС 2007-2013 г. - Банско, Видин, 
Враца, Раднево, Тервел, Шумен, Варна - Златни пясъци и Ямбол, 

които ще бъдат завършени по новата ОПОС; 

 

117 млн. лв. за ранните проекти на Чирпан, Елхово, Айтос, 

Приморско и Тутракан; до средата на м. юли ще бъде изпратена 
покана за представяне на проектните предложения, като до края 

на годината се планира подписването на договорите  

за безвъзмездна помощ; 

 



Превенция и управление на риска от наводнения и свлачища 

 

 

 Съгласно Доклада за екологична оценка на ОПОС 2014-2020, 

Анализа на риска и уязвимостта на секторите в българската 

икономика от климатичните промени и Националния план  

за защита при бедствия, основните рискове са свързани 

с наводненията и увеличаването на свлачищните процеси.  

 

В тази връзка, част от приоритетите на новата оперативна 

програма са свързани с мерки за управление на критичната 

инфраструктура и превенция на риска от наводнения и свлачища 
– създаване на национална система за управление на водите  

в реално време, установяване на 6 центъра за повишаване 

готовността на населението за адекватна реакция при наводнения, 

проучвания и оценки във връзка с Плановете за управление  

на риска от наводнения за периода 2021-2027, мерки за превенция 
на наводнения и свлачища, изпълнение на демонстрационни/ 

пилотни проекти и информационни кампании.  



Снимка: Панайот Желязков 

фотоконкурс на БАВ: Реките в България, 2016 г. 

БЛАГОДАРИМ ЗА ВНИМАНИЕТО! 

 


