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Министерство на регионалното развитие и благоустройството 



 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Акценти 

 

 Изпълнени и предстоящи дейности по проект 
„Подпомагане регионалното инвестиционно планиране в 
отрасъл ВиК“; 

 Изпълнени и предстоящи дейности по проект 
„Подпомагане на ефективността, управлението и 
институционалния капацитет в отрасъл ВиК“; 

 Предстоящи тръжни процедури в рамките на двата проекта 

 



Подпомагане регионалното инвестиционно 
планиране в отрасъл ВиК 

Договор № BG16M1OP002-1.001-0001-С01/10.02.2016 г. 

Стойност 59 194 263,78 лв с ДДС 

Период на изпълнение : 2016 – 2021 г.   

Дейности 

Регионални прединвестиционни проучвания (РПИП) и 

формуляри за кандидатстване за финансиране от фондовете 

на ЕС за  проектите в 14 обособени територии 

Контрол на техническото качество на регионалните 

прединвестиционни проучвания и формулярите за 

кандидатстване 

Актуализация на стойността на ВиК инфраструктурата; 

 

Други 



Регионални прединвестиционни проучвания 

Бургас, Сливен, Шумен, 

Пловдив, Кърджали, Ямбол,  

Варна, Русе, Силистра, Добрич, 

Видин, Враца, Перник, Стара Загора 



Регионални прединвестиционни проучвания в 
14 области 

Етап Дейности Срок 

�Фаза I 

Събиране на данни, анализи и измервания; 

12.2016 г. Валидиране границите и товарите на агломерациите; 

Мерки за постигане на  съответствие с директивите 

на ЕС 

�Фаза II  

Технически доклад към формуляр за кандидатстване 

(прединвестиционни проучвания);  
04.2017 г. 

Формуляр за кандидатстване за европейско 

финансиране за проектите в агломерациите на 10000 

е.ж.; 

10.2017 г. 

Идейни проекти за линейна ВиК инфраструктура в 

обхвата на инвестиционното намерение;  
02.2018 г. 

�Фаза III  

Прединвестиционни проучвания за агломерации под 

10 000 е.ж. за мерките извън Формулярите за 

кандидатстване   

07.2018 г. 

Стартиране на тръжни процедури за инженеринг на ПСОВ и ПСПВ – 2018 г. 



Събиране на данни 

 Информация от общински и 

областни администрации, ВиК 

операторите, МРРБ, МОСВ, МЗХ, 

МЗ и др.; 

 

 Измервателна кампания за 

набавяне на актуални данни за : 

 

- Водоснабдителни системи:  

водни количества, качество на водата, 

налягане; 

 

- Канализационни системи: 

водни количества, качество на водата (при 

вход на ПСОВ и в точка на заустване . 



Валидиране границите и товарите на 
агломерациите 

 Валидирани са границите и 

товарите на 51 агломерации 

над 10 000 е.ж. в 14 – те 

административни области; 

 Валидирани са границите и 

товарите на 123 агломерации 

от 2000 до 10 000 е.ж. в 14 – те 

административни области 

 



Състояние на канализацията 

Заснемане с камера 



Технически доклад към формуляр за 
кандидатстване  

 Изготвени са стратегически и детайлни варианти за 
оценка на предвижданите инвестиции; 
 

 Определени са конкретните инвестиционни 
намерения за отделните обособени територии, 
включително: 
 Геоложки, хидроложки, хидрогеоложки и геодезични 

проучвания; 

 Изясняване на необходимостта от изготвяне/изменение на 
подробен устройствен план и Задание за подробен устройствен 
план, съгласно Закона за устройство на територията, за 
избрания вариант; 

 Определяне на екологични процедури, свързани с приложимото 
законодателство в областта на околната среда за конкретните 
проекти; 

 Технологично оразмеряване на съоръженията и спецификация 
на параметрите на основното технологично оборудване 



Предстои изготвяне на: 

 Формуляр за кандидатстване за европейско 

финансиране за агломерациите над 10 000 е.ж. със 

съответните приложения; 

 Комплексни проекти за инвестиционна инициатива 

за ВиК инфраструктура и прилежащите към нея 

съоръжения за агломерациите над 10 000 е.ж.; 

 Мерки за агломерациите между 2000 и 10000 е.ж., 

извън обхвата на Формулярите за кандидатстване и 

стратегия за финансирането им.  

 

 

 



Договор № BG16M1OP002-1.003-0001-С01/16.03.2016 г.   

Стойност 15 558 938,30 лв. с ДДС 

Период на изпълнение: 2016 – 2021 г.   

Дейности 

Специализирани информационни системи за ВиК услугите и 

водностопанската инфраструктура;  

Консултантски услуги от Световна банка за разработване на 

стратегия за финансиране, укрепване на регулаторния 

капацитет и повишаване ефективността; 

Укрепване на административния и институционален капацитет 

на заинтересованите страни; 

Развитие на нормативната уредба и др.  

Подпомагане на ефективността, 

управлението и институционалния 

капацитет в отрасъл ВиК 
 



Споразумение за консултантски услуги от 

Световна банка за повишаване на 

ефективността при предоставяне на услугите в 

отрасъл ВиК 

Дейност 1: Развитие на отрасъл ВиК чрез оптимизиране на 

управлението и подобряване на качеството на предоставяните 

услуги: 

-механизъм за реинвестиране в отрасъл ВиК; 

-управлението на утайките от ПСОВ; 

-държавни помощи; 

-сравнителен анализ (бенчмаркинг) на ВиК операторите и др.; 

 

Дейност 2: Разработване на Стратегия за финансиране на 

отрасъла и подходящи финансови механизми за намаляване на 

въздействието върху цените; 

 

Дейност 3: Укрепване на капацитета за регулиране на 

предоставяните ВиК услуги; 



Предстоящи тръжни процедури  

 Консултантски услуги за изготвяне на становища, анализи и документи 

свързани с инвестиции, управление и предоставяне на ВиК услугите, и 

предложения за промени в приложимата нормативна уредба; 

 

 Създаване на ЕИС за ВиК услугите и регистър на ВиК операторите и 

асоциациите по ВиК и Информационна система на водностопанските 

системи и съоръжения (ИС на ВСС); 

 

 Разработка, печат и дизайн на информационни и рекламни материали; 

 

 Информационни събития и публикации за популяризиране на проекта; 

 

 Актуализация стойността на публичната ВиК инфраструктура; 

 

 Укрепване на административния капацитет на заинтересованите страни 

в отрасъл ВиК чрез провеждане на семинари, информационни събития и 

др.; 



Благодаря за вниманието! 

Министерство на регионалното развитие и благоустройството 

www.mrrb.government.bg 


