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ОБЩА ИНФОРМАЦИЯ

ОПОС 2014-2020 надгражда постигнатите резултати от ОПОС 2007-2013

Основни приоритети:

- Подобряване на ВиК инфраструктурата;

- Екологосъобразно управление на отпадъците;

- Подобряване качеството на атмосферния въздух;

- Опазване на богатото биоразнообразие на България;

- Мерки за превенция и управление на риска от наводнения и свлачища.

Бюджетът на ОПОС 2014-2020 г. е 3,5 млрд.лв.



Къде сме днес и какво предстои …



Договорени средства и реално
изплатени суми по ОПОС 2014-2020 г. (10.17)

Плащания от ОПОС 2014-2020 г. към бенефициентите на програмата

От началото на програмния период на бенефициентите на програмата 
са изплатени над 158,9 млн. лв. (4,59% от бюджета на ОПОС), от които 
63% са за междинни плащания, а останалите 37% са аванси. 
Изплатените суми съответстват на планираните суми и се извършват в 
срок, като стриктно се следи да не се допуска забавяне при възстановя -
ването на извършените от бенефициентите разходи.   





Към момента по ОПОС 2014-2020 г. са обявени 27 процедури на 
стойност над 1,5 млрд. лв., което представлява 44 % от ресурса по 
програмата. 

В изпълнение са 49 договора за безвъзмездно финансиране на обща 
стойност 803 млн. лв. (23,2% от ресурса на програмата).

Сертификация на разходи пред ЕК и плащане от ЕК по ОПОС 2014-2020 г.: 
Пред ЕК са представени 10 сертификата и заявления за плащане по 
програмата за 92,7 млн. лв., като плащанията се извършват средно за 1 
месец (при срок за плащане от ЕК до 2 месеца). Сертифицираните пред 
ЕК разходи представляват 2,68% от бюджета на програмата.



Приоритетна ос 1 „ВОДИ“

Най-големият финансов ресурс е съсредоточен в сектор „Води“ – 2,3 млрд. лв.; 

Обявени са 11 процедури на обща стойност 881 209 959 лв.; 

Сключените договори са на стойност 628 776 948 лв.

ФОКУС ВЪРХУ ЦЯЛОСТНА РЕФОРМА НА ВиК СЕКТОРА 

- подобряване на нормативната уредба;

- консолидиране на операторите на регионален принцип;

- подобрен бизнес модел на ВиК дружествата, в условията на качествено нова 

организационна култура. 



Приоритетна ос 1 „ВОДИ“

В ПРОЦЕС НА ИЗПЪЛНЕНИЕ СА:

• 7 от т.нар. „РАННИ“ ВиК проекти – за общините Асеновград, Добрич, и Плевен –
Долна Митрополия, Приморско, Айтос, Елхово и Чирпан. Предстои да бъдат
подписани договорите за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ с
Пловдив и Тутракан.;

• Фазираните проекти за изграждане на ВиК инфраструктура, чието изпълнение
е стартирало по ОПОС 2007-2013 г. с бенефициенти общините – Банско, Варна,
Видин, Враца, Тервел и Ямбол. Вече приключиха първите два от тях -
пречиствателната станция на Шумен и пречиствателната станция на Раднево.

• Трите проекта в областта на регионалното планиране и укрепване на
капацитета във ВиК сектора, с бенефициенти МРРБ и Столична община.



До края на 2017 г. се планира обявяването на 1 процедура за проекти за ВиК инфраструктура:

- Процедура на директно предоставяне Регионален инвестиционен ВиК проект за обособената
територия на „ВиК” ЕООД Смолян

Бенефициент: ВиК Смолян на база на подготвения РПИП от МРРБ.

Индикативен ресурс: 70 000 000 лв.

Дата на обявяване: четвърто тримесечие на 2017 г.

Нови моменти: прилагане на реформата в отрасъла, изискванията за възстановяване на ресурсните
разходи и механизма за реинвестиране на част от приходите на операторите във ВиК инфраструктура,
изискване за постигане на пълно съответствие в агломерациите с изискванията на законодателството,
типови образци за възлагане на строителство, определяне на конкретен индикатор за принос на проект
към намаляване на загубите на вода

КЛЮЧОВО: Добро планиране и законосъобразно провеждане на обществени поръчки, навременна
подготовка на проекта от оператора, неговото управление и изпълнение.

КАКВО ПРЕДСТОИ ДО КРАЯ НА 2017 Г.

в сектор „ВОДИ“



- Процедура на директно предоставяне „Изграждане на ВиК инфраструктура“ за финансирането на ВиК
проекти в 15 консолидирани района (вкл. София)

Бенефициенти: ВиК операторите, обслужващи консолидирани райони и Столична община

Индикативен ресурс: 1 550 000 000 лв.

Условие за обявяването на процедурата е финализиране на работата по регионалните
прединвестиционни проучвания, които ще идентифицират приоритетните инвестиции във ВиК
инфраструктура в агломерации над 10 000 е.ж. на територията на 15 консолидирани ВиК оператора.

- Подпомагане на регионалното инвестиционно планиране на отрасъл ВиК – етап 2

Бенефициент: МРРБ

Индикативен ресурс: 23 000 000 лв.

- Подготовка и разработване на Трети цикъл ПУРБ

Бенефициент: МОСВ

Индикативен ресурс: 24 000 000 лв.

КАКВО ПРЕДСТОИ през 2018 г. 

в сектор „ВОДИ“



БЛАГОДАРЯ ЗА ВНИМАНИЕТО

http://ope.moew.government.bg

http://www.moew.government.bg

http://ope.moew.government.bg/
http://www.moew.government.bg/

