
ПРЕДПРИЯТИЕ ЗА 

УПРАВЛЕНИЕ НА 

ДЕЙНОСТИТЕ ПО 

ОПАЗВАНЕ НА ОКОЛНАТА 

СРЕДА И ВОДИТЕ



Предмет на дейност

Основен предмет на дейност на

предприятието е реализация на

екологични проекти и дейности в

изпълнение на национални и

общински стратегии и програми в

областта на околната среда.



Предмет на дейност

 Предприятието безвъзмездно 

финансира екологични проекти на 

общини. 

 Предприятието отпуска заеми за 

финансиране на екологични 

проекти и дейности на общини, 

физически и юридически. 



Предмет на дейност

 Предприятието финансира
неинвестиционни проекти и дейности, 
способстващи за осъществяване 
политиката на МОСВ, в областта на 
опазване и възстановяване на 
околната среда. 

 Предприятието осъществява и други 
дейности, които осигуряват или 
допълват основния му предмет на 
дейност. 



Приоритети на ПУДООС за 

финансиране на инвестиционни 

проекти

Сектор: Управление 
на водите

Довършване на 
довеждащи и 

главни 
колектори до 

ГПСОВ

за агломерации
с над 10 000 
екв.жители в 

съответствие с 
чл.127 от ЗВ 

Довършване на
канализационни

мрежи, 
захранващи

главни и 
довеждащи

колектори до
ГПСОВ, МПСОВ

за агломерации над
2 000 екв. жители с 
цел натоварване на

капацитета на ГПСОВ 
/ МПСОВ в 

съответствие с чл. 
127 от ЗВ

Довършване на малки
водопроводни проекти, по
прекратени договори – в 

следствие от решение на УС 
на ПУДООС 

водопроводни обекти с приключено етапно
финансиране със средства от ДБ и ПУДООС, 

на които остава по-малко от 50% за
завършване

финансиране на
обекти, съпътстващи

обекти, 
финансирани със

средства от ЕС или
др. източници;

Финансиране или съ-
финансиране на

обекти, изпълнявани
със средства от
Програма ИСПА, 

ФАР, и др. 



Приоритети на ПУДООС за 

финансиране на инвестиционни 

проекти

Сектор: Управление на 
отпадъците

Довършване на 
депа за ТБО или
разширение на
съществуващи

регионални депа

останали без
възможност за
финансиране в 

системата на 24-те 
нови регионални

депа по ОП „Околна
среда 2007 – 2013 г

Рекултивация на стари
общински депа с 

прекратена експлоатация

обект на нарушение
№ 2012/2082 за

неизпълнение на
задълженията на

Република България
по Директива
1999/31/ЕО.

Финансиране или съ-
финансиране на

обекти, изпълнявани
със средства от

Програма ИСПА, 
ФАР, и др. 

финансиране на
обекти, съпътстващи
обекти, финансирани

със средства от
Европейския съюз

или други източници



Приоритети на ПУДООС за 

финансиране на 

неинвестиционни проекти

Сектор: 
Ограничаване

загубата на
биологичното

разнообразие и 
запазване на
естествените

екосистеми

Опазване на редки и 
застрашени видове

Развитие на 
националната екологична 

мрежа Натура 2000.

Повишаване на обществената 
информираност и общественото 
съзнание за ролята и значението 

на биоразнообразието за 
природните процеси и живота на 

хората.



Инвестиционни проекти за 

периода 01.01.2016-

30.10.2017г.

ВиК сектор 63 млн.лв.:

 Колектори и канализационна 
мрежа:

- отпуснати средства – 29 660 410 лв.

- изградени са 46 км

 Водопроводна мрежа:

- отпуснати средства – 33 209 222 лв.

- изградени са 95 км



Инвестиционни проекти за 

периода 01.01.2016-

30.10.2017г.

Управление на отпадъци 48,2 млн. лв.:

 Рекултивация на депа:

- отпуснати средства за закриване и 

рекултивация – 19 032 562 лв.

- рекултивират се 813 дка на 23 депа 

 Депа за ТБО:

- отпуснати средства за изграждане на 

5 депа за ТБО – 29 168 818лв.

- капацитет – 2 588 768 куб.м.



Отчет към 31.10.2017г. на 

разходваните средства по 

политики

Водни обекти
40%

Отпадъци
22%

Други
5%

Биологично 
разнообразие и 
неинв.проекти

6%

НДЕФ
27%



Разходи на ПУДООС за 2018г.

Планираните разходи на ПУДООС за

2018г. са общо в размер на 80 135

700лв., в т. ч. за финансиране на

инвестиционни екологични обекти,

безвъзмездни помощи на общини и

фирми и се разпределят по решения

на Управителният съвет на ПУДООС по

политики и програми, както следва:



Разходи на ПУДООС за 2018г.
 За Политика в областта на опазването и

ползването на компонентите на околната среда

предвидените 75 597 700 лв., се разпределят по

следните бюджетни програми:

o Бюджетна програма “Оценка, управление и

опазване на водите в Р България” – 30 345 400лв.;

o Бюджетна програма “Интегрирана система за

управление на отпадъците, опазване на земните

недра и почвите” – 40 202 300лв.

o Бюджетна програма “Съхраняване, укрепване и

възстановяване на екосистеми, местообитания,

видове и генетични ресурси” - 800 000лв.

o Бюджетна програма “Управление на дейностите по

изменение на климата” – 450 000лв.



Цели

 Изпълнение на изискванията на Директива 

91/271/ЕИО за пречистване на отпадъчни

води от населени места

 Устойчиви инвестиции в екологична ВиК 

инфраструктура

 Закриване и рекултивация на всички

нерегламентирани общински сметища, в 

рамките на наличните финансови

инструменти

 Обезвреждане и безопасно съхраняване на 

опасните отпадъци

 Повишаване на екологичното съзнание и 

подобряване на екологичната среда



www.pudoos.bg



Благодаря 
за вниманието

Ренета Георгиева
Изпълнителен директор на ПУДООС
Тел. 02 940 6251
r.georigeva@pudoos.bg
www.pudoos.bg
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