ПРОГРАМА ЗА ОКОЛНА СРЕДА
и Директива 91/271/ЕИО
Подкрепа за ВиК отрасъла
София, юни 2022 г.

ОПОС 2014-2020
ПО 1 «Води»
17 обявени процедури – 1,37 млрд. евро (143% от бюджета
на ПО1)
42 сключени договора/издадени заповеди – 1,05 млрд. евро
(109% от бюджета на ПО),
26 проекта в изпълнение, 12 приключили проекта (още 4
с физически изпълнени дейности).
Декларирани разходи от бенефициенти – 438,7 млн. евро
Верифицирани разходи – 375,6 млн. евро (39% от бюджета
на ПО1)

ОПОС 2014-2020
Финансови инструменти
2018 г. сключено Финансово споразумение – Води (УО с
ФМФИБ ЕАД) за 136 млн. евро, преведен първи транш от
25% (33,7 млн. евро); ФМФИБ сключва споразумение с
ЕБВР за инвестиции във ВиК сектора (заеми и гаранции)

До края на 2021 г. са договорени заеми между ЕБВР и
ВиКО за 15 млн. евро
.

ОПОС 2014-2020
Предизвикателства
Ограничен ресурс – големи нужди – фокус над 10 000
екв. ж. в консолидирани райони, бенефициент – ВиК
оператори;
Навременна подготовка на качествени проекти за
бързо оценяване, безпроблемно бързо изпълнение и
намаляване на риска от загуба на средства;
Изискване на ЕК - фокус върху резултати (индикатори)

ПОС 2021-2027
Бюджет

(млн. евро)

ВОДИ
780
ОТПАДЪЦИ

ТЕХНИЧЕСКА
ПОМОЩ

250

42

ПОС
1 823
ВЪЗДУХ

БИОЛОГИЧНО
РАЗНООБРАЗИЕ

395

132
РИСК и
ИЗМЕНЕНИЕ
НА КЛИМАТА

224

ПОС 2021-2027
Приоритет 1 «Води»
• Инфраструктура за събиране, отвеждане и пречистване на отпадъчни води
за постигане на съответствие с Директива 91/271/ЕИО – фокус над 10 000
екв.ж., и Инфраструктура водоснабдяване за постигане на съответствие с
Директивата за питейни води – принос към намаляване на загубите на вода
и подобряване качеството на питейните води в област Велико Търново,
Габрово, Плевен, София-град, София-област, Търговище, Хасково и
Добрич;

• Разработване на РПИП за бъдещо финансиране за новоконсолидирани
райони Благоевград, Кюстендил, Ловеч, Монтана, Пазарджик, Разград –
след консолидиране на тези области;
• Подкрепа за разработване ПУРБ – оценки, набиране на данни, и др.;
• Мерки по отношение мониторинг и оценка на качеството на водите за
питейно-битово водоснабдяване във връзка с Директивата за питейни води

ПОС 2021-2027/ВАЖНИ МОМЕНТИ
• БЛАГОПРИЯТСВАЩО УСЛОВИЕ - Национален Инвестиционен
План за ВиК сектора (разработен от МРРБ)
• ИНДИКАТОРИ:
o Нов или подобрен капацитет за пречистване на отпадъчни води – екв. ж.
o Жители, свързани към подобрено обществено водоснабдяване

o Жители, свързани към поне вторично пречистване на отпадъчни води

• ПРЕПОРЪКА НА ЕК:
o допълнителна базова и целева стойност на индикатори на ниво
кандидатстване за намаляване на загуби на вода и
o средства за подобрена енергийна ефективност (при нова мрежа –
ако средната енергийна консумация <= 0.5 kWh или ако индексът на
течовете Index (ILI) <= 1.5; а при реконструкция – ако намаляването
на средната енергийна консумация е >20% или намаляването на
загубите е с >20%).

БЛАГОДАРЯ ЗА ВНИМАНИЕТО!
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