
ПРОГРАМА: "ОЦЕНКА, УПРАВЛЕНИЕ И ОПАЗВАНЕ НА ВОДИТЕ НА 

РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ"

ПРИОРИТЕТИ  ЗА ОТПУСКАНЕ НА БЕЗВЪЗМЕЗДНА ФИНАНСОВА ПОМОЩ 

ОТ ПУДООС В СЕКТОР „УПРАВЛЕНИЕ НА ВОДИТЕ“

МИНИСТЕРСТВО НА ОКОЛНАТА СРЕДА И ВОДИТЕ

ПРЕДПРИЯТИЕ ЗА УПРАВЛЕНИЕ НА ДЕЙНОСТИТЕ ПО 

ОПАЗВАНЕ НА ОКОЛНАТА СРЕДА /ПУДООС/



В качеството си на самостоятелно юридическо лице, създадено със Закона за

опазване на околната среда /ЗООС/, ПУДООС изпълнява политиката на МОСВ в

областта на опазване и възстановяване на околната среда, чрез реализация на

екологични проекти и дейности в изпълнение на национални и общински

стратегии и програми, посредством безвъзмездно финансиране.

ПУДООС прилага политиките на МОСВ, с оглед минимизиране на

последствията от налагането на наказателни процедури в областта на околната

среда и поетите от страната ни ангажименти за предприемане на действия за

справяне с констатирани неизпълнения при прилагането на множество директиви,

с обхват на действие в сферата на околната среда.



През последните 5 години от Предприятието са разходвани над 196 млн. лева в

изпълнението на 154 проекта в сектор „Управление на водите“ на територията на

цялата страна.

За 2022г. бюджетът на ПУДООС е 116 млн. лева, от които по програма „Оценка,

управление и опазване на водите на Република България“ са предвидени над 37 млн.

лева за реализация на проекти за ВиК инфраструктура.



Предприятието отпуска безвъзмездна финансова помощ за реализацията на проекти в

сектор „Управление на водите“, отговарящи на приоритети за финансиране, актуализирани

с решение на УС на ПУДООС, Протокол №2 от 03.05.2022г., както следва:

1. Изграждане/доизграждане на канализационна мрежа и

ПСОВ за агломерации над 10 000 екв. ж., за които не е

постигнато съответствие с изискванията на Директива

91/271/ЕИО за пречистване на отпадъчни води;

2. Изграждане/доизграждане на канализационна мрежа и

ПСОВ за агломерации между 2 000 до 10 000 екв. ж., за

които не е постигнато съответствие с изискванията на

Директива 91/271/ЕИО за пречистване на отпадъчни води;

*Допустимите агломерации са включени в Позитивен списък,

съдържащ и мерките, осигуряващи пълно съответствие с

изискванията на Директива 91/271/ЕС



3. Изграждане/доизграждане на

канализационни мрежи и ПСОВ за

отпадъчни води от населени места,

селищни и курортни образувания до 2

000 постоянни жители, които заустват в

Черно море и/или оказват негативно

въздействие върху състоянието на Черно

море;

4. Финансиране или съ-финансиране на

ВиК обекти, които са съпътстващи обекти

при изпълняване на проекти със средства

от Европейски структурни и

инвестиционни фондове (ЕСИФ) и/или

държавни/общински средства;



5. Проекти за подобряване ефективността при

използване на природния воден ресурс чрез

гарантирано намаляване на загубите при

експлоатация на водоснабдителните системи,

постигнато чрез:

реконструкция на водоснабдителна мрежа

за населени места между 50 и 2 000

жители;

и/или

изграждане на нови водоизточници и/или

изграждане/реконструкция на довеждаща

инфраструктура към съществуващата

водопреносна система при констатиран

недостиг на вода и/или липса на резервни

водоизточници.



ДОПУСТИМОСТ ЗА ФИНАНСИРАНЕ:

• Проекти за агломерации, включени в Позитивен списък, изготвен от Дирекция

„Управление на водите“ в МОСВ, съдържащ данни за агломерацията и мерките,

осигуряващи пълно съответствие с изискванията на Директива 91/271/ЕС;

• Проекти, в които общината/респ. ВиК операторът, титуляр на разрешителни не

дължи такси за водовземане, за ползване на воден обект или за замърсяване по

чл.194, ал.1, т.1-3 от Закона за водите;

• Проекти на общини, които имат/или съответния ВиК оператор има действащо

разрешително за ползване на воден обект за заустване на отпадъчни води във воден

обект за канализационната система;

- Проекти на общини, които имат/или съответния ВиК оператор има действащо

разрешително за водовземане от подземни води чрез съществуващи съоръжения

или разрешително за водовземане от повърхностни води за обекти в експлоатация;



ДОПУСТИМОСТ ЗА ФИНАНСИРАНЕ:

• Проекти, които предвиждат реконструкция, осигуряваща процент на реалните загуби на

питейна вода след изпълнение на проекта:

• при реконструкции над 20 % от дължината на съществуващите водоснабдителни

мрежи – да се постигне намаляване с поне 20 % на реалните загуби от подадената

вода във водопроводната мрежа за населеното място и намаляване най-малко с 10 %

на средномесечното количество иззета и постъпваща вода в населеното място;

• при реконструкции до 20 % от дължината на съществуващите водоснабдителни

мрежи - да се постигне намаляване с поне 3 % на реалните загуби във

водопроводната мрежа и намаляване най-малко с 1 % на средномесечното количество

иззета и постъпваща вода в населеното място;

• Проекти, които предвиждат реконструкция на водоснабдителни мрежи за населени места,

при доказана необходимост от намаляване на загубите на воден ресурс, изграждане на

нови водоизточници и/или изграждане/реконструкция на довеждаща инфраструктура към

съществуващата водопреносна система при констатиран недостиг на вода и/или липса на

резервни водоизточници.



Предприятието осъществява прием на заявления 2 пъти в текущия месец за

период от 5 работни дни като началото е 1-во и 15-то число на всеки

календарен месец.

Пълна информация за приоритетите и изискванията при кандидатстване пред

ПУДООС за отпускане на безвъзмездна финансова помощ за проекти в сектор

„Управление на водите“ може да бъдат открити на електронната страница на

адрес www.pudoos.bg



БЛАГОДАРЯ ВИ ЗА ВНИМАНИЕТО!

Източници, използвани при изготвяне на презентацията:

1. Изискванията при кандидатстване пред ПУДООС за 

отпускане на безвъзмездна финансова помощ за 

проекти в сектор „Управление на водите“ 

2. Интернет.


