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Общ напредък на програмата
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Напредък за I-во тримесечие на 2012 г.

• Нови 45 договора на стойност 537 млн. 
лв. 

• Плащания към бенефициентите – 30 
млн. лв.

• Успешно приключили 18 проекта с 
усвоени близо 40 млн. лв.



Сектор “води”

В изпълнение:
101 договора/заповеди (44 само за техническа помощ, 30 за изграждане на 
ВиК инфраструктура, 1 заповед за Басейнова дирекция – Благоевград, 26 за 
подготовка и строителство на ВиК инфраструктура) на стойност близо 1,91 
млрд. лв.

Успешно приключили:
• 69 договора за ТП с общ размер на усвоената БФП 46 млн.лв. 
• 5 договора за изграждане на инфраструктура на общините Бургас (кв. Долно 
Езерово), Вълчи Дол, Приморско, Главиница и Перник с общ размер на 
усвоената БФП 64 млн. лв. 

В оценка:
• 72 проектни предложения за ВиК инфраструктура за агломерации над 10 

000 е.ж. на обща индикативна стойност около 2,7 млрд. лв.
• Изпратени за оценка в ЕК са проектите на Добрич – Фаза I, Пловдив и 
Асеновград (362 млн. лв.)

Предстоящи процедури:
• “Разработване на планове за управление на риска от наводнения” с 
конкретен бенефициент Басейнови дирекции – 20,5 млн. лв.



Сектор “отпадъци”

• В изпълнение - 12 договора за 352 млн. лв. (7 договора за ТП и 5
договорa за изграждане на регионални системи за управление на 
отпадъците в региони Ботевград, Видин, Бургас, Столична община 
– І фаза, Перник)

• В оценка - 14 проектни предложения – Малко Търново, Габрово, 
Левски, Луковит, Панагюрище, Плевен, Самоков, Ямбол, Бяла 
(Русе), Варна, Велико Търново, Добрич, Разлог и Стара Загора на 
обща стойност 375.5 млн. лв.

• В оценка в ЕК е проектът за МБТ на Столична община– II фаза 
(200 млн. лв.)

• Успешно изпълнени - 21 договора за ТП с общ размер на 
усвоената БФП 9.7 млн.лв. 



В изпълнение са 52 договора/заповеди за 
предоставяне на БФП на обща
стойност около 80 млн. лв. 

В оценка:
• 18 проекта по процедура Изпълнение на дейности за устройство и 
управление на национални паркове и резервати 

• 11 проекта по процедура Изпълнение на дейности за устройство и 
управление на природни паркове

Сектор “биоразнообразие”

Успешно изпълнен е 
проект за “Опазване на 
лешоядите в Източните 
Родопи” на “Българско 
дружество за защита на 
птиците”.



Пуснати в експлоатация:
• 15 инвестиционни обекта в 12 общини: Приморско, Сопот, 
Белослав, Благоевград, Казанлък, Хисаря,  Бургас, Троян, 
Столична община, Перник, Каварна и Главиница.

Напредък по индикаторите :
• Изградена и реконструирана канализационна мрежа – 113,67 км
• Изградена и реконструирана водопроводна мрежа – 43,48 км
• Допълнително население, обслужвано от проекти за отпадъчни 
води – 173 078 е.ж.

• Брой изградени Пречиствателни станции за отпадъчни води 
(ПСОВ) - 3 бр.

• Брой изградени помпени станции - 4 бр.
• Брой изградени колектори - 7 бр.
• Брой изградени тласкатели - 3 бр.

Пуснати в експлоатация обекти и напредък по 
индикатори



• Проект на МРРБ за Стратегическо планиране и укрепване на 
капацитета на структурите, ангажирани в процеса на 
реформиране на ВиК сектора, за осигуряване устойчиво 
управление на ВиК инфраструктурата (16,8 млн. лв.) – в 
оценка

• Проект за Техническа помощ в областта на управление на 
отпадъците с цел въвеждане в националното 
законодателство на изискванията на директива 2008/98/ЕО за 
отпадъците и за отмяна на определени директиви” (1,2 млн. 
лв.) – в изпълнение

Предприети мерки по отношение на реформата в 
секторите “води” и “отпадъци”



Напредък в реализацията на инвестиционни 
проекти (1)

Сектор “Води”

• По процедурата за агломерации между 2 000 и 10 000 е.ж –
подадени 197 ПИП от 145 общини 

• След извършен преглед - констатирани пропуски и 
неточности в повечето от проектите

• Недостатъчен ресурс за финансиране на всички проекти => 
необходимост от приоритизиране чрез идентифициране на 
проекти с най-висока степен на готовност

Актуален статус на проектите за водните цикли на Враца и 
Габрово –приложения 1 и 2 към доклада



Напредък в реализацията на инвестиционни 
проекти (2)

Сектор “Отпадъци”

• Ботевград - изграден на над 80 %. 
• На 23 февруари 2012 г. общинa Бургас обяви 

процедура за избор на   изпълнител за строителство 
• Общините Перник и Видин предстои да стартират 

процедурите си за избор на изпълнител за 
строителство 

• Актуалният статус за напредъка на проекта на 
Столична община е представен като приложение 3 към  
доклада



Напредък в реализацията на инвестиционни 
проекти (3)

Предстоящи процедури

• Постоянен контакт с бенефициентите за подпомагане подготовката на 
проектите за изграждане на регионални системи за управление на 
отпадъците на региони Пазарджик, Провадия, Благоевград, Дупница и 
Своге – предвидени в „Механизма за управление на отпадъците” 

• Извършен е анализ на финансовите средства, проектната готовност, 
както и възможности за финансиране на резервни проекти по 
приоритетна ос 2 на ОПОС в изпълнение на решение на КН относно 
дейности, свързани с надграждане и доизграждане на регионални 
системи извън 23-те. 

• Подготовка на схема за закриване /рекултивиране на общински депа за 
отпадъци, също в изпълнение на решение на КН. 

• Ресурс за изпълнение на тези дейности се освобождава и от 
реализираните икономии по приключващи проекти. 



Междинна и вътрешна оценка

Междинна оценка на програмата
• Обществената поръчка обявена бе обявена през август 2011 г. 
• Подадени 7 оферти. 
• Проведено е заседанието за отваряне на офертите на 9 април 2012 г.
• След изтичане на 10-дневния срок за обжалване, Комисията ще излезе с 
решение за избор на изпълнител за поръчката.

Вътрешна оценка на програмата
• Основна цел - да бъде направен преглед на различните аспекти на 
изпълнението на ОПОС (степента, в която са постигнати целите на 
програмата, както и да бъдат представени препоръки за следващия 
програмен период 2014-2020 г. )
• Проведени интервюта с ключови експерти в МЗ и УО 
• Изпратени въпросници до всички бенефициенти, засягащи процеса на 
подготовка, кандидатстване и изпълнение на проектите по ОПОС
• Събраната информация се обработва и анализира. 
• В срок до 25 април 2012 г. ще бъде изготвен предварителен доклад с 
препоръки



Прогнози съгласно LOTHAR през 2012 г.

Договаряне – предвижда се да бъдат договорени 2,358 млрд.лв. При 
изпълнение на прогнозата до края на 2012 г. целият наличен ресурс по 
програмата ще бъде договорен.

Верификация – предвижда се да бъдат верифицирани разходи за 246,6 млн.лв., 
с което общата стойност с натрупване от началото на програмния период ще 
достигне 480,03 млн.лв. или 13,63 % от бюджета на ОПОС.

* В системата LOTHAR извършените авансови плащания не се прогнозират и 
отчитат.

Сертификация – предвижда се да бъдат сертифицирани разходи за 225,72 
млн.лв., с което общата стойност с натрупване от началото на програмния 
период ще достигне 392,58 млн.лв. или 11,15 % от бюджета на програмата.

Изпълнение на прогнозата през първото тримесечие на 2012

Изпълнение в %

Договаряне 93 %

Верификация 101 %

Сертификация 94 %



Предприети мерки в подкрепа на бенефициентите 

• На среща в Министерски съвет бе решено институциите, свързани с 
процеса по съгласуване на административни процедури, да разглеждат 
приоритетно преписките на общините с инфраструктурни проекти за 
изграждане на ВиК мрежи, пречиствателни станции и депа за отпадъци 
със средства от ОПОС с оглед стратегическото значение на инвестициите

• МОСВ формира мобилни групи от експерти, които ще подпомагат 
екипите на общините по места в началната фаза на изпълнение на 
проектите

• С цел унифициране подхода при осъществяването на предварителен 
контрол, по-висока ефективност при възлагане на обществените поръчки, 
намаляване на допусканите грешки и ограничаване на случаите, в които 
се налагат финансови корекции бе въведен нов ред за осъществяване 
на предварителен контрол.

На предварителен контрол от Агенцията по обществени поръчки (АОП) 
подлежат всички процедури на възложители - териториални органи на 
изпълнителната власт, на стойност равни или по-високи от 2 400 000 лв. - за 
строителство и 377 469 лв. - за доставки, услуги и конкурс за проект.



Тематични области в сектор “околна среда” 
2014-2020 г.

• Подобряване и развитие на инфраструктурата за питейни и отпадъчни
води и изпълнение на мерки, заложени в плановете за управление на
риска от наводнения;

• Опазване и възстановяване на биологичното разнообразие, включително 
НАТУРА 2000, вкл. изпълнение на заложените мерки в Националната 
приоритетна рамка от мерки (Prioritised Action Frameworks) за опазване  или 
възстановяване на благоприятното природозащитно състояние на 
приоритетни типове естествени местообитания и приоритетни видове (вкл. 
поддържане и подобряване състоянието на екосистемите и предлаганите от 
тях услуги чрез изграждане на „зелена инфраструктура”;

• Подобряване управлението на отпадъците, вкл. мерки насочени към 
повишаване процента на повторното използване/рециклиране на отпадъци 
– предвидени за изпълнение основно чрез финансови инструменти 
(инженеринг); 

• Ефективно използване на ресурсите и адаптация и борба с изменения в 
климата

• Разработване на стратегически документи на национално ниво и на 
съответните прилагащи документи (ръководства, методически указания и 
др.)



Интегриране на политиката по околна среда в 
секторните политики на национално ниво

• Стартира  процеса на разработване на Насоки за интегриране на 
политиката по околна среда в регионалната политика. 

• Бе сформирана вътрешноведомствена работна група в рамките на МОСВ, 
която ще извърши преглед на наличните документи и ще предложи 
концепция за интегрирането на политиката по околна среда. 

• Пъровото заседание на РГ бе проведено на 30 март 2012 г. На следващ 
етап ще бъде свикана междуведомствена работна група със задачи 
1) да  разработи конкретни мерки, свързани с околната среда, които 
следва да бъдат включени в другите ОП и 
2) да разработи ясни, конкретни и измерими „зелени” критерии и 
индикатори за прилагане на практика на хоризонталната политика по 
устойчиво развитие.

• Насоките ще бъдат утвърдени от СКУСЕС и от министъра по управление 
на средствата от ЕС и следва да бъдат използвани при разработването на 
всички оперативни програми за периода 2014 – 2020 г.



МОСВ управлява 22 финансови меморандума по 

Кохезионен фонд (Регламент 1164/94 – ех ИСПА)

19 – за инфраструктурни проекти

3 – за техническа помощ

Програма ИСПА в сектор

“околна среда”



Финансов резултат:

Общ ресурс по ИСПА* €487 млн. (952 млн.лв.)

Общо договорено €541 млн. (1,058 млрд.лв.)

Общо платено €436.6 млн. (854 млн.лв.)

Общо усвояване към момента* * 81 %

*Средства от Финансови меморандуми

**Процентът нараства текущо с разплащания до затваряне на ФМ

Програма ИСПА в сектор

“околна среда”



ИЗПЪЛНЕНИ ПРОЕКТИ

сектор “Води”

15 ПСОВ обслужващи 16 населени места:
Горна Оряховица, Лясковец,
Благоевград, Пазарджик,
Ловеч, Монтана, Севлиево,
Бургас – кв. Меден Рудник
Попово, Смолян, Балчик,
Кюстендил, София (Кубратово),

Варна, Сливен, Търговище;

Обслужващи близо 3 млн. е.ж.;

Капацитет на пречистване 950 164 m3 на ден.

Програма ИСПА в сектор

“околна среда”



Горна Оряховица

Попово

Бургас – Meден Рудник

Севлиево

Ловеч

Mонтана

София - Кубратово

Пазарджик

Смолян

Благоевград

Кюстендил

Балчик

15 Пречиствателни станции за отпадъчни води

Варна

Търговище

Сливен



ВиК мрежи в 15 града за над 1 млн.жители

182,3 км канализационна мрежа

246,1 km водопроводна мрежа

2 ПСПВ в Мала Църква и Пасарел

2 помпени станции в Нови Искър 

и кв. Аспарухово (Варна)

Помпена станция Нови Искър

Програма ИСПА в сектор

“околна среда”



ИЗПЪЛНЕНИ ПРОЕКТИ

сектор “Отпадъци”

5 регионални депа за отпадъци

В регионите Монтана,Русе,
Севлиево, Силистра и Созопол ,
Обслужващи 29 български общини

с близо 0,562 млн. жители;

Постигане на съответствие
с екологичните норми

Програма ИСПА в сектор

“околна среда”



Монтана

Севлиево

Русе

Силистра

Созопол

5 Регионални депа за управление на отпадъците



Приключени проекти по линия на техническа помощ

Сектор води:
Изготвени проекти за кандидатстване по линия на ОПОС
2007-2013 г. за 16 общини:

Пловдив, Добрич, Aсеновград, Гоце Делчев, Банско, Ловеч,
Mонтана, Севлиево, Кърджали, Ямбол, Велико Търново,
Благоевград, Горна Оряховица, Долна Оряховица, Лясковец и
Перник ;
Приключва проектирането на ВиК мрежата на гр. Видин

Обща индикативна стойност на инвестиционните проекти
963 млн. лв. (€ 493 М);

Програма ИСПА в сектор

“околна среда”



Изготвени проекти по линия на техническа помощ:

Сектор отпадъци:

Изготвени проекти за кандидатстване по линия на ОПОС 2007-
2013 г. за 7 региона:
Велико Търново, Левски, Борово, Варна, Стара Загора, Луковит
и Костенец;

Обща индикативна стойност на инвестиционните проекти: 231
млн. лв. (€ 118 М)

Програма ИСПА в сектор

“околна среда”



Програма ИСПА в сектор

“околна среда”

НАУЧЕНИ УРОЦИ

По отношение на цялостното управление – въвличане на всички 
заинтересовани страни;

По отношение на програмиране на разходите – утвърждаване на 
многогодишното програмиране и формалния мониторинг и оценка на 
програмите;

По отношение на подготовката на инвестиционните проекти -
изготвяне на обстойни пред-проектни проучвания и оценка на 
капацитета на системата за изпълнение като първа стъпка към 
настоящите Генерални планове;

По отношение на реализацията на конкретните инвестиции –
предаване на ноу-хау в управление на договори съгласно 
международните изисквания (FIDIC);

Въведена система за управление на риска – текущ анализ и 
конкретни мерки за ускоряване на изпълнението;

По отношение на финансовото управление – интегриране на 
ресурса от пред-присъединителните, присъединителните и 
националните средства в един стратегически подход за ефективно 
разходване на средства от различни финансови източници.



Благодаря за вниманието!


