
Напредък в усвояването 
на евросредствата за 

околна среда
Ивелина Василева,

заместник-министър на околната 
среда и водите9 ноември 2011 г.



Общ напредък по 
ОПОС

183 213 082369 030 742

1 726 072 825

3 521 957 127

0

500

1000

1500

2000

2500

3000

3500

4000

Бюджет ОПОС Договорени Изплатени Верифици-
рани

М
л
н

. л
в

.



Напредък по оси

2 511 

717 

202 90 
0

500

1000

1500

2000

2500

3000

Млн. лв.

Води Отпадъци Биораз-
нообразие

Техн.
Помощ

Бюджет

Договорени

Изплатени1 287

294 347

53 53 14
38 6



Сектор “Води”

• Изпълняват се 104 договора/заповеди на обща 
стойност 1 млрд. и 185 млн. лв.
(67 за техническа помощ, 23 за инфраструктура и 1 
заповед за Басейнова дирекция – Благоевград, 1 за 
инфраструктура по процедурата за строителство и 
12 по комбинираната процедура)

• Успешно завършени 51 проекта за техническа помощ и 3 
инфраструктурни проекта на обща стойност - 65 млн. лв.

• Два големи проекта – за водния цикъл на Враца и за 
водния цикъл на Габрово на обща стойност 241 
милиона лева.



Отворена процедура

• За строителство на ВиК мрежа и ПСОВ –
бюджет 600 млн. лв.

• В оценка са 25 проектни предложения за 849 
млн.лв.: Козлодуй, Кнежа, Пирдоп, Средец, 
Хисаря, Кричим, Пещера, Ловеч, Монтана, Велики 
Преслав, Провадия, Стамболийски, Раковски, 
Варна, Карлово, Бяла (Русе), Бяла Слатина, 
Бургас (Горно Езерово), Бургас (Банево, Ветрен и 
Бургаски минерални бани), Столична община 
(Суходол), Тервел, Първомай, Шумен, Червен бряг 
и Банско 

• 1 сключен договор - с община Трявна за 12,7 
млн.лв.



Приключила 
процедура

• За подготовка на проекти и строителство – бюджет 
850 млн. лв.

� 12 сключени договора на обща стойност 443
млн. лв.: Радомир, Левски, Разлог, Чирпан,
Айтос, Дряново, Попово, Елин Пелин, Смолян,
Пазарджик, Разград и Бургас (Сарафово)

� В оценка са: Дулово, Бургас (кв. Меден рудник), Нова
Загора, Елхово, Варна (к.к. Златни пясъци), Балчик (за
града и к.к. Албена), Ихтиман, Гълъбово, Каварна,
Приморско (Китен), Кюстендил, Сандански и Столичната
община на стойност 500 млн. лв.

� Одобрен проект на Тутракан – 20 млн. лв.



Предстоящо 

• „Стратегическо планиране и укрепване на 
капацитета на структурите, ангажирани в 
процеса на реформиране на ВиК сектора, за 
осигуряване устойчиво управление на ВиК 
инфраструктурата” с бенефициент МРРБ на 
стойност 12 млн. лв.

• Процедура за населени места между 2 и 10 хил. 
е.ж. – 300 млн. лв.

• „Разработване на планове за управление на 
риска от наводнения” - 20.5 млн. лв.



Сектор “Отпадъци”

• изпълняват се 23 договора за 344 млн. лв. (19 
договора за ТП и 4 договорa за изграждане на 
регионални системи за управление на отпадъците в 
региони Ботевград, Видин, Бургас и Столична община 
– І етап)

• успешно изпълнени 10 договора за техническа 
помощ на стойност 2.7 млн. лв.

• Одобрен е проектът на регион Перник – 21 млн. лв. 

• в оценка – Малко Търново, Габрово, Левски, Луковит, 
Панагюрище, Плевен, Самоков, Ямбол, Бяла (Русе), 
Варна, Велико Търново, Добрич, Разлог и Стара 
Загора на обща стойност 361,5 млн. лв.



София

• На 4 ноември МОСВ изпрати за оценка в 
ЕК проекта за завода за МБТ

• Стойност на завода – около 200 млн. лв.

• Стойност на целия проект – 360 млн. лв.



Сектор 
“Биоразнообразие”

• изпълняват се 25 договора/заповеди за 
предоставяне на безвъзмездна финансова 
помощ  по 6 процедури на обща стойност над 
53,6 милиона лева

•В оценка е проектът на Изпълнителната 
агенция по околна среда по процедурата за 
теренни проучвания на разпространение на 
видове/оценка на състоянието на видове и 
хабитати



Картиране на 
НАТУРА 2000

• Най-големият проект в 
сектор “Биоразнообразие”

• стойност - 26 млн. лв.

•стартирал през юни 2011


