
Предстоящо 

Във връзка с приемането на нов подход 
за директно предоставяне на БФП за 
второстепенни разпоредители на МОСВ 
и структури към ИАГ, ще се обяви 
процедура „Изпълнение на дейности 
за устройство и управление на 
паркове и резервати”



Завършени проекти през 2 

½ на 2011 г.

�Изграждане на 
канализация в 
Каварна – 9.4 млн. лв.

�Реконструкция на 
ПСОВ в Троян – 8 
млн. лв.



Завършени проекти през 2 

½ на 2011 г.

�Изграждане на 
канализация в 
Перник – 32 млн. лв.

�ВиК мрежа в 
Главиница – 9.6 млн. 



Стартирали проекти през 2 

½ на 2011 г.

�Изграждане на ВиК 
мрежа в “ Меден 
рудник” – Бургас –
16 млн. лв.

�Подобряване на 
ВиК мрежата във 
Велико Търново –
45 млн. лв.



Стартирали проекти през 2 

½ на 2011 г.

�ІV канализационен 
колектор в “ Горна 
Баня” – 11 млн. лв.

�интегрираната 
система за управление 
на отпадъците на 
София – 360 млн. лв.



Програма ИСПА

Към 31 октомври 2011:

• Договорирани средства - 1,056 млрд. лв.

Изплатени - 788 млн. лв.

• Изплатени средства спрямо бюджет по ФМ – 79%



Програма ИСПА 

Сектор “Води”, завършени обекти:

• 13 ПСОВ – Горна Оряховица, Благоевград, Пазарджик, Смолян, 
Севлиево, Бургас (Меден Рудник), Монтана, Ловеч, Попово, 
Балчик, Кюстендил, София (Кубратово) и Сливен

• 2 ПСПВ - Мала Църква и Пасарел

• КПС в Нови Искър

• ПС - Варна

• ВиК мрежи във: Варна, Кюстендил, Търговище, Горна Оряховица 
и с. Ивайло (Пазарджик)

Сектор “Води”, до края на 2011 ще бъдат завършени:

• ПСОВ - Търговище 

• ПСОВ – гр. Варна

• ВиК мрежите на София – ВиК 1 и ВиК 2 

• ВиК мрежата на Балчик



Програма ИСПА 

Сектор “Отпадъци”, изцяло завършени обекти:

• ДТБО – Созопол

• ДТБО – Монтана

• ДТБО – Севлиево

• ДТБО – Силистра

• ДТБО – Русе

Сектор “Отпадъци” Обекти в строеж:

• Строителство на РЦУО - Кърджали 

• Строителство на седем претоварни станции

• Закриване на 8 стари сметища

• Приключва подготовката на проектите за закриване на 14 стари 

сметища със средства от държавния бюджет в Берковица, Лом, 

Севлиево, Дряново, Русе, Сливо поле, Иваново и Созопол и 

предстои възлагане на СМР



Програма ИСПА 

Подготвени проекти за финансиране от ОПОС:

•Сектор “Води”: Изготвени са формуляри за кандидатстване, идейни и работни 

проекти и документация за обществени поръчки за: Пловдив, Добрич, Асеновград, Гоце 

Делчев, Банско, Ловеч, Монтана, Севлиево, Кърджали, Ямбол, Велико Търново, 

Благоевград, Горна Оряховица, Долна Оряховица и Лясковец.

•В Перник и Видин се изпълняват договори за проектиране и финализиране на подготовка 

на проектите за кандидатстване по ОПОС 

•Сектор “Отпадъци”: Подготвени са формуляри за кандидатстване, идейни и 

работни проекти и документация за обществени поръчки за изграждане на системи за 

управление на отпадъците за регионите Велико Търново, Левски, Борово, Варна, Стара 

Загора, Луковит и Костенец.


