
Последна актуализация –  юни 2014 г.  
ЕВРОПЕЙСКИ СЪЮЗ 
ЕВРОПЕЙСКИ ФОНД ЗА 
РЕГИОНАЛНО РАЗВИТИЕ 
КОХЕЗИОНЕН ФОНД 

 
      РЕШЕНИЯ ЗА  

          ПО-ДОБЪР ЖИВОТ 
ОБЩ СПИСЪК НА БЕНЕФИЦИЕНТИТЕ ОП "ОКОЛНА СРЕДА 2007 – 2013 г." 

 

№ Бенефициент Процедура № на проекта Проект Срок за 
изпълнение 

Стойност на 
БФП (лв.) 

Разплатени 
средства (лв.) 

1 

ГДПБЗН към 
МВР / Главна 
дирекция 
"Пожарна 
безопасност и 
защита на 
населението" 

BG161PO005/12/3.0/04/33 “Повишаване 
капацитета на териториалните структури на 
Главна дирекция „Пожарна безопасност и 
защита на населението” към Министерство 
на вътрешните работи за реакция при 
горски пожари в национални паркове, 
природни паркове, резерват“ 

DIR-51233004-
1-194 

"Техническо обезпечаване на 
оперативните структури на ГДПБЗН – 
МВР за ограничаване и ликвидиране на 

горски пожари" 

2015 97 666 910,00 28 732 432.91 

2 

ГДПБЗН към 
МВР / Главна 
дирекция 
"Пожарна 
безопасност и 
защита на 
населението" 

 
BG161PO005/12/3.0/04/33 “Повишаване 
капацитета на териториалните структури на 
Главна дирекция „Пожарна безопасност и 
защита на населението” към Министерство 
на вътрешните работи за реакция при 
горски пожари в национални паркове, 
природни паркове, резерват“ 

DIR-51214001-
2-193 

„Повишаване капацитета на 
териториалните структури на ГДПБЗН – 

МВР за реакция при наводнения” 
2015 97 334 548 31 453 762 

3 

ИА ППД към 
МТИТС / 
Изпълнителна 
агенция 
"Проучване и 
поддържане на 
р. Дунав", гр. 
Русе, 

BG161PO005/12/1.40/01/34 „Мерки за 
повишаване на капацитета за 
предотвратяване и борба с наводненията и 
за мониторинг и защита на водите, 
използвани за корабоплавателна дейност” 

DIR-51214001-
1-192 

"Система за защита на водите на река 
Дунав от нефтени разливи и контрол 
върху дейностите по изземване на 

наносни отложения" 

2015 8 000  000,00 0,00 

4 
Министерство 
на регионалното 
развитие 

Стратегическо планиране и укрепване на 
капацитета на структурите, ангажирани в 
процеса на реформиране на ВиК сектора за 
осигуряване устойчиво управление на ВиК 
инфраструктурата - 
BG161PO005/11/1.3/02/28 

DIR-5111328-1-
170 Подкрепа на реформата в отрасъл ВиК 2015 20 342 474 6 284 455 

5 

Басейнова 
дирекция 
Благоевград  
* изпълнен на 
31.05.2013 г. 

BG161PO005/08/1.20/01/06 „Разработване 
планове за управление на речните 
басейни” 

DIR-58126-1-1 Разработване планове за управление на 
речните басейни 

 
2013 

 
36 048 000,00 9 711 084,36 

6 

Басейнова 
дирекция 
Благоевград 
 

BG161PO005/12/1.20/02/29 
„Разработване на планове за управление 
на риска от наводнения„ 

DIR-51211229-
1-171 

Разработване на планове за управление 
на риска от наводнения 

2015 
 

2 149 199,9 
 

100 720 

7 Басейнова 
дирекция Варна  

BG161PO005/12/1.20/02/29 
„Разработване на планове за управление 
на риска от наводнения” 

DIR-51211229-
1-171 

Разработване на планове за управление 
на риска от наводнения 

2015 2 567 400,47 189 245 



№ Бенефициент Процедура № на проекта Проект Срок за 
изпълнение 
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8 Басейнова 
дирекция Плевен 

BG161PO005/12/1.20/02/29 
„Разработване на планове за управление 
на риска от наводнения” 

DIR-51211229-
1-171 

Разработване на планове за управление 
на риска от наводнения 2015 11 716 204,3 254 314 

9 
Басейнова 
дирекция 
Пловдив 

BG161PO005/12/1.20/02/29 
„Разработване на планове за управление 
на риска от наводнения” 

DIR-51211229-
1-171 

Разработване на планове за управление 
на риска от наводнения 

2015 3 611 127,89 103 084 

10 

Българска 
Фондация 
Биоразнообразие 
* изпълнен на 
18.05.2013 г. 

BG161PO005/08/3.0/01/05 „Опазване и 
възстановяване на биологичното 
разнообразие в Република България” 

58301-75-495 

Опазване на дивата коза и кафявата 
мечка в България (извън териториите на 
национални и природни паркове и 
резервати и поддържани резервати) 
чрез изпълнение на компоненти на 
плановете за действие за дивата коза и 
мечката в България 

2012 578 832,00 515 661,74 

11 
Българска 
фондация - 
Биоразнообразие 

BG161PO005/10/3.0/2/20  
„Дейности по опазване и възстановяване на 
биологичното разнообразие в Република 
България” 

5103020-39-682 "Планове за действие за глухар, 
трипръст и белогръб кълвачи" 

2015 437 962,69 87 592,54 

12 

Българско 
дружество за 
защита на 
птиците 
*изпълнен на 
23.11.2011 

BG161PO005/08/3.0/01/05 „Опазване и 
възстановяване на биологичното 
разнообразие в Република България” 

58301-62-482 Опазване на лешоядите в Източните 
Родопи 

2011 95 000,00 28 160,25 

13 

Дирекция 
„Национална 
служба за защита 
на природата”, 
Министерство на 
околната среда и 
водите 

BG161PO005/09/3.1/01/08 „Развитие на 
мрежата НАТУРА 2000” DIR-59318-1-2 

Картиране и определяне на 
природозащитното състояние на 
природни местообитания и видове – 
фаза I 

2013 25 863 637,6 24 567 549 

14 

Дирекция 
„Национална 
служба за защита 
на природата”, 
Министерство на 
околната среда и 
водите 

BG161PO005/09/3.1/01/08 „Развитие на 
мрежата НАТУРА 2000” DIR-59318-2-3 

Разработване и внедряване на 
информационна система за защитените 
зони от екологична мрежа Натура 2000 

2014 1 324 000 
 

1 241 221 
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15 

Дирекция 
„Национална 
служба за защита 
на природата”, 
Министерство на 
околната среда и 
водите 

BG161PO005/09/3.1/01/08 „Развитие на 
мрежата НАТУРА 2000” 

DIR-59318-3-4 
Национална информационна и 
комуникационна стратегия за мрежата 
НАТУРА 2000 

2013 173 070 122 045 

16 

Дирекция 
„Национална 
служба за защита 
на природата”, 
Министерство на 
околната среда и 
водите 

BG161PO005/12/3/3.2/07/32 
Транспортно–техническо обезпечаване 
изпълнението на дейности в защитени 
територии изключителна държавна 
собственост -  

DIR-51233232-
1-174 

Транспортно-техническо обезпечаване 
изпълнението на дейности в защитени 
територии изключителна държавна 
собственост 

2013 7 514 161,59 2 139 072 

17 ДПП Беласица 
BG161PO005/09/3.2/03/11 Разработване на 
План за управление на Природен парк 
„Беласица” 

DIR-593211-1-6 
Разработване на План за управление на 
Природен парк „Беласица” 2015 1 161 974,68 850 028 

18 
ДПП Беласица
 
  

BG161PO005/11/3/3.2/06/27 Изпълнение на 
дейности за устройство и управление на 
природни паркове 

DIR-5113326-7-
101  

"Изпълнение на дейности за устройство 
и управление на природен парк 
"Беласица" 

2015 1 344 108 488 005 

19 
ДПП Българка 
*изпълнен на 
30.10.2012 

BG161PO005/08/3.0/01/05 „Опазване и 
възстановяване на биологичното 
разнообразие в Република България” 

58301-4-424 

Възстановяване на местообитание и 
биологичното разнообразие на 
територията на природен парк 
"Българка" 

2012 836 759,92 762 207,85 

20 ДПП Българка 
BG161PO005/09/3.2/02/10 Разработване на 
План за управление на Природен парк 
“Българка” 

DIR-593210-1-5 
Разработване на План за управление на 
Природен парк “Българка” 2013 1 975 462,00 1 079 690 

21 ДПП Българка 

BG161PO005/10/3.0/2/20  
„Дейности по опазване и възстановяване на 
биологичното разнообразие в Република 
България” 

5103020-24-667 

"Мерки за подобряване условията за 
обитаване на 4 редки и застрашени 
горски видове птици на територията на 
ПП Българка" 

2014 610 018,81 359 982 

22 ДПП Българка 

BG161PO005/11/3/3.2/06/27 Изпълнение на 
дейности за устройство и управление на 
природни паркове 

DIR-5113326-8-
102  

Изпълнение на дейности за устройство и 
управление на природен парк "Българка" 2015 7 364 200 2 296 146 

23 

ДПП Витоша 
* Изпълнен, след 
верификация на 
окон.ИС ще се 
приключи в ИСУН 

BG161PO005/08/3.0/01/05 „Опазване и 
възстановяване на биологичното 
разнообразие в Република България” 

58301-33-453 
Изпълнение по приоритетни дейности от 
плана за управление на ПП Витоша 2012 1 280 197,55 762 208 

24 ДПП Витоша 

BG161PO005/10/3.0/2/20  
„Дейности по опазване и възстановяване на 
биологичното разнообразие в Република 
България”  

5103020-11-654 
"Изпълнение на приоритетни дейности 
от плана за управление на Природен 
парк "Витоша" - Фаза II" 

2015 1 899 975,84 556 446 
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25 ДПП Витоша 
BG161PO005/11/3/3.2/06/27 Изпълнение на 
дейности за устройство и управление на 
природни паркове 

DIR-5113326-4-
98   

Дейности по устойчиво упралвение на 
природен парк "Витоша" 2015 5 240 300 1 560 566 

26 

ДПП Врачански 
балкан 
* изпълнен на 
28.06.2013 г. 

BG161PO005/08/3.0/01/05 „Опазване и 
възстановяване на биологичното 
разнообразие в Република България” 

58301-65-485 

"Горски дом" създаване на 
многофункционален център за ключови 
консервационни дейности на 
територията на ПП Врачански Балкан 

2012 500 179,02 472 641,34 

27 ДПП Врачански 
Балкан 

BG161PO005/11/3/3.2/06/27 Изпълнение на 
дейности за устройство и управление на 
природни паркове 

DIR-5113326-
10-108  

Изпълнение на дейности за устройство и 
управление на природен парк 
"Врачански Балкан" 

2015 4 533 937,85 1 467 591 

28 

ДПП Златни 
пясъци 
*изпълнен на 
06.12.2012 

BG161PO005/08/3.0/01/05 „Опазване и 
възстановяване на биологичното 
разнообразие в Република България” 

58301-11-431 
ВИ-ПП "Златни пясъци" - Варненски 
инициативи за опазване, поддържане и 
възстановяване на ПП Златни пясъци 

2009 889 143,02 767 988,97 

29 ДПП Златни 
пясъци 

BG161PO005/10/3.0/2/20  
„Дейности по опазване и възстановяване на 
биологичното разнообразие в Република 
България”  

5103020-19-662 

"ВО_ПП "Златни пясъци" - опазване, 
поддържане и възстановяване на 
биоразнообразието в Природен парк 
"Златни пясъци" 

2015 405 345,45 199 562 

30 
ДПП Златни 
пясъци 

BG161PO005/11/3/3.2/06/27 Изпълнение на 
дейности за устройство и управление на 
природни паркове 

DIR-5113326-
11-113  

ИД - ПП "Изпълнение на дейности за 
устройство и управление на природен 
парк "Златни пясъци" 

2015 2 897 723,7 642 135 

31 ДПП Персина 
BG161PO005/11/3/3.2/06/27 Изпълнение на 
дейности за устройство и управление на 
природни паркове 

DIR-5113326-1-
90   

Устройство и управление на природен 
парк Персина 2015 2 828 400 612 963 

32 ДНП Пирин 
BG161PO005/11/3/3.2/05/26 Изпълнение на 
дейности за устройство и управление на 
национални паркове и резервати   

DIR-5113325-3-
91 

Устойчиво управление на Национален 
парк "Пирин" и резерват "Тисата" 2015 19 791 600 1 818 488 

33 ДНП Рила 
BG161PO005/11/3/3.2/05/26 Изпълнение на 
дейности за устройство и управление на 
национални паркове и резервати   

DIR-5113325-
18-116 

Устойчиво управление на Национален 
парк "Рила" - Iва фаза 2015 21 030 933,2 139 440 

34 
ДПП Рилски 
манастир 

BG161PO005/11/3/3.2/06/27 Изпълнение на 
дейности за устройство и управление на 
природни паркове 

DIR-5113326-9-
104   

Изпълнение на дейности включени в 
плана за управление на природен парк 
"Рилски манастир" 

2015 978 014 195 602,80 

35 

ДПП Русенски 
лом 
*изпълнен на 
06.12.2012 

BG161PO005/08/3.0/01/05 „Опазване и 
възстановяване на биологичното 
разнообразие в Република България” 

58301-16-436 Ломовете - Център за опазване на 
скалогнездещите птици 

2009 1 121 460 931 647,58 
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36 ДПП Русенски 
лом 

BG161PO005/10/3.0/2/20  
„Дейности по опазване и възстановяване на 
биологичното разнообразие в Република 
България”  

5103020-9-652 
"Опазване на местообитания при 
устойчиво ползване на природните 
ресурси в ПП Русенски Лом" 

2015 493 976,8 98 795,36 

37 
ДПП Русенски 
лом 

BG161PO005/11/3/3.2/06/27 Изпълнение на 
дейности за устройство и управление на 
природни паркове 

DIR-5113326-6-
100   

Дейности по устойчиво упралвение на 
природен парк "Русенски Лом" 2015 4 221 180 1 115 402 

38 

ДПП Сините 
камъни 
* изпълнен на 
05.10.2013 г. 

BG161PO005/08/3.0/01/05 „Опазване и 
възстановяване на биологичното 
разнообразие в Република България” 

58301-38-458 

Възстановяване популацията на 
лалугера като основен елемент за 
поддържане на благоприятния 
консервационен статус на приоритетни 
тревни хабитати и популации на хищни 
птици в природен парк Сините камъни 

2012 470 400,00 411 909 

39 ДПП Сините 
камъни 

BG161PO005/10/3.0/2/20  
„Дейности по опазване и възстановяване на 
биологичното разнообразие в Република 
България”  

5103020-15-658 
"Възстановяване на местообитания и 
опазване на биологичното разнообразие 
в ПП "Сините камъни" 

2015 744 944,8 148 988,96 

40 ДПП Сините 
камъни 

BG161PO005/11/3/3.2/06/27 Изпълнение на 
дейности за устройство и управление на 
природни паркове 

DIR-5113326-3-
95  

Устойчиво управление и устройство на 
природен парк "Сините камъни" 

2015 3 680 687,86 736 137,57 

41 
ДПП Странджа 
* изпълнен на 
31.01.2014 г. 

BG161PO005/08/3.0/01/05 „Опазване и 
възстановяване на биологичното 
разнообразие в Република България” 

58301-71-491 
Опазване и възстановяване на редки и 
защитени растителни видове на 
територията на ПП Странджа 

2012 734 058,00 655 681 

42 ДПП Странджа 
BG161PO005/11/3/3.2/06/27 Изпълнение на 
дейности за устройство и управление на 
природни паркове 

DIR-5113326-5-
99   

Устойчиво управление и устройство на 
природен парк "Странджа" 2015 7 821 000 1 765 647 

43 

ДНП Централен 
Балкан 
* изпълнен на 
08.07.2013 г. 
 

BG161PO005/08/3.0/01/05 „Опазване и 
възстановяване на биологичното 
разнообразие в Република България” 

58301-30-450 
Информационно обезпечаване и 
подобряване на посетителската 
инфраструктура в НП Централен Балкан 

2013 1 279 486,99 859 414 

44 

ДНП Централен 
Балкан 
* изпълнен на 
13.02.2013 г. 

BG161PO005/08/3.0/01/05 „Опазване и 
възстановяване на биологичното 
разнообразие в Република България” 

58301-32-452 

Опазване, поддържане и 
възстановяване на природни 
местообитания и местообитания на 
видове в НП Централен Балкан 

2013 1 657 459,95 92 747 
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45 
ДНП Централен 
Балкан 

BG161PO005/09/3.2/04/12 Актуализиране на 
План за управление на Национален парк 
Централен Балкан 

DIR-593212-1-8 
Актуализиране на План за управление 
на Национален парк Централен Балкан 2014 2 362 434,55 1 089 696 

46 
ДПП Централен 
Балкан 

BG161PO005/11/3/3.2/05/26 Изпълнение на 
дейности за устройство и управление на 
национални паркове и резервати   

DIR-5113325-
12-109 Централен Балкан - парк за всички 2015 55 092 000 597 637 

47 ДПП Шуменско 
плато 

BG161PO005/10/3.0/2/20  
„Дейности по опазване и възстановяване на 
биологичното разнообразие в Република 
България”  

5103020-17-660 "Природен парк Шуменско плато - 
европейски парк за бъдещето" 2015 694 910 265 584 

48 ДПП Шуменско 
плато 

BG161PO005/11/3/3.2/06/27 Изпълнение на 
дейности за устройство и управление на 
природни паркове 

DIR-5113326-2-
DIR-5113326-2-

93  

Устройство и управление на ПП 
"Шуменско плато" 

2015 4 879 555,26 1 089 322 

49 
Изпълнителна 
агенция по 
околна среда 

BG161PO005/11/3.0/03/24 Теренни 
проучвания на разпространение на 
видове/оценка на състоянието на видове и 
хабитати на територията на цялата страна -  
I фаза (ИАОС)  

DIR-5113024-1-
48 

"Teренни проучвания на 
разпространение на видове/оценка на 
състоянието на видове и хабитати на 
територията на цялата страна - I фаза" 

2015 9 886 792 2 381 492 

50 

Клуб „Приятели 
на Природен парк 
„Врачански 
Балкан” 
* изпълнен на 
31.01.2013 г. 

BG161PO005/10/3.0/2/20  
„Дейности по опазване и възстановяване на 
биологичното разнообразие в Република 
България” 

5103020-29-672 
"Разработване на планове за действие 
за три критично застрашени растителни 
видове от флората на България" 

2013 34 760 29 477 

51 

Министерство на 
регионалното 
развитие и 
благоустройствот
о 
 

BG161PO005/11/1.3/02/28 
Стратегическо планиране и укрепване на 
капацитета на структурите, ангажирани в 
процеса на реформиране на ВиК сектора за 
осигуряване устойчиво управление на ВиК 
инфраструктурата -  

DIR-5111328-1-
170 Подкрепа на реформата в отрасъл ВиК 2012 

 
16 762 475,40 

 
3 352 495 

52 

Национално 
ловно-рибарско 
сдружение "Съюз 
на ловците и 
риболовците в 
България" 
* изпълнен на 
19.09.2013 г. 

BG161PO005/08/3.0/01/05 „Опазване и 
възстановяване на биологичното 
разнообразие в Република България” 

58301-50-470 
Опазване популацията и 
местообитанията на планинския кеклик 
(Alectoris graeca graeca) в България 

2012 1 101 103,40 860 180 



№ Бенефициент Процедура № на проекта Проект Срок за 
изпълнение 

Стойност на 
БФП (лв.) 

Разплатени 
средства (лв.) 

53 ПУДООС 

BG161PO005/12/2.20/01/31 
Изпълнение на дейности по закриване и 
рекултивиране на общински депа за битови 
отпадъци, които не отговарят на 
нормативните изисквания 

DIR-51222031-
1-173 

Изпълнение на дейности по закриване и 
рекултивиране на общински депа за 
битови отпадъци, на територията на Р 
България, които не отговарят на 
нормативните изисквания” по 
оперативна програма "Околна среда 
2007 - 2013 г." 

2015 97 627 253,99 8 031 388 

54 

Регионална 
Дирекция по 
Горите - 
Берковица 

BG161PO005/10/3.0/2/20  
„Дейности по опазване и възстановяване на 
биологичното разнообразие в Република 
България” 

5103020-1-644 

"Опазване, поддържане и 
възстановяване на крайречни смесени 
гори от Querqus robur, Ulmus laevis I 
Fraximus excelsior (Alno-Pandion, Alnion 
incanae, Salicion albae) покрай големи 
реки - местообитания 91F0 и 91E0 от 
Приложение 1 към ЗБР" 

2015 901 989,97 684 714 

55 РИОСВ - 
Благоевград 

BG161PO005/10/3.0/2/20  
„Дейности по опазване и възстановяване на 
биологичното разнообразие в Република 
България” 

5103020-16-659 

"Възстановяване на приоритетни 
хабитати тип крайречни влажни зони в 
ЗМ "рупите" по миграционния път на 
птиците, екокоридор "Виа Аристотелис" 

2014 982 518,76 393 589 

56 РИОСВ - 
Благоевград 

BG161PO005/11/3/3.2/05/26 Изпълнение на 
дейности за устройство и управление на 
национални паркове и резервати   

DIR-5113325-5-
94 

Дейности за устойчиво управление на 
резерват "Соколата", резерват "Конгура", 
резерват "Али ботуш", резерват 
"Ореляк" и поддържан резерват 
"Тъмната гора" 

2015 519 533 103 906 

57 РИОСВ - Бургас 
BG161PO005/11/3/3.2/05/26 Изпълнение на 
дейности за устройство и управление на 
национални паркове и резервати   

DIR-5113325-
13-110 

Дейности по устойчиво управление на 
резервати и поддържани резервати в 
териториалния обхват на РИОСВ - 
Бургас, поддържащи и възстановителни 
дейности 

2015 3 799 900 63 957 

58 РИОСВ - Варна 
BG161PO005/11/3/3.2/05/26 Изпълнение на 
дейности за устройство и управление на 
национални паркове и резервати   

DIR-5113325-4-
92 

Дейности за устройство и управление на 
Р"Калиакра", Р "Камчия", ПР "Балтата" и 
ПР "Калфата" 

2015 1 037 880 207 576 

59 РИОСВ – Велико 
Търново 

BG161PO005/11/3/3.2/05/26 Изпълнение на 
дейности за устройство и управление на 
национални паркове и резервати   

DIR-5113325-9-
105 

Устройство и управление на резерват 
"Бяла крава" и поддържани резервати 
"Хайдушки чукар" и "Савчов чаир" 

2015 304 900 191 986 

60 РИОСВ - Враца 

 
BG161PO005/11/3/3.2/05/26 Изпълнение на 
дейности за устройство и управление на 
национални паркове и резервати   

DIR-5113325-
17-115 

Дейности по устойчиво управление на 
резерват "Врачански карст" - 
изключителна държавна собственост, 
попадащ в териториалния обхват на 
РИОСВ гр. Враца 

2015 352 900 84 667,61 

61 РИОСВ-Монтана 

BG161PO005/11/3.1/02/23 Разработване на 
планове за управление на защитени зони 
за опазване на птици, които не се 
припокриват със зони за опазване на 
местообитания  
 

5113123-4-689 

"Разработване на план за управление на 
защитена зона "Берковица" - 
BG0002090, предмет на опазване по 
Директива 2009/147/ЕО 

2013 
 

121 724,00 
 

 
64 091 

 



№ Бенефициент Процедура № на проекта Проект Срок за 
изпълнение 
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62 РИОСВ - Монтана 

BG161PO005/11/3/3.2/05/26 Изпълнение на 
дейности за устройство и управление на 
национални паркове и резервати   
 

DIR-5113325-
11-107 

Изпълнение на дейности за устройство и 
управление на резерват "Чупрене", 
резрват "Горната кория" и поддържан 
резерват "Ибиша" 

2015 246 600 74 357 

63 
РИОСВ - 
Пазарджик 

BG161PO005/11/3/3.2/05/26 Изпълнение на 
дейности за устройство и управление на 
национални паркове и резервати   

DIR-5113325-
16-1DIR-

5113325-16-114 

Изпълнение на дейности по устойчиво 
управление на резервати "Купена", 
"Мантарица", "Беглика" и "Дупката" 

2012 415 000 98 856 

64 РИОСВ - Перник 
BG161PO005/11/3/3.2/05/26 Изпълнение на 
дейности за устройство и управление на 
национални паркове и резервати   

DIR-5113325-
15-112 

Изпълнение на дейности за устойчиво 
управление на резерват "Църна река", 
поддържан резерват "Габра" и 
поддържан резерват "Острица" 

2015 265 918,92 87 010 

65 
 
РИОСВ - Перник 

 
BG161PO005/11/3.1/02/23 Разработване на 
планове за управление на защитени зони 
за опазване на птици, които не се 
припокриват със зони за опазване на 
местообитания  

5113123-2-687 

"Разработване на планове за 
управление на защитени зони по 
Директива 2009/147/ЕС за опазване на 
дивите птици BG0002099 "Кочериново" и 
BG0002101 "Мещица" 

2014 
 

410 989,27 
 

320 097 

66 РИОСВ-Пловдив 

 
BG161PO005/11/3.1/02/23 Разработване на 
планове за управление на защитени зони 
за опазване на птици, които не се 
припокриват със зони за опазване на 
местообитания  
 

5113123-5-690 
"Разработване на план за управление на 
защитена зона за опазване на птици 
BG0002086 "Оризища Цалапица" 

2014 265 521,00 212 416 

67 РИОСВ - Пловдив 

BG161PO005/10/3.0/2/20  
„Дейности по опазване и възстановяване на 
биологичното разнообразие в Република 
България” 

5103020-18-661 

„Възстановяване и поддържане  на 
консервационно значими  хабитати - 
естествени равнинни, лонгозни гори и 
местообитания на видове, предмет на 
опазване в защитени зони „Трилистник” 
(BG 0000289), „Градинска гора” (BG 
0000255) и защитена местност 
„Находище на блатно кокиче” с. Градина” 

2014 1 659 072,00 646 309 

68 РИОСВ - Пловдив 
BG161PO005/11/3/3.2/05/26 Изпълнение на 
дейности за устройство и управление на 
национални паркове и резервати   

DIR-5113325-8-
103 

Дейности по опазване и устойчиво 
управление на резерват "Червената 
стена" и поддържан резерват 
"Изгорялото гюне" 

2015 780 200 516 388 

69 РИОСВ - Русе 
BG161PO005/08/3.0/01/05 „Опазване и 
възстановяване на биологичното 
разнообразие в Република България” 

58301-19-439 

Ограничаване на негативното влияние 
на инвазивните видове и 
възстановяване на естествени 
местообитания, чрез залесяване с 
местни видове в поддържан резерват 
"Сребърна" 

2009 1 364 165,50 1 020 316 

70 РИОСВ - Русе 
BG161PO005/11/3/3.2/05/26 Изпълнение на 
дейности за устройство и управление на 
национални паркове и резервати   

DIR-5113325-6-
96 

Дейности по устойчиво управление на 
поддържан резерват "Сребърна" и 
резерват "Бели Лом" 

2015 4 180 053,6 170 846 



№ Бенефициент Процедура № на проекта Проект Срок за 
изпълнение 
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71 РИОСВ - Смолян 

BG161PO005/10/3.0/2/20  
„Дейности по опазване и възстановяване на 
биологичното разнообразие в Република 
България” 

5103020-3-646 

„Устойчиво управление на вида кафява 
мечка и намаляване на причиняваните 
от нея щети върху селскостопанското 
имущество на територията на РИОСВ – 
Смолян” 

2015 

 
 

1 866 462,40 1 052 120 

72 РИОСВ - Смолян 
BG161PO005/11/3/3.2/05/26 Изпълнение на 
дейности за устройство и управление на 
национални паркове и резервати   

DIR-5113325-
10-106 

Дейности по опазване и устойчиво 
управление на резерватите: Сосковчето, 
Казаните, Кастраклии, Червената стена - 
част и поддържаните резервати 
Шабаница, Момчиловски дол, Амзово, 
Конски дол на територията на РИОСВ - 
Смолян 

2015 275 960 124 722 

73 РИОСВ - София 
BG161PO005/11/3/3.2/05/26 Изпълнение на 
дейности за устройство и управление на 
национални паркове и резервати   

DIR-5113325-
14-111 

Опазване и възстановяване на 
биологичното разнообразие, 
осъществяване на ремонтни дейности и 
оборудване в резерватите и обектите, 
стопанисвани от РИОСВ - София, в т.ч.: 
Резерват "Торфено бранище", Резерват 
"Бистришко бранище", Поддържан 
резерват "Училищна гора", Поддържан 
резерват "Богдан", Природозащитен 
Информационен Център "Витоша" 

2015 4 438 315,2 166 881 

74 
РИОСВ - Стара 
Загора 

BG161PO005/11/3.1/02/23 Разработване на 
планове за управление на защитени зони 
за опазване на птици, които не се 
припокриват със зони за опазване на 
местообитания  
 

5113123-6-691 

"Изготвяне на планове за управление на 
защитена зона "Язовир Овчарица" 
BG0002023 и защитена зона "Язовир 
Жребчево" BG0002052" 

2014 
 

418 463,40 
 

304 234 

75 
РИОСВ - Стара 
Загора 

BG161PO005/11/3/3.2/05/26 Изпълнение на 
дейности за устройство и управление на 
национални паркове и резервати   

DIR-5113325-1-
88 

Дейности по устойчиво управление на 
резервати и поддържани резервати - 
изключителна държавна собственост в 
териториалния обхват на РИОСВ  - 
Стара Загора 

2015 413 400 107 499 

76 РИОСВ - Хасково 
BG161PO005/11/3/3.2/05/26 Изпълнение на 
дейности за устройство и управление на 
национални паркове и резервати   

DIR-5113325-7-
97 

Реализиране на дейности по опазване, 
поддържане и възстановяване на 
местообитания и популации на видове 
на територията на резерват "Вълчи дол' 
и поддържани резервати "Женда", 
"Борака", "Боровец", "Чамлъка" 

2015 375 490 138 357 

77 

Световен фонд 
за дивата 
природа, 
Дунавско – 
Карпатска 
програма 

BG161PO005/10/3.0/2/20  
„Дейности по опазване и възстановяване на 
биологичното разнообразие в Република 
България” 

5103020-23-666 

"Прилагане на дейности от Националния 
план за действие за есетровите риби с 
цел подобряване състоянието и 
опазване на есетрите в България" 

2015 1 349 933,59 269 986,72 

78 

Сдружение "Съюз 
за 
възстановяване и 
развитие" – 

BG161PO005/08/3.0/01/05 „Опазване и 
възстановяване на биологичното 
разнообразие в Република България” 

58301-28-448 Екоглобус 2012 390 371,97 377 833,49 
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Хасково 

*изпълнен на 
13.09.2012 

79 СНЦ 3.Балкани-
Пловдив 

 
BG161PO005/11/3.1/02/23 Разработване на 
планове за управление на защитени зони 
за опазване на птици, които не се 
припокриват със зони за опазване на 
местообитания  
 

5113123-7-692 
"Предложение за изработване на план 
за управление на защитена зона 
"Язовир Конуш" 

2014 
 

196 036,22 
 

55 637 

80 
СНЦ Зелени 
Балкани  

BG161PO005/08/3.0/01/05 „Опазване и 
възстановяване на биологичното 
разнообразие в Република България” 

58301-67-487 

Спешни мерки за възстановяване и 
консервация на видове и местообитания 
с европейска значимост в комплекса от 
защитени природни територии на 
Поморийско езеро 

2012 778 871,58 568 847 

81 
СНЦ Зелени 
Балкани - 
Пловдив  

BG161PO005/10/3.0/2/20  
„Дейности по опазване и възстановяване на 
биологичното разнообразие в Република 
България”  

5103020-30-673 
"Последната чаплова колония в Тракия. 
Възстановяване на смесени чаплови 
колонии в поречието на р. Марица" 

2015 698 339,78 203 217 

82 
СНЦ Зелени 
Балкани - Стара 
Загора 

BG161PO005/08/3.0/01/05 „Опазване и 
възстановяване на биологичното 
разнообразие в Република България” 

58301-60-480 

Консервационни дейности за целеви 
видове от директивата за птиците на 
Европейския съюз - белошипа ветрушка, 
черен лешояд и царски орел, в 
основните им местообитания в България 

2009 645 955,38 516 764,30 

83 

Община Аврен 
* оттеглено 
финансирането 
от ОПОС 

BG161PO005/08/1.30/01/01 Техническа 
помощ за подготовка на инвестиционни 
проекти по приоритетна ос 1 на оперативна 
програма „Околна среда 2007-2013 г.”  

58131-31-31 

Реконструкция и модернизация на 
ГПСОВ,  канализационната и 
водоснабдителна мрежа и 
водоснабдяване на к.к. "Камчия" 

2012 1 445 455,32  

84 Община Айтос 

BG161PO005/10/1.11/03/19 Подготовка и 
изпълнение на проекти за подобряване и 
развитие на инфраструктурата за питейни и 
отпадъчни води в агломерации над 10 000 
е.ж. 

DIR-51011119-
1-13 

Пречиствателна станция за отпадъчни 
води - гр. Айтос 

2014 30 357 340,00 151 240,00 

85 
Община Аксаково 
* изпълнен на 
12.05.2011 г. 

BG161PO005/08/1.30/01/01 Техническа 
помощ за подготовка на инвестиционни 
проекти по приоритетна ос 1 на оперативна 
програма „Околна среда 2007-2013 г.”   

58131-73-73 

Доизграждане на битови 
канализационни клонове и подмяна на 
част от водоснабдителната мрежа в с. 
Игнатиево 

2011 410 400,00 266 650,72 

86 Община Аксаково 

BG161PO005/10/1.11/02/16 Подобряване и 
развитие на инфраструктурата за питейни и 
отпадъчни води в агломерации над 10 000 
е.ж. 

DIR-51011116-
C039 

"Подобряване на градската 

инфраструктура за питейни и отпадъчни 

води в гр. Аксаково" 

2015 12 559 042,09 5 317 255 



№ Бенефициент Процедура № на проекта Проект Срок за 
изпълнение 

Стойност на 
БФП (лв.) 

Разплатени 
средства (лв.) 

87 
Oбщина 
Аксаково 
 

BG161PO005/10/2.10/07/22 - "Изграждане 
на регионални системи за управлене на 
отпадъците в региони: Борово (Обл.Русе), 
Варна, В.Търново, Габрово, Добрич, 
Костенец, Левски (Никопол), Луковит, 
Панагюрище, Плевен, Разлог, Ст.Загора, 
Ямбол" 

DIR-5112122-
10-78  

"Изграждане на регионална система за 
управление на отпадъците в регион 
Варна" 

2015 26 972 583,33 0,00 

88 
Община Балчик 
(А) 

BG161PO005/10/1.11/03/19 Подготовка и 
изпълнение на проекти за подобряване и 
развитие на инфраструктурата за питейни и 
отпадъчни води в агломерации над 10 000 
е.ж. 

DIR-51011119-
19-38 

Рехабилитация на ПСОВ Албена и 
разширяване на канализационната 
мрежа в с. Оброчище, общ. Балчик 
 

2014 
 

32 445 369,75 
 

170 475,90 

89 Община Балчик  

 
ВG161PO005/10/1.11/03/19 Подготовка и 
изпълнение на проекти за подобряване и 
развитие на инфраструктурата за питейни и 
отпадъчни води в агломерации над 10 000 
е.ж. 

DIR-51011119-
20-39 

 
Изграждане на трети утаител и 
дълбоководно заустване на ПСОВ-
Балчик в Черно море и разширяване 
обхвата на канализационна мрежа на гр. 
Балчик    
   

2014 18 884 558,48 273 101 

90 Община Баните 

BG161PO005/08/2.30/01/03 „Техническа 
помощ за подготовка на инвестиционни 
проекти по приоритетна ос 2 на оперативна 
програма „Околна среда 2007-2013 г.” 

58231-6-310 

Техническа помощ за подготовка на 
инвестиционен проект “Изграждане на 
съоръжение за компостиране и 
предварително третиране на отпадъци, 
закриване и рекултивация на общинско 
депо в местността “Оран Преслуп -
Киселка” в община Баните, област 
Смолян” 

2011 183 696,00 143 540,40 

91 Община Банско 

BG161PO005/10/1.11/02/16 Подобряване и 
развитие на инфраструктурата за питейни и 
отпадъчни води в агломерации над 10 000 
е.ж. 

DIR-51011116-
С027 

"Рехабилитация на водоснабдителната 

и канализационната система на гр. 

Банско с изграждане на ПСОВ" 

2015 86 590 182,75 20 970 548 

92 
Община Белене  
* изпълнен на 
20.08.2012 г. 

BG161PO005/08/1.30/01/01 Техническа 
помощ за подготовка на инвестиционни 
проекти по приоритетна ос 1 на оперативна 
програма „Околна среда 2007-2013 г.”   

58131-74-74 

Комплексна техническа помощ за 
частично изграждане на канализационна 
мрежа с ПСОВ и рехабилитация на 
съществуващата водоснабдителна 
мрежа в гр. Белене 

2012 986 000,00 659 365,20 



№ Бенефициент Процедура № на проекта Проект Срок за 
изпълнение 

Стойност на 
БФП (лв.) 
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93 Община Белене  

BG161PO005/10/1.11/02/16 Подобряване и 
развитие на инфраструктурата за питейни и 
отпадъчни води в агломерации над 10 000 
е.ж.  

DIR-51011116-
70-154 

Частично изграждане на канализационна 

мрежа с ПСОВ и рехабилитация на 

съществуващата водопроводна мрежа 

град Белене 

2015 41 012 523,94 264 680 

94 
Община Белово 
* изпълнен на 
17.6.2011 г. 

BG161PO005/08/1.30/01/01 Техническа 
помощ за подготовка на инвестиционни 
проекти по приоритетна ос 1 на оперативна 
програма „Околна среда 2007-2013 г.”  

58131-145-145 

Техническа помощ за подготовка на 
пълен инвестиционен проект за 
„Изграждане на канализация, колектор и 
ПСОВ  - гр. Белово” 

2011 373 176,00 110 451,69 

95 
Община 
Белослав 
* изпълнен 

BG161PO005/08/1.10/01/02 Подобряване и 
развитие на инфраструктурата за питейни и 
отпадъчни води 

58111-28-219 

Изграждане на канализационна мрежа и 
колекторна система към съществуваща 
ГПСОВ и водоснабдителна мрежа – 
Белослав 

2011 21 127 709,00 16 901 772,09 

96 Община 
Благоевград 

BG161PO005/08/1.10/01/02 Подобряване и 
развитие на инфраструктурата за питейни и 
отпадъчни води 

58111-39-230 

Реконструкция и модернизация на 
водоснабдителната и канализационна 
мрежа в кварталите „Струмско”, 
„Грамада” и „Баларбаши”, както и 
изграждане на нова и подобряване на 
състоянието на съществуващата 
водопроводна и канализационна мрежа 
в IV микрорайон на гр. Благоевград 

2012 14 468 170 
 

11 385 291 
 

97 Община 
Благоевград 

BG161PO005/10/1.11/02/16 Подобряване и 
развитие на инфраструктурата за питейни и 
отпадъчни води в агломерации над 10 000 
е.ж. 

DIR-51011116-
C022 

"Реконструкция на ГПСОВ гр. 

Благоевград, и изграждане на 

канализация и водопровод по бул. 

П.Яворов" гр. Благоевград" 

2014 6 621 189,15 1 390 721 

98 

Община  Бобов 
дол 
* изпълнен на 
12.05.2011 г. 

BG161PO005/08/1.30/01/01 Техническа 
помощ за подготовка на инвестиционни 
проекти по приоритетна ос 1 на оперативна 
програма „Околна среда 2007-2013 г.”   

58131-17-17 

Техническа помощ за подготовка на 
инвестиционен проект “Доизграждане, 
реконструкция и рехабилитация на 
водоснабдително-канализационна 
мрежа (битова и дъждовна) и 
изграждане на ПСОВ - гр. Бобов дол” 

2011 930 000,00 645 005,76 

99 

Община 
Болярово 
* изпълнен на 
23.11.2011 г. 

BG161PO005/08/1.30/01/01 Техническа 
помощ за подготовка на инвестиционни 
проекти по приоритетна ос 1 на оперативна 
програма „Околна среда 2007-2013 г.”   

58131-101-101 
Създаване на условия за подобряване 
на базисната инфраструктура в град 
Болярово, община Болярово 

2011 123 500,00 109 339,41 



№ Бенефициент Процедура № на проекта Проект Срок за 
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Стойност на 
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100 
Община Борино 
* изпълнен на 
20.09.2012 г. 

BG161PO005/08/1.30/01/01 Техническа 
помощ за подготовка на инвестиционни 
проекти по приоритетна ос 1 на оперативна 
програма „Околна среда 2007-2013 г.”   

58131-141-141 
Проектиране на интегрирана ВиК 
система и ПСОВ в село Борино, област 
Смолян 

2012 799 589,40 418 961,00 

101 
Община Борово 
* изпълнен на 
05.03.2013 г. 

BG161PO005/08/1.30/01/01 Техническа 
помощ за подготовка на инвестиционни 
проекти по приоритетна ос 1 на оперативна 
програма „Околна среда 2007-2013 г.”   

58131-124-124 
Интегриран проект за управление на 
водите на територията на гр. Борово, 
община Борово 

2011 739 883,00 302 440,27 

102 
Oбщина Борово 
(Бяла) 
 

BG161PO005/10/2.10/07/22 - "Изграждане 
на регионални системи за управлене на 
отпадъците в региони: Борово (Обл.Русе), 
Варна, В.Търново, Габрово, Добрич, 
Костенец, Левски (Никопол), Луковит, 
Панагюрище, Плевен, Разлог, Ст.Загора, 
Ямбол" 

DIR-5112122-8-
76 

Изграждане на регионална система за 
управление на отпадъците в регион 
Борово, Бяла, област Русе 

2015 22 054 200,71 1 102 710,00 

103 

Община 
Ботевград 
* изпълнен на 
01.08.2012 г. 

BG161PO005/08/1.30/01/01 Техническа 
помощ за подготовка на инвестиционни 
проекти по приоритетна ос 1 на оперативна 
програма „Околна среда 2007-2013 г.”   

58131-15-15 

Осигуряване на пълна проектна 
готовност за изграждане на ГПСОВ – 
Ботевград и довеждащи колектори към 
нея 

2012 1 252 547,42 336 639,57 

104 
Oбщина 
Ботевград 
 

BG161PO005/09/2.10/02/14 - “Изграждане на 
регионална система за управление на 
отпадъци в регион Ботевград” 

DIR-592114-1-
10 

"Изграждане на регионална система за 
управление на отпадъците в регион 
Ботевград" 

2013 14 489 450,4 13 925 768,00 

105 Община 
Ботевград 

BG161PO005/10/1.11/02/16 Подобряване и 
развитие на инфраструктурата за питейни и 
отпадъчни води в агломерации над 10 000 
е.ж. 

DIR-51011116-
C040 

ГПСОВ Ботевград, довеждаща и 

съпътстваща инфраструктура към нея 
2015 19 228 840,21 8 274 925 

106 
Община Брезово 
* изпълнен на 
17.10.2011 г. 

BG161PO005/08/1.30/01/01 Техническа 
помощ за подготовка на инвестиционни 
проекти по приоритетна ос 1 на оперативна 
програма „Околна среда 2007-2013 г.”   

58131-03-03 
Канализация на гр. Брезово и с. Чоба и 
подмяна водопроводна мрежа  2011 568 420,00 484 272 
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107 
Община Бургас 
* изпълнен на 
14.06.2012 г. 

BG161PO005/08/1.30/01/01 Техническа 
помощ за подготовка на инвестиционни 
проекти по приоритетна ос 1 на оперативна 
програма „Околна среда 2007-2013 г.”   

58131-165-165 
Интегриран проект за управление на 
питейните и отпадните води – кв. Горно 
Езерово, гр. Бургас, област Бургас 

2012 391 640,00 183 923,87 

108 
Община Бургас 
* изпълнен на 
25.02.2013 г. 

BG161PO005/08/1.30/01/01 Техническа 
помощ за подготовка на инвестиционни 
проекти по приоритетна ос 1 на оперативна 
програма „Околна среда 2007-2013 г.”   

58131-171-171 
Интегриран проект за управление на 
питейни и отпадъчни води – с. Рудник и 
м.с. Черно море – Област Бургас 

2011 479 090,00 262 601,87 

109 Община Бургас 
(МР) 

BG161PO005/08/1.10/01/02 Подобряване и 
развитие на инфраструктурата за питейни и 
отпадъчни води 

58111-17-208 Инвестиционни проекти за ВиК мрежа на 
Бургас – Меден Рудник 

2014 13 558 465,81 9 824 349,02 

110 

Община Бургас 
(ДЕ) 
* изпълнен на 
14.09.2011 г. 

BG161PO005/08/1.10/01/02 Подобряване и 
развитие на инфраструктурата за питейни и 
отпадъчни води 

58111-100-291 Изграждане на канализация на кв. Долно 
Езерово и тласкател до ПСОВ 

2011 5 363 499,63 
 

5 276 173,17 
 

111 
Община Бургас 
(МР) 

 
BG161PO005/10/1.11/03/19 Подготовка и 
изпълнение на проекти за подобряване и 
развитие на инфраструктурата за питейни и 
отпадъчни води в агломерации над 10 000 
е.ж. 

DIR-51011119-
14-32 

Пречиствателна станция за отпадъчни 

води - кв. "Меден рудник", гр. Бургас - 2 

етап: разширение    

    

2015 23 313 852,25 158 192,40 

112 
Община Бургас 
(С) 

BG161PO005/10/1.11/03/19 Подготовка и 
изпълнение на проекти за подобряване и 
развитие на инфраструктурата за питейни и 
отпадъчни води в агломерации над 10 000 
е.ж. 

DIR-51011119-
13-31 

"Интегриран проект за рехабилитация и 
разширение на ВиК мрежите в кв. 
Сарафово, гр. Бургас" 

2014 
 

19 132 711,00 
 

148 557,60 

113 Община Бургас 

BG161PO005/10/1.11/02/16 Подобряване и 
развитие на инфраструктурата за питейни и 
отпадъчни води в агломерации над 10 000 
е.ж. 

DIR-51011116-
С015 

"Интегриран проект за подобряване и 

развитие на инфраструктурата за 

питейни и отпадъчни води на кварталите 

Банево, Ветрен и Минерални бани, гр. 

Бургас" 

2015 29 221 434,42 7 338 767 

114 Община Бургас 

BG161PO005/10/1.11/02/16 Подобряване и 
развитие на инфраструктурата за питейни и 
отпадъчни води в агломерации над 10 000 
е.ж. 

DIR-51011116-
С007 

"Интегриран проект за управление на 

питейните и отпадъчни води в кв. Горно 

Езерово, гр. Бургас, обл. Бургас" 

2015 10 136 341 5 238 386 

115 Oбщина Бургас 
 

BG161PO005/10/2.10/05/18 - "Изграждане 
на регионална система за управление на 
отпадъци в регион Бургас" 

DIR-5102118-1-
22 

"Изграждане на регионална система за 
управление на отпадъци в регион 
Бургас" 

2015 40 546 468,48 13 330 176 



№ Бенефициент Процедура № на проекта Проект Срок за 
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116 Община Бургас 

BG161PO005/13/1.50/01/35 
Мерки за подобряване качеството на 
атмосферния въздух чрез осигуряване на 
екологични превозни средства на градския 
транспорт 

DIR - 51315001-
1-195 

Прилагане на мерки за подобряване 
качеството на живот в градовете Бургас, 
Варна, Стара Загора и Плевен 

2013 92 051 773 62 420 625 

117 
Община Бяла 
(Варна) 

BG161PO005/10/1.11/02/16 Подобряване и 
развитие на инфраструктурата за питейни и 
отпадъчни води в агломерации над 10 000 
е.ж. 

DIR-51011116-
C018 

Подобряване екологичното състояние 

на Община Бяла чрез изграждане и 

реконструкция на инженерната ВиК 

инфраструктура на гр. Бяла, ЗВКО 

"Чайка" и местност "Глико" 

2015 12 704 632,64 3 740 925 

118 
Община Бяла 
(Русе) 

BG161PO005/10/1.11/02/16 Подобряване и 
развитие на инфраструктурата за питейни и 
отпадъчни води в агломерации над 10 000 
е.ж. 

DIR-51011116-
C041 

"Интегрирано управление на водите на 

територията на гр.Бяла, област Русе - 

етап I" 

2015 39 141 869,24 1 957 093,46 

119 

Община Бяла 
(Русе) 
* изпълнен на 
14.09.2011 г. 

BG161PO005/08/1.30/01/01 Техническа 
помощ за подготовка на инвестиционни 
проекти по приоритетна ос 1 на оперативна 
програма „Околна среда 2007-2013 г.”   

58131-65-65 

Подготовка на проект за подобряване и 
развитие на инфраструктурата за 
питейни и отпадъчни води в град Бяла, 
област Русе 

2011 1 072 320,00 1 062 761, 

120 

Община  Бяла 
Слатина 
* изпълнен на 
22.02.2012 г. 

BG161PO005/08/1.30/01/01 Техническа 
помощ за подготовка на инвестиционни 
проекти по приоритетна ос 1 на оперативна 
програма „Околна среда 2007-2013 г.”   

58131-108-108 
Техническа помощ за подготовка на 
интегриран инвестиционен проект във 
водния сектор на гр. Бяла Слатина 

2011 1 399 800,00 1 205 555 

121 

Община Бяла 
Слатина 
* изпълнен на 
20.03.2012 г. 

BG161PO005/08/2.30/01/03 „Техническа 
помощ за подготовка на инвестиционни 
проекти по приоритетна ос 2 на оперативна 
програма „Околна среда 2007-2013 г.” 

58231-56-360 
Подобряване на инфраструктурата за 
управление на отпадъците в община 
Бяла Слатина 

2011 907 200,00 784 183,98 

122 Община Бяла 
Слатина 

BG161PO005/10/1.11/02/16 Подобряване и 
развитие на инфраструктурата за питейни и 
отпадъчни води в агломерации над 10 000 
е.ж. 

DIR-51011116-
020 

"Интегриран проект за водния цикъл на 

град Бяла Слатина" 
2015 21 931 039 17 516 233 

123 Община Варна 

BG161PO005/08/1.30/01/01 Техническа 
помощ за подготовка на инвестиционни 
проекти по приоритетна ос 1 на оперативна 
програма „Околна среда 2007-2013 г.”   

58131-82-82 

Техническа помощ за подготовка на 
инвестиционни проекти по приоритетна 
ос 1 на оперативна програма “Околна 
среда 2007 - 2013” за обекти в община 
Варна 

2012 9 134 620,00 5 815 406 

124 Община Варна 

BG161PO005/10/1.11/03/19 Подготовка и 
изпълнение на проекти за подобряване и 
развитие на инфраструктурата за питейни и 
отпадъчни води в агломерации над 10 000 

DIR-51011119-
18-37 

Подготовка и изпълнение на проект за 
развитие на инфраструктура за 
отпадъчни води в агломерация к.к. 
"Златни пясъци", община Варна 

2015 
 

48 069 311,96 
 

353 962,79 



№ Бенефициент Процедура № на проекта Проект Срок за 
изпълнение 

Стойност на 
БФП (лв.) 

Разплатени 
средства (лв.) 

е.ж. 

125 Община Варна 

BG161PO005/10/1.11/02/16 Подобряване и 
развитие на инфраструктурата за питейни и 
отпадъчни води в агломерации над 10 000 
е.ж. 

DIR-51011116-
C013 

"Реконструкция и модернизация на 

ПСОВ-Варна - втори етап и изграждане 

на канализационна помпена станция 

"Акациите", гр.Варна" 

2015 38 698 050,65 8 204 914 

126 

Община Велики 
Преслав 
* изпълнен на 
27.10.2010 г. 

BG161PO005/08/1.30/01/01 Техническа 
помощ за подготовка на инвестиционни 
проекти по приоритетна ос 1 на оперативна 
програма „Околна среда 2007-2013 г.”   

58131-32-32 

Техническа помощ за подготовка на 
инвестиционен проект за подобряване и 
развитие на инфраструктурата за 
питейни и отпадъчни води в гр. Велики 
Преслав, област Шумен 

2011 1 103 520,00 1 054 928,54 

127 
Община Велики 
Преслав 

BG161PO005/10/1.11/02/16 Подобряване и 
развитие на инфраструктурата за питейни и 
отпадъчни води в агломерации над 10 000 
е.ж. 

DIR-51011116-
C023 

"Подобряване и развитие на 

инфраструктурата за питейни и 

отпадъчни води в гр. Велики Преслав" 

2014 10 927 071,34 3 856 150 

128 

Община Велико 
Търново  
* Изпълнен, след 
верификация на 
ок.ИС ще се 
приключи в ИСУН 

BG161PO005/08/1.10/01/02 Подобряване и 
развитие на инфраструктурата за питейни и 
отпадъчни води 

58111-58-249 

Подобряване и развитие на 
инфраструктурата за питейни и 
отпадъчни води на територията на 
община Велико Търново 

2013 43 560 616,79 29 142 766 

129 Община Велико 
Търново 

BG161PO005/10/2.10/07/22 - "Изграждане 
на регионални системи за управлене на 
отпадъците в региони: Борово (Обл.Русе), 
Варна, В.Търново, Габрово, Добрич, 
Костенец, Левски (Никопол), Луковит, 
Панагюрище, Плевен, Разлог, Ст.Загора, 
Ямбол" 

DIR-5112122-
11-79 

"Изграждане на регионална система за 
управление на отпадъците в регион 
Велико Търново" 

2014 30 648 232  

130 Община Видин 

BG161PO005/10/1.11/02/16 Подобряване и 
развитие на инфраструктурата за питейни и 
отпадъчни води в агломерации над 10 000 
е.ж. 

DIR-51011116-
51-135 

Рехабилитиране и разширяване на 

водоснабдителната и канализационна 

система във Видин 

2015 72 335 907,99 21 415 731 

131 
Oбщина Видин 
 

BG161PO005/09/2.10/04/17 - „Изграждане на 
регионална система за управление на 
отпадъци в регион Видин” 

DIR-5102117-1-
12 

"Изграждане на регионална система за 
управление на отпадъците в регион 
Видин" 

2013 19 427 990,99 5 949 360,00 



№ Бенефициент Процедура № на проекта Проект Срок за 
изпълнение 

Стойност на 
БФП (лв.) 

Разплатени 
средства (лв.) 

132 Община Враца 
BG161PO005/08/1.10/01/02 Подобряване и 
развитие на инфраструктурата за питейни и 
отпадъчни води 

58111-65-256 Интегриран проект за водния цикъл на 
град Враца 2016 123 523 616, 

01 39 690 997 

133 
Община Враца 
* изпълнен на 
10.05.2011 г. 

BG161PO005/08/2.30/01/03 „Техническа 
помощ за подготовка на инвестиционни 
проекти по приоритетна ос 2 на оперативна 
програма „Околна среда 2007-2013 г.” 

58231-43-347 

Финансов анализ и подготовка на 
тръжни документации за проект 
„Изграждане на клетки 2.1 и 2.2 към 
Регионално депо за твърди битови 
отпадъци от община Враца и община 
Мездра” 

2011 118 502,00 95 261,98 

134 

Община 
Вълчедръм 
* изпълнен на 
14.12.2011 г. 

BG161PO005/08/1.30/01/01 Техническа 
помощ за подготовка на инвестиционни 
проекти по приоритетна ос 1 на оперативна 
програма „Околна среда 2007-2013 г.”   

58131-113-113 

Техническа помощ за подготовка на 
инвестиционен проект „Доизграждане, 
реконструкция и рехабилитация на 
водоснабдителна мрежа и изграждане 
на канализационна мрежа и 
пречиствателна станция за отпадъчни 
води – гр. Вълчедръм” 

2011 1 364 760,00 1 056 888,22 

135 

Община Вълчи 
дол 
* изпълнен на 
14.09.2011 г. 

BG161PO005/08/1.10/01/02 Подобряване и 
развитие на инфраструктурата за питейни и 
отпадъчни води 

58111-46-237 

Доизграждане битова канализация, 
канално помпена станция ромски 
квартал, подмяна водопровод ромски 
квартал – гр. Вълчи дол 

2011 8 072 874,00 8 072 873,00 

136 
Община Върбица 
* изпълнен на 
20.07.2011 г. 

BG161PO005/08/1.30/01/01 Техническа 
помощ за подготовка на инвестиционни 
проекти по приоритетна ос 1 на оперативна 
програма „Околна среда 2007-2013 г.”   

58131-123-123 

Интегриран  проект за решаване 
проблемите на водния цикъл на гр. 
Върбица, общ. Върбица: проект за 
реконструкция и разширение на 
съществуващата водопроводна мрежа, 
проект за канализационна мрежа, проект 
за пречиствателна станция за отпадъчни 
води 

2011 322 498,00 67 888 

137 
Община Върбица 
* изпълнен на 
26.01.2012 г. 

BG161PO005/08/2.30/01/03 „Техническа 
помощ за подготовка на инвестиционни 
проекти по приоритетна ос 2 на оперативна 
програма „Околна среда 2007-2013 г.” 

58231-14-318 

Подготовка на инвестиционен проект за 
изграждане на претоварна станция за 
неопасни отпадъци с инсталация за 
сепариране в община Върбица 

2011 354 504,00 
 

211 033,97 
 

138 
Община Вършец 
* изпълнен на 
30.09.2013 г. 

BG161PO005/08/1.10/01/02 Подобряване и 
развитие на инфраструктурата за питейни и 
отпадъчни води 

58111-113-304 
Реализиране на инвестиционен проект 
Градска пречиствателна станция за 
отпадъчни води (ГПСОВ) в гр.Вършец 

2013 5 707 900,00 4 939 920 



№ Бенефициент Процедура № на проекта Проект Срок за 
изпълнение 

Стойност на 
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139 
Община Габрово 
* изпълнен на 
05.03.2012 г. 

BG161PO005/08/1.30/01/01 Техническа 
помощ за подготовка на инвестиционни 
проекти по приоритетна ос 1 на оперативна 
програма „Околна среда 2007-2013 г.”   

58131-139-139 

Техническа помощ за подготовка на 
инвестиционно предложение за 
подобряване на ВиК инфраструктурата 
на квартали Борово, Велчевци, 
Славовци, Гачевци, гр. Габрово, за 
последващо финансиране по 
приоритетна ос 1 на ОП „Околна среда 
2007-2013 г.” 

2011 250 344,00 140 466,00 

140 Община Габрово 
BG161PO005/08/1.10/01/02 Подобряване и 
развитие на инфраструктурата за питейни и 
отпадъчни води 

58111-77-268 Интегриран проект за водния цикъл на 
град Габрово 

2010 117 447 251,19 53 223 284 

141 
Община Габрово 
* изпълнен на 
02.04.2012 г. 

BG161PO005/08/2.30/01/03 „Техническа 
помощ за подготовка на инвестиционни 
проекти по приоритетна ос 2 на оперативна 
програма „Околна среда 2007-2013 г.” 

58231-44-348 

Техническа помощ за подготовка на 
качествен инвестиционен проект : 
„Реконструкция и модернизация на 
съществуващото депо за ТБО в община 
Габрово, превръщайки го в регионално 
за нуждите на общините Габрово и 
Трявна” за последващо финансиране по 
приоритетна ос 2 на ОП „Околна среда 
2007 – 2013 г.” 

2011 369 524,00 
 

331 241,89 
 

142 
Oбщина 
Габрово 
 

BG161PO005/10/2.10/07/22 - "Изграждане 
на регионални системи за управлене на 
отпадъците в региони: Борово (Обл.Русе), 
Варна, В.Търново, Габрово, Добрич, 
Костенец, Левски (Никопол), Луковит, 
Панагюрище, Плевен, Разлог, Ст.Загора, 
Ямбол" 

DIR-5112122-1-
66 

"Изграждане на регионална система за 
управление на отпадъците в регион 
Габрово" 

2015 24 911 189,58 10 591 620 

143 

Община Генерал 
Тошево 
* изпълнен на 
02.08.2011 г. 

BG161PO005/08/1.30/01/01 Техническа 
помощ за подготовка на инвестиционни 
проекти по приоритетна ос 1 на оперативна 
програма „Околна среда 2007-2013 г.”   

58131-43-43 

Доизграждане на канализационна 
мрежа, рехабилитация на водопроводна 
мрежа и модернизация на ПСОВ, гр. 
Генерал Тошево 

2011 302 067,00 216 195,13 

144 

Община 
Главиница 
* изпълнен на 
26.01.2012 г. 

BG161PO005/08/1.10/01/02 Подобряване и 
развитие на инфраструктурата за питейни и 
отпадъчни води 

58111-14-205 Изграждане на канализационна мрежа 
към ПСОВ гр. Главиница 2011 9 582 865,04 

 
7 631 488,86 

 



№ Бенефициент Процедура № на проекта Проект Срок за 
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145 Община Годеч 
* Временно спря 

BG161PO005/08/1.30/01/01 Техническа 
помощ за подготовка на инвестиционни 
проекти по приоритетна ос 1 на оперативна 
програма „Околна среда 2007-2013 г.”   

58131-68-68 

Подготовка на инвестиционен проект по 
приоритетна ос 1 на Оперативна 
програма „Околна среда 2007 – 2013 г.” 
за град Годеч 

2011 1 579 397,00  545 919,60 

146 

Община Горна 
Оряховица 
* изпълнен на 
04.10.2012 г. 

BG161PO005/08/1.30/01/01 Техническа 
помощ за подготовка на инвестиционни 
проекти по приоритетна ос 1 на оперативна 
програма „Околна среда 2007-2013 г.”   

58131-87-87 

Разработване на интегриран работен 
проект за изграждане на ПСОВ, напорна 
канализация и рехабилитация на 
водопроводна мрежа в с. Поликрайще 

2012 835 306,06  667 671,02 

147 

Община Горна 
Оряховица 
* изпълнен на 
17.4.2012 г. 

BG161PO005/08/1.30/01/01 Техническа 
помощ за подготовка на инвестиционни 
проекти по приоритетна ос 1 на оперативна 
програма „Околна среда 2007-2013 г.”   

58131-88-88 

Разработване на интегриран работен 
проект за изграждане на ПСОВ, напорна 
канализация и рехабилитация на 
водопроводна мрежа в с. Драганово 

2011 936 466,06 752 628,29 

148 
Община Горна 
Оряховица 

BG161PO005/08/1.10/01/02 Подобряване и 
развитие на инфраструктурата за питейни и 
отпадъчни води 

58111-32-223 
Изграждане на канализация и 
доизграждане на водопровод в с. 
Първомайци 

2015 9 235 929,97 7 385 320 

149 
Община Гурково 
* изпълнен на 
12.08.2011 г. 

BG161PO005/08/1.30/01/01 Техническа 
помощ за подготовка на инвестиционни 
проекти по приоритетна ос 1 на оперативна 
програма „Околна среда 2007-2013 г.”  

58131-148-148 

Техническа помощ за подготовка на 
инвестиционен проект „Доизграждане, 
реконструкция и рехабилитация на 
водоснабдителна и канализационна 
мрежа и изграждане на пречиствателни 
станции за питейни и отпадъчни води – 
гр. Гурково” 

2011 1 328 400,00 712 870,46 

150 Община 
Гълъбово 

BG161PO005/10/1.11/03/19 Подготовка и 
изпълнение на проекти за подобряване и 
развитие на инфраструктурата за питейни и 
отпадъчни води в агломерации над 10 000 
е.ж. 

DIR-51011119-
22-54 
  

Пречиствателна станция за отпадни 
води, доизграждане и рехабилитация на 
канализационна мрежа и рехабилитация 
на водопроводна мрежа, гр.Гълъбово 
    
  

2014 33 840 592,24 
 

124 825,42 
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151 

Община Две 
Могили 
* изпълнен на 
12.08.2011 г. 

BG161PO005/08/1.30/01/01 Техническа 
помощ за подготовка на инвестиционни 
проекти по приоритетна ос 1 на оперативна 
програма „Околна среда 2007-2013 г.”  

58131-64-64 

Подготовка на проект за подобряване и 
развитие на инфраструктурата за 
питейни и отпадъчни води в град Две 
могили, област Русе 

2011 1 848 720,00 1 802 378,71 

152 Община Девня 
* Изпълнен  

BG161PO005/08/1.30/01/01 Техническа 
помощ за подготовка на инвестиционни 
проекти по приоритетна ос 1 на оперативна 
програма „Околна среда 2007-2013 г.”   

58131-46-46 

Техническа помощ за подготовка на 
инвестиционен проект „Разширение и 
модернизация на пречиствателна 
станция за отпадъчни води – Девня” 

2011 919 200,00 552 352,62 

153 

Община 
Димитровград 
* изпълнен на 
30.09.2013 г. 

BG161PO005/08/3.0/01/05 „Опазване и 
възстановяване на биологичното 
разнообразие в Република България” 

58301-36-456 
Възстановяване, опазване и устойчиво 
управление на биоразнообразието в ЗМ 
Злато поле 

2012 891 133,16 620 390 

154 Община 
Димитровград 

BG161PO005/10/3.0/2/20  
„Дейности по опазване и възстановяване на 
биологичното разнообразие в Република 
България”  

5103020-10-653 

"Възстановяване и опазване на 
крайречни гори - местообитания от 
Европейско консервационно значение на 
територията на община Димитровград" 

2015 1 664 487,69  

155 
Община 
Димитровград 

BG161PO005/10/1.11/02/16 Подобряване и 
развитие на инфраструктурата за питейни и 
отпадъчни води в агломерации над 10 000 
е.ж. 

DIR-51011116-
39-123 

Реконструкция и доизграждане на 

каналзиационна мрежа на гр. 

Димитровград - десен бряг 

2015 12 666 531,65 5 156 150 

156 Oбщина Добрич 
 

BG161PO005/10/2.10/07/22 - "Изграждане 
на регионални системи за управлене на 
отпадъците в региони: Борово (Обл.Русе), 
Варна, В.Търново, Габрово, Добрич, 
Костенец, Левски (Никопол), Луковит, 
Панагюрище, Плевен, Разлог, Ст.Загора, 
Ямбол" 

DIR-5112122-
13-81 

„Изграждане на регионална система за 
управление на отпадъците в регион 
Добрич“ 

2015 36 933 506,89 7 386 701 

157 Община Долна 
баня 

BG161PO005/08/1.30/01/01 Техническа 
помощ за подготовка на инвестиционни 
проекти по приоритетна ос 1 на оперативна 
програма „Околна среда 2007-2013 г.”   

58131-166-166 
Интегриран проект за управление на 
питейни води на град Долна баня и 
изграждане на обща ПСОВ 

2012 636 500,00  
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158 

Община Долна 
Митрополия 
* изпълнен на 
06.06.2011 г. 

BG161PO005/08/1.30/01/01 Техническа 
помощ за подготовка на инвестиционни 
проекти по приоритетна ос 1 на оперативна 
програма „Околна среда 2007-2013 г.”   

58131-162-162 

Техническа помощ за подготовка на 
интегриран инвестиционен проект във 
водния сектор на гр. Тръстеник, община 
Долна Митрополия 

2011 1 141 200,00 873 532,00 

159 Община Долна 
Митрополия 

BG161PO005/10/3.0/2/20  
„Дейности по опазване и възстановяване на 
биологичното разнообразие в Република 
България”  

5103020-12-655 

"Опазване и възстановяване на 
приоритетни видове и местообитания в 
НАТУРА 2000 зона Вит и Защитена 
местност "Коридорите" 

2014 447 389,03 402 298 

160 

Община Долни 
Дъбник 
* изпълнен на 
12.05.2011 г. 

BG161PO005/08/1.30/01/01 Техническа 
помощ за подготовка на инвестиционни 
проекти по приоритетна ос 1 на оперативна 
програма „Околна среда 2007-2013 г.”   

58131-61-61 

Подготовка на инвестиционни проекти за 
пречиствателни станции на отпадни 
води, канализационни и водопроводни 
мрежи по приоритетна ос 1 на 
оперативна програма „Околна среда 
2007-2013” за населените места от 
община Долни Дъбник с над 2000 екв. 
жители - гр. Долни Дъбник, с. Садовец, 
с. Крушовица и с. Горни Дъбник 

2011 1 159 650,00 1 085 632,71 

161 

Община Долни 
Чифлик 
* изпълнен на 
11.11.2011 г. 

BG161PO005/08/1.30/01/01 Техническа 
помощ за подготовка на инвестиционни 
проекти по приоритетна ос 1 на оперативна 
програма „Околна среда 2007-2013 г.”   

58131-155-155 

Техническа помощ за подготовка на 
инвестиционен проект “Интегрирано 
управление на водите на гр. Долни 
Чифлик” 

2011 1 965 524,00 947 525,92 

162 

Община 
Драгоман 
* изпълнен на 
12.08.2012 г. 

BG161PO005/08/1.30/01/01 Техническа 
помощ за подготовка на инвестиционни 
проекти по приоритетна ос 1 на оперативна 
програма „Околна среда 2007-2013 г.”   

58131-69-69 
Подготовка на инфраструктурен проект 
за подобряване на ВиК системата на гр. 
Драгоман 

2011 1 283 133,00 353 058,08 

163 Община Дряново 

BG161PO005/10/1.11/03/19 Подготовка и 
изпълнение на проекти за подобряване и 
развитие на инфраструктурата за питейни и 
отпадъчни води в агломерации над 10 000 
е.ж. 

DIR-51011119-
2-14 

Изграждане на ГПСОВ, реконструкция и 
доизграждане на канализационна 
система и реконструкция на 
водоснабдителна система на гр. 
Дряново 

2014 24 592 609,10 339 574,00 



№ Бенефициент Процедура № на проекта Проект Срок за 
изпълнение 

Стойност на 
БФП (лв.) 

Разплатени 
средства (лв.) 

164 Община Дулово 

BG161PO005/10/1.11/03/19 Подготовка и 
изпълнение на проекти за подобряване и 
развитие на инфраструктурата за питейни и 
отпадъчни води в агломерации над 10 000 
е.ж. 

DIR-51011119-
11-29 

Доизграждане на канализационната 
система и частична реконструкция на 
водопроводната мрежа в гр. Дулово 

2015 22 211 606,00 0,00 

165 
Община Дупница 
* изпълнен на 
12.05.2011 г. 

BG161PO005/08/1.30/01/01 Техническа 
помощ за подготовка на инвестиционни 
проекти по приоритетна ос 1 на оперативна 
програма „Околна среда 2007-2013 г.”   

58131-128-128 
Техническа помощ за подготовка на 
инвестиционен проект „Реконструкция и 
модернизация на ПСОВ - гр. Дупница” 

2011 1 587 000,00 1 543 400,00 

166 

Община Елена 
* Временно 
спиране поради 
извършвана 
проверка от 
АДФИ съгласно 
чл.5, ал.2, т.1 от 
ЗФУКПС 

BG161PO005/08/1.30/01/01 Техническа 
помощ за подготовка на инвестиционни 
проекти по приоритетна ос 1 на оперативна 
програма „Околна среда 2007-2013 г.”   

58131-175-175 

Техническа помощ за детайлно 
разработване на инфраструктурно 
предложение „Доизграждане на ВиК 
мрежата и пречистване на водите на гр. 
Елена” 

2011 650 920,00 168 036 

167 

Община Елин 
Пелин 
* изпълнен на 
17.02.2011 г. 

BG161PO005/08/1.30/01/01 Техническа 
помощ за подготовка на инвестиционни 
проекти по приоритетна ос 1 на оперативна 
програма „Околна среда 2007-2013 г.”   

58131-172-172 

Подготовка на инвестиционен проект за 
„Канализационна и водоснабдителна 
системи, пречиствателна станция за 
отпадъчни води и довеждащи колектори 
– с. Нови Хан” 

2011 250 000,00 197 443,33 

168 Община  
Елин Пелин 

BG161PO005/10/1.11/03/19 Подготовка и 
изпълнение на проекти за подобряване и 
развитие на инфраструктурата за питейни и 
отпадъчни води в агломерации над 10 000 
е.ж. 

DIR-51011119-
8-20 

Изграждане на ПСОВ, реконструкция и 
разширение на мрежа в агломерация 
Елин Пелин 

2015 40 642 709,36 297 566,08 

169 Община Елхово 

BG161PO005/10/1.11/03/19 Подготовка и 
изпълнение на проекти за подобряване и 
развитие на инфраструктурата за питейни и 
отпадъчни води в агломерации над 10 000 
е.ж. 

DIR-51011119-
17-36 

"Проектиране и строителство на ПСОВ, 
довеждащ колектор и частична 
рехабилитация на ВиК мрежата в гр. 
Елхово" 

2015 18 093 346,43 337 003,00 



№ Бенефициент Процедура № на проекта Проект Срок за 
изпълнение 

Стойност на 
БФП (лв.) 
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170 

Община 
Етрополе 
* изпълнен на 
27.12.2010 г. 

BG161PO005/08/1.30/01/01 Техническа 
помощ за подготовка на инвестиционни 
проекти по приоритетна ос 1 на оперативна 
програма „Околна среда 2007-2013 г.”   

58131-19-19 
Техническа помощ за подготовка на 
интегриран инвестиционен проект във 
водния сектор на гр. Етрополе 

2011 1 458 000,00 1 377 531,52 

171 Община 
Етрополе 

BG161PO005/10/1.11/02/16 
Поисперихдобряване и развитие на 
инфраструктурата за питейни и отпадъчни 
води в агломерации над 10 000 е.ж. 

DIR-51011116-
С031 

"Интегриран инвестиционен проект във 

водния сектор на град Етрополе" 
2014 21 516 295,10 

 
15 943 526 

 

172 Община Земен 

BG161PO005/08/1.30/01/01 Техническа 
помощ за подготовка на инвестиционни 
проекти по приоритетна ос 1 на оперативна 
програма „Околна среда 2007-2013 г.”   

58131-167-167 
Техническа помощ за изграждане на ВиК 
мрежа и пречиствателна станция за 
отпадни води, гр. Земен 

2011 226 320,00 46 464 

173 

Община 
Златоград 
* изпълнен на 
08.08.2012 г. 

BG161PO005/08/1.30/01/01 Техническа 
помощ за подготовка на инвестиционни 
проекти по приоритетна ос 1 на оперативна 
програма „Околна среда 2007-2013 г.”   

58131-05-05 

Доизграждане, реконструкция и 
рехабилитация на водоснабдителна и 
канализационна мрежа /битова и 
дъждовна/, гр. Златоград 

2011 662 750,00 373 072,66 

174 
Община Иваново 
* изпълнен на 
30.05.2013 г. 

BG161PO005/08/1.30/01/01 Техническа 
помощ за подготовка на инвестиционни 
проекти по приоритетна ос 1 на оперативна 
програма „Околна среда 2007-2013 г.”   

58131-41-41 

Техническа помощ за изработване на 
проект за изграждане на канализационна 
мрежа и пречиствателна станция за 
отпадъчни води, с. Щръклево, община 
Иваново 

2011 739 944,00 462 481,90 

175 
Община Искър 
* изпълнен на 
19.12.2011 г. 

BG161PO005/08/1.30/01/01 Техническа 
помощ за подготовка на инвестиционни 
проекти по приоритетна ос 1 на оперативна 
програма „Околна среда 2007-2013 г.”   

58131-26-26 

Техническа помощ за подготовка на 
инвестиционен проект „Доизграждане, 
реконструкция и рехабилитация на 
водопроводна и канализационна мрежа 
и изграждане на пречиствателна 
станция за отпадъчни води – гр. Искър” 

2011 1 424 400,00 1 306 972,97 



№ Бенефициент Процедура № на проекта Проект Срок за 
изпълнение 

Стойност на 
БФП (лв.) 

Разплатени 
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176 Община Исперих 

BG161PO005/10/1.11/02/16 Подобряване и 
развитие на инфраструктурата за питейни и 
отпадъчни води в агломерации над 10 000 
е.ж. 

DIR-51011116-
C019 

Интегриран проект за водния цикъл на 

гр. Исперих 
2015 48 190 848,35 9 638 170,00 

177 
 
Община Ихтиман 
 

BG161PO005/10/1.11/03/19 Подготовка и 
изпълнение на проекти за подобряване и 
развитие на инфраструктурата за питейни и 
отпадъчни води в агломерации над 10 000 
е.ж. 

DIR-51011119-
21-40 

"Подготовка и реализация на 
инвестиционен проект във водния сектор 
на гр. Ихтиман" 

2015 
 

28 645 461,44 
 

555 584,00 

178 
Община Каварна 
* изпълнен на 
25.09.2012 г. 

BG161PO005/08/1.10/01/02 Подобряване и 
развитие на инфраструктурата за питейни и 
отпадъчни води 

58111-37-228 

Развитие на инфраструктурата за 
отпадъчни води в Каварна – Изграждане 
на главен колектор VI  и прилежащата 
канализационна мрежа 

2012 8 196 187,09 7 041 322.72 

179 Община Каварна 

BG161PO005/10/1.11/03/19 Подготовка и 
изпълнение на проекти за подобряване и 
развитие на инфраструктурата за питейни и 
отпадъчни води в агломерации над 10 000 
е.ж. 

DIR-51011119-
23-56 

"Подобряване и развитие на 
инфраструктурата на питейни и 
отпадъчни води в гр.Каварна" 

2015 19 348 754,68 309 637,00 

180 Община Казанлък 
*изпълнен 

BG161PO005/08/1.10/01/02 Подобряване и 
развитие на инфраструктурата за питейни и 
отпадъчни води 

58111-68-259 

Интегриран воден проект на община 
Казанлък. Етап 1: Изграждане на 
канализационна мрежа, реконструкция 
на водопроводна и пътна мрежа на кв. 
„Христо Ботев”  и изграждане на 
канализационна помпена станция и 
тласкател, с. Овощник 

2011 6 128 896,00 4 020 133 

181 Община Казанлък 

BG161PO005/10/1.11/02/16 Подобряване и 
развитие на инфраструктурата за питейни и 
отпадъчни води в агломерации над 10 000 
е.ж. 

DIR-51011116-
C026 

Интегриран воден проект на община 

Казанлък. Етап 2: Реконструкция и 

модернизация на ГПСОВ - Казанлък 

2015 21 587 602,55 6 665 631 

182 

Община 
Калояново 
* изпълнен на 
11.04.2012 г. 

BG161PO005/08/1.30/01/01 Техническа 
помощ за подготовка на инвестиционни 
проекти по приоритетна ос 1 на оперативна 
програма „Околна среда 2007-2013 г.”   

58131-102-102 

Техническа помощ за подготовка на 
инвестиционен проект за (1) 
доизграждане на главни колектори и 
канализационна мрежа от смесен тип за 
селата Калояново и Дуванлий  (2) 
строителство на пречиствателна 
станция за отпадъчни води за селата 
Калояново и Дуванлии, (3) ремонт и 
рехабилитация на водоснабдителна 
мрежа в с. Калояново 

2011 1 018 500,00 783 613,10 



№ Бенефициент Процедура № на проекта Проект Срок за 
изпълнение 
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183 

Община 
Каолиново 
* оттеглено 
финансирането 
по ОПОС 

BG161PO005/08/1.10/01/02 Подобряване и 
развитие на инфраструктурата за питейни и 
отпадъчни води 

58111-25-216 

Изграждане на канализационна мрежа и 
МПСОВ и реконструкция на 
съществуваща водопреносна мрежа в с. 
Тодор Икономово 

2011 21 952 569,80  

184 
Община Карлово 
* изпълнен на 
20.12.2011 г. 

BG161PO005/08/1.30/01/01 Техническа 
помощ за подготовка на инвестиционни 
проекти по приоритетна ос 1 на оперативна 
програма „Околна среда 2007-2013 г.”   

58131-115-115 

Подготовка на инвестиционен проект за 
подобряване и развитие на 
инфраструктурата за отпадъчни води в 
град Калофер, община Карлово 

2011 559 300,00 44 538,56 

185 
Община Карлово 
* изпълнен на 
19.12.2011 г. 

BG161PO005/08/1.30/01/01 Техническа 
помощ за подготовка на инвестиционни 
проекти по приоритетна ос 1 на оперативна 
програма „Околна среда 2007-2013 г.”   

58131-116-116 

Подготовка на инвестиционен проект за 
подобряване и развитие на 
инфраструктурата за отпадъчни води в 
град Баня, община Карлово 

2011 580 800,00 55 904,02 

186 
Община Карлово 
* Временно спрян 

BG161PO005/08/2.30/01/03 „Техническа 
помощ за подготовка на инвестиционни 
проекти по приоритетна ос 2 на оперативна 
програма „Околна среда 2007-2013 г.” 

58231-29-333 

Подготовка на инвестиционен проект за 
изграждане на регионално съоръжение 
за третиране на строителни отпадъци и 
отпадъци от разрушаване на сгради в 
община Карлово 

2012 298 900,00 78 768 

187 
Община Карлово 
 

BG161PO005/10/1.11/02/16 Подобряване и 
развитие на инфраструктурата за питейни и 
отпадъчни води в агломерации над 10 000 
е.ж. 

DIR-51011116-
C037 

 

"Доизграждане и модернизация на 

ГПСОВ и канализационна мрежа на 

гр.Карлово" 

2014 14 621 662,82 731 083,00 

188 
Община Каспичан 
* изпълнен на 
09.08.2012 г. 

BG161PO005/08/1.30/01/01 Техническа 
помощ за подготовка на инвестиционни 
проекти по приоритетна ос 1 на оперативна 
програма „Околна среда 2007-2013 г.”   

58131-143-143 

Технически дейности за комплексно 
водно решение за реконструкция и 
изграждане на водопроводна и 
канализационна инфраструктура и 
пречиствателна станция за отпадни 
води гр. Каспичан, община Каспичан 
област Шумен 

2011 430 410,00 240 093,42 



№ Бенефициент Процедура № на проекта Проект Срок за 
изпълнение 

Стойност на 
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189 
Община Каспичан 
* изпълнен на 
14.12.2011 г. 

BG161PO005/08/2.30/01/03 „Техническа 
помощ за подготовка на инвестиционни 
проекти по приоритетна ос 2 на оперативна 
програма „Околна среда 2007-2013 г.” 

58231-54-358 

Изработване на техническа 
документация за закриване и 
рекултивация на общинското депо за 
битови отпадъци в село Каспичан, 
община Каспичан 

2011 
 

123 040,00 
 

 
110 980,00 

 

190 
Община Кнежа 
* изпълнен на 
10.06.2011 г. 

BG161PO005/08/1.30/01/01 Техническа 
помощ за подготовка на инвестиционни 
проекти по приоритетна ос 1 на оперативна 
програма „Околна среда 2007-2013 г.”   

58131-20-20 

Техническа помощ за подготовка на 
проект “Доизграждане, реконструкция и 
рехабилитация на водопроводна и 
канализационна мрежа и изграждане на 
ПСОВ- гр. Кнежа” 

2011 1 599 960,00 1 222 563,62 

191 
Община Кнежа 
* изпълнен на 
13.09.2011 г. 

BG161PO005/08/2.30/01/03 „Техническа 
помощ за подготовка на инвестиционни 
проекти по приоритетна ос 2 на оперативна 
програма „Околна среда 2007-2013 г.” 

58231-24-328 
Подготовка на проект за управление на 
отпадъците в община Кнежа - регион 
Оряхово 

2011 599 880,00 

 
 

570 512,80 
 
 

192 Община Кнежа 

BG161PO005/10/1.11/02/16 Подобряване и 
развитие на инфраструктурата за питейни и 
отпадъчни води в агломерации над 10 000 
е.ж. 

 

DIR-51011116-
C016 

"Доизграждане, реконструкция и 

рехабилитация на ВиК мрежа - първи 

етап и изграждане на ПСОВ - гр. Кнежа” 

2015 31 261 372,76 16 960 680 

193 
Община Козлодуй 
* изпълнен на 
18.04.2011 г. 

BG161PO005/08/1.30/01/01 Техническа 
помощ за подготовка на инвестиционни 
проекти по приоритетна ос 1 на оперативна 
програма „Околна среда 2007-2013 г.”   

58131-91-91 
Техническа помощ за подготовка на 
интегриран инвестиционен проект във 
водния сектор на гр. Козлодуй 

2011 1 383 480,00 1 284 146,00 

194 
Община Козлодуй 
* изпълнен на 
07.01.2011 г. 

BG161PO005/08/2.30/01/03 „Техническа 
помощ за подготовка на инвестиционни 
проекти по приоритетна ос 2 на оперативна 
програма „Околна среда 2007-2013 г.” 

58231-11-315 
Подготовка на проект за управление на 
отпадъците в община Козлодуй- регион 
Оряхово 

2011 599 880,00 
 

502 418,20 
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195 Община Козлодуй 

BG161PO005/10/1.11/02/16 Подобряване и 
развитие на инфраструктурата за питейни и 
отпадъчни води в агломерации над 10 000 
е.ж. 
 

DIR-51011116-
4-26 

"Интегриран инвестиционен проект във 
водния сектор на гр. Козлодуй" 2015 23 674 277,67 11 992 320 

196 

Община 
Копривщица 
* изпълнен на 
17.10.2011 г. 

BG161PO005/08/1.30/01/01 Техническа 
помощ за подготовка на инвестиционни 
проекти по приоритетна ос 1 на оперативна 
програма „Околна среда 2007-2013 г.”   

58131-180-180 

Техническа помощ за подготовка на 
инвестиционен проект “Водопроводна и 
канализационна мрежа на 
гр.Копривщица –актуализация на 
съществуващите мрежи” 

2011 903 588,00 746 697,26 

197 

Община 
Костинброд 
* изпълнен на 
16.11.2011 г. 

BG161PO005/08/1.30/01/01 Техническа 
помощ за подготовка на инвестиционни 
проекти по приоритетна ос 1 на оперативна 
програма „Околна среда 2007-2013 г.”   

58131-144-144 

Интегриран проект за изграждане на 
ПСОВ – гр. Костинброд и доизграждане 
и модернизиране на канализационната и 
водопроводната мрежи и съоръженията 
по тях за гр. Костинброд 

2011 705 307,00 240 750,72 

198 
Община 
Костинброд 

BG161PO005/10/1.11/02/16 Подобряване и 
развитие на инфраструктурата за питейни и 
отпадъчни води в агломерации над 10 000 
е.ж. 

 

DIR-51011116-
49-133 

Интегриран проект за изграждане на 

ПСОВ - гр. Костинброд и доизграждане и 

модернизиране на канализационната и 

водопроводната мрежи и съоръженията 

по тях за гр. Костинброд 

2015 94 476 026,16 56 570 253 

199 
Община Котел 
* изпълнен на 
07.11.2011 г. 

BG161PO005/08/2.30/01/03 „Техническа 
помощ за подготовка на инвестиционни 
проекти по приоритетна ос 2 на оперативна 
програма „Околна среда 2007-2013 г.” 

58231-37-341 

Техническа помощ за подготовка на 
инвестиционни проекти за изграждане на 
инфраструктура за третиране на 
отпадъците в община Котел 

2011 799 920,00 
 

744 161,44 
 

200 

Община 
Кочериново 
* След 
възстановяване 
на получените 
суми от 
бенефициента 
следва да бъде 
прекратен 

BG161PO005/08/2.30/01/03 „Техническа 
помощ за подготовка на инвестиционни 
проекти по приоритетна ос 2 на оперативна 
програма „Околна среда 2007-2013 г.” 

58231-51-355 
Изграждане на регионален център за 
управление на отпадъци – Кочериново 2011 1 490 160,00 518 811,84 



№ Бенефициент Процедура № на проекта Проект Срок за 
изпълнение 

Стойност на 
БФП (лв.) 

Разплатени 
средства (лв.) 

201 

Община 
Криводол 
* изпълнен на 
29.4.2011 г. 

BG161PO005/08/1.30/01/01 Техническа 
помощ за подготовка на инвестиционни 
проекти по приоритетна ос 1 на оперативна 
програма „Околна среда 2007-2013 г.”   

58131-50-50 
Техническа помощ за подготовка на 
интегриран инвестиционен проект във 
водния сектор на град Криводол 

2011 847 200,00 816 829,61 

202 
Община Кричим 
* изпълнен на 
07.11.2011 г.  

BG161PO005/08/1.30/01/01 Техническа 
помощ за подготовка на инвестиционни 
проекти по приоритетна ос 1 на оперативна 
програма „Околна среда 2007-2013 г.”   

58131-83-83 

Доизграждане,реконструкция и 
рехабилитация на водоснабдителна и 
канализационна мрежа и изграждане на 
пречиствателна станция за отпадъчни 
води - гр. Кричим 

2011 931 200,00 790 529,68 

203 Община Кричим 

BG161PO005/10/1.11/02/16 Подобряване и 
развитие на инфраструктурата за питейни и 
отпадъчни води в агломерации над 10 000 
е.ж. 

 

DIR-51011116-
С010 

"Доизграждане, реконструкция и 

рехабилитация на ВиК мрежа и 

изграждане на ПСОВ гр. Кричим" 

2015 30 268 508,05 15 810 248 

204 
Община Кубрат 
* изпълнен на 
23.08.2011 г. 

BG161PO005/08/1.30/01/01 Техническа 
помощ за подготовка на инвестиционни 
проекти по приоритетна ос 1 на оперативна 
програма „Околна среда 2007-2013 г.”   

58131-131-131 

Техническа помощ за подготовка на 
проект  „Строителство и реконструкция 
на вътрешна ВиК мрежа на Кубрат, и 
разширение на ПСОВ” за 
кандидатстване за финансиране по 
оперативна програма „Околна среда” 

2011 3 684 000,00 2 239 805,20 

205 Община Кубрат 

BG161PO005/10/1.11/02/16 Подобряване и 
развитие на инфраструктурата за питейни и 
отпадъчни води в агломерации над 10 000 
е.ж. 

DIR-51011116-
45-129 

Строителство и реконструкция на 

вътрешната водопроводна и 

канализационна мрежа на Кубрат и 

разширение на пречиствателната 

станция за отпадъчни води 

2015 42 821 111,65 16 941 149 

206 
Община Кула 
*изпълнен на 
29.03.2012 г. 

BG161PO005/08/1.30/01/01 Техническа 
помощ за подготовка на инвестиционни 
проекти по приоритетна ос 1 на оперативна 
програма „Околна среда 2007-2013 г.”   

58131-59-59 

Изготвяне на работен проект за 
доизграждане на градска канализация на 
град Кула – главни колектори  и улични 
клонове, реконструкция и актуализация 
на водопроводната мрежа и изготвяне 
на идеен проект за градска 
пречиствателна станция 

2011 552 600,00 236 966,40 



№ Бенефициент Процедура № на проекта Проект Срок за 
изпълнение 

Стойност на 
БФП (лв.) 

Разплатени 
средства (лв.) 

207 Община 
Кърджали 

BG161PO005/10/1.11/02/16 Подобряване и 
развитие на инфраструктурата за питейни и 
отпадъчни води в агломерации над 10 000 
е.ж. 

DIR-51011116-
79-163 

Интегриран воден проект за Кърджали: 

изграждане на ПСОВ и довеждащ 

колектор, разширение и реконструкция 

на водоснабдителна и канализационна 

мрежа 

2015 67 870 977,83 24 254 455 

208 Община 
Кюстендил 

BG161PO005/10/1.11/03/19 Подготовка и 
изпълнение на проекти за подобряване и 
развитие на инфраструктурата за питейни и 
отпадъчни води в агломерации над 10 000 
е.ж. 

DIR-51011119-
25-59 

"Реконструкция и разширение на 
канализационна и водопреносна мрежа 
в агломерация Кюстендил, включително 
селата Лозно, Жиленци и Слокощица" 

2015 87 807 247,2 684 926,08 

209 Община Левски 

BG161PO005/10/1.11/03/19 Подготовка и 
изпълнение на проекти за подобряване и 
развитие на инфраструктурата за питейни и 
отпадъчни води в агломерации над 10 000 
е.ж. 

DIR-51011119-
7-19 

 

Изграждане на ПСОВ за над 10 000 
екв.ж., реконструкция и доизграждане на 
канализационна система в гр. Левски 

2014 43 661 062,22 533 079 

210 Община Левски 

BG161PO005/10/3.0/2/20  
„Дейности по опазване и възстановяване на 
биологичното разнообразие в Република 
България”  

5103020-7-650 
"Опазване и възстановяане на 
биологичното разнообразие в защитена 
зона Обнова - Карамандол, BG0000239" 

2015 689 481,96 137 896,39 

211 
Община Ловеч * 
изпълнен на 
30.08.2011 г. 

BG161PO005/08/1.30/01/01 Техническа 
помощ за подготовка на инвестиционни 
проекти по приоритетна ос 1 на оперативна 
програма „Околна среда 2007-2013 г.”   

58131-02-02 

Техническа помощ за подготовка на 
инвестиционен проект -Подобряване на 
водоснабдителната и канализационна 
мрежа, гр. Ловеч 

2011 635 880,00 421 130,02 

212 Община Ловеч 

BG161PO005/10/1.11/02/16 Подобряване и 
развитие на инфраструктурата за питейни и 
отпадъчни води в агломерации над 10 000 
е.ж. 

DIR-51011116-
C014 

"Подобрение на водоснабдителната и 

канализационна система на гр. Ловеч" 
2014 7 738 567,60 3 998 011 



№ Бенефициент Процедура № на проекта Проект Срок за 
изпълнение 

Стойност на 
БФП (лв.) 

Разплатени 
средства (лв.) 

213 Община Лозница 
BG161PO005/08/1.10/01/02 Подобряване и 
развитие на инфраструктурата за питейни и 
отпадъчни води 

58111-22-213 

Изграждане на нови клонове към 
съществуваща канализационна мрежа, 
реконструкция на водопроводна мрежа 
по улиците, предвидени за канализация 
и реконструкция на ПСОВ на гр. Лозница 

2014 16 967 399 14 927 188 

214 
Община Лом  
*изпълнен на 
16.11.2011 г. 

BG161PO005/08/1.30/01/01 Техническа 
помощ за подготовка на инвестиционни 
проекти по приоритетна ос 1 на оперативна 
програма „Околна среда 2007-2013 г.”   

58131-114-114 Интегриран проект за управление и 
пречистване на води в гр. Лом 2011 927 120,00 891 281,96 

215 
Община Лом 
* изпълнен на 
20.03.2012 г. 

BG161PO005/08/2.30/01/03 „Техническа 
помощ за подготовка на инвестиционни 
проекти по приоритетна ос 2 на оперативна 
програма „Околна среда 2007-2013 г.” 

58231-18-322 
Подобряване на инфраструктурата за 
управление на отпадъците в община 
Лом 

2011 305 400,00 
 

214 865,60 
 

216 
Община Луковит  
* изпълнен на 
11.03.2011 г. 

BG161PO005/08/1.30/01/01 Техническа 
помощ за подготовка на инвестиционни 
проекти по приоритетна ос 1 на оперативна 
програма „Околна среда 2007-2013 г.”   

58131-112-112 

Техническа помощ за подготовка на 
инвестиционен проект за изграждане на 
канализационна мрежа и 
пречиствателна станция за отпадъчни 
води в гр. Луковит 

2011 419 600,00 386 554,06 

217 Община Луковит 

BG161PO005/10/1.11/02/16 Подобряване и 
развитие на инфраструктурата за питейни и 
отпадъчни води в агломерации над 10 000 
е.ж. 

DIR-51011116-
75-159 

Интегриран проект за подобряване на 

водния сектор в град Луковит 
2015 32 645 036,45 6 529 007 

218 Oбщина Луковит 
 

BG161PO005/10/2.10/07/22 - "Изграждане 
на регионални системи за управлене на 
отпадъците в региони: Борово (Обл.Русе), 
Варна, В.Търново, Габрово, Добрич, 
Костенец, Левски (Никопол), Луковит, 
Панагюрище, Плевен, Разлог, Ст.Загора, 
Ямбол" 

DIR-5112122-2-
67 

"Изграждане на регионална система за 
управление на отпадъците в регион 
Луковит" 

2015 15 626 301,19 4 795 083 



№ Бенефициент Процедура № на проекта Проект Срок за 
изпълнение 

Стойност на 
БФП (лв.) 

Разплатени 
средства (лв.) 

219 
Община Лъки 
* изпълнен на 
11.05.2012 г. 

BG161PO005/08/1.30/01/01 Техническа 
помощ за подготовка на инвестиционни 
проекти по приоритетна ос 1 на оперативна 
програма „Околна среда 2007-2013 г.”   

58131-08-08 

Строителство и реконструкция на 
вътрешна ВиК мрежа на гр. Лъки, 
довеждащ колектор и строителство на 
обща ПСОВ 

2011 355 920,00 315 048 

220 
Община Лъки 
* изпълнен на 
24.08.2011 г. 

BG161PO005/08/2.30/01/03 „Техническа 
помощ за подготовка на инвестиционни 
проекти по приоритетна ос 2 на оперативна 
програма „Околна среда 2007-2013 г.” 

58231-7-311 
Интегрирано управление на твърдите 
битови отпадъци на територията на 
община Лъки 

2011 131 850,00 
 

118 755,52 
 

221 
Община Любимец 
* изпълнен на 
21.02.2012 г. 

BG161PO005/08/1.30/01/01 Техническа 
помощ за подготовка на инвестиционни 
проекти по приоритетна ос 1 на оперативна 
програма „Околна среда 2007-2013 г.”   

58131-45-45 
Предпроектно, идейно и работно 
проектиране на пречиствателна станция 
за отпадни води в гр. Любимец 

2011 368 800,00 134 140,76 

222 
Община Мадан 
* изпълнен на 
14.09.2011 г. 

BG161PO005/08/1.30/01/01 Техническа 
помощ за подготовка на инвестиционни 
проекти по приоритетна ос 1 на оперативна 
програма „Околна среда 2007-2013 г.”   

58131-04-04 

Техническа помощ за подготовка на 
инвестиционен проект „Подобряване и 
развитие на инфраструктурата за 
питейни и отпадъчни води в гр. Мадан” 

2011 746 400,00 434 144,40 

223 
Община Мадан 
* изпълнен на 
17.10.2011 г. 

BG161PO005/08/2.30/01/03 „Техническа 
помощ за подготовка на инвестиционни 
проекти по приоритетна ос 2 на оперативна 
програма „Околна среда 2007-2013 г.” 

58231-26-330 

Техническа помощ за подготовка на 
инвестиционен проект „Разширение на 
Регионално депо за ТБО, гр. Мадан и 
изграждане на площадки за 
предварително третиране на отпадъци в 
общините Мадан, Златоград и 
Неделино” 

2011 739 070,00 
 

530 223,35 
 

224 

Община Малко 
Търново 
*изпълнен на 
02.03.2011 г. 

BG161PO005/08/1.30/01/01 Техническа 
помощ за подготовка на инвестиционни 
проекти по приоритетна ос 1 на оперативна 
програма „Околна среда 2007-2013 г.”   

58131-52-52 

Подготовка на инвестиционни проекти за 
изграждане на ПСОВ, доизграждане на 
канализационна мрежа и частична 
реконструкция на водопроводна мрежа в 
гр. Малко Търново 

2011 1 179 692,18 398 800,03 



№ Бенефициент Процедура № на проекта Проект Срок за 
изпълнение 

Стойност на 
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225 
Oбщина Малко 
Търново 
 

BG161PO005/10/2.10/06/21 - “Изграждане на 
регионална система за управление на 
отпадъци в регион Малко Търново” 

DIR-510211621-
6-50 

Изграждане на регионална система за 
управление на отпадъци в регион Малко 
Търново 

2015 6 158 675,15 1 348 782 

226 
Община Марица 
* изпълнен на 
20.09.2012 г. 

BG161PO005/08/1.30/01/01 Техническа 
помощ за подготовка на инвестиционни 
проекти по приоритетна ос 1 на оперативна 
програма „Околна среда 2007-2013 г.”   

58131-186-186 
Техническа помощ за подготовка на 
интегриран инвестиционен проект за с. 
Труд 

2012 292 450,00 128 846,69 

227 
Община Марица 
* изпълнен на 
01.10.2012 г. 

BG161PO005/08/1.30/01/01 Техническа 
помощ за подготовка на инвестиционни 
проекти по приоритетна ос 1 на оперативна 
програма „Околна среда 2007-2013 г.”   

58131-187-187 
Техническа помощ за подготовка на 
интегриран инвестиционен проект за с. 
Гр. Игнатиево 

2012 254 500,00 100 550,21 

228 

Община 
Медковец 
* изпълнен на 
10.06.2011 г. 

BG161PO005/08/1.30/01/01 Техническа 
помощ за подготовка на инвестиционни 
проекти по приоритетна ос 1 на оперативна 
програма „Околна среда 2007-2013 г.”   

58131-81-81 

Техническа помощ за подготовка на 
инвестиционен проект “Изграждане на 
канализационна мрежа и 
пречиствателна станция за отпадъчни 
води и доизграждане, реконструкция и 
рехабилитация на водоснабдителна 
мрежа – с. Медковец” 

2011 1 140 000,00 763 498,23 

229 
Община Мездра 
* изпълнен на 
29.04.2011 г. 

BG161PO005/08/1.30/01/01 Техническа 
помощ за подготовка на инвестиционни 
проекти по приоритетна ос 1 на оперативна 
програма „Околна среда 2007-2013 г.”   

58131-98-98 

Опазване и подобряване състоянието 
басейна на р. Искър на територията на 
община Мездра. Подобект: Техническа 
помощ за изграждане на разделна 
канализационна инфраструктура, 
реконструкция на водопроводната 
мрежа и изграждане на ПСОВ на с. 
Зверино 

2011 361 200,00 329 733,00 

230 Община Мездра 

BG161PO005/10/1.11/02/16 Подобряване и 
развитие на инфраструктурата за питейни и 
отпадъчни води в агломерации над 10 000 
е.ж. 

DIR-51011116-
C038 

Доизграждане на канализационна 

мрежа и изграждане на ПСОВ - Мездра 
2015 19 458 096,70 6 706 972 



№ Бенефициент Процедура № на проекта Проект Срок за 
изпълнение 
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231 

Община 
Момчилград 
* изпълнен на 
11.08.2011 г. 

BG161PO005/08/1.30/01/01 Техническа 
помощ за подготовка на инвестиционни 
проекти по приоритетна ос 1 на оперативна 
програма „Околна среда 2007-2013 г.”   

58131-177-177 
Подобряване и развитие на 
инфраструктурата за питейни и 
отпадъчни води в гр. Момчилград 

2011 261 007,00 215 370,63 

232 Община 
Момчилград 

BG161PO005/10/1.11/02/16 Подобряване и 
развитие на инфраструктурата за питейни и 
отпадъчни води в агломерации над 10 000 
е.ж. 

DIR-51011116-
71-155 

Реконструкция, модернизация и 

доизграждане на ВиК мрежата и 

изграждане на ГПСОВ, град Момчилград 

2015 24 835 762,94 13 368 293 

233 Община Монтана 

BG161PO005/10/1.11/02/16 Подобряване и 
развитие на инфраструктурата за питейни и 
отпадъчни води в агломерации над 10 000 
е.ж. 

DIR-51011116-
11-45 

"Рехабилитация и доизграждане на 

канализационна и водоснабдителната 

мрежа на гр. Монтана" 

2015 50 398 875,47 23 461 024 

234 

Община Мъглиж 
* След 
възстановяване 
на суми от 
бенефициента, 
ще бъде 
прекратен в 
ИСУН 

BG161PO005/08/1.30/01/01  
Техническа помощ за подготовка на 
инвестиционни проекти по приоритетна ос 1 
на оперативна програма „Околна среда 
2007-2013 г.” 

58131-127-127 
Подготовка на инфраструктурен проект 
„Пречистване отпадните води на гр. 
Мъглиж и с. Тулово в община Мъглиж" 

2009 812 720,00  

235 Община 
Неделино 

BG161PO005/08/1.30/01/01 Техническа 
помощ за подготовка на инвестиционни 
проекти по приоритетна ос 1 на оперативна 
програма „Околна среда 2007-2013 г.”   

58131-58-58 

Техническа помощ за подготовка на 
инвестиционен проект за реконструкция 
на водоснабдителната мрежа, 
изграждане на канализационна мрежа, 
довеждащи колектори и ПСОВ на гр. 
Неделино 

2011 1 043 020,00 208 604 

236 
Община Несебър 
* изпълнен на 
30.08.2011 г. 

BG161PO005/08/1.30/01/01 Техническа 
помощ за подготовка на инвестиционни 
проекти по приоритетна ос 1 на оперативна 
програма „Околна среда 2007-2013 г.”   

58131-110-110 

Изработване на инвестиционен проект в 
две фази,идеен и технически за 
изграждане на ПСОВ за пречистване на 
отпадъчни води к.к. Слънчев бряг -
Несебър 

2011 2 074 106,70 740 872,50 



№ Бенефициент Процедура № на проекта Проект Срок за 
изпълнение 

Стойност на 
БФП (лв.) 

Разплатени 
средства (лв.) 

237 Община Несебър 

BG161PO005/10/1.11/02/16 Подобряване и 
развитие на инфраструктурата за питейни и 
отпадъчни води в агломерации над 10 000 
е.ж. 

DIR-51011116-
C033 

Събиране, пречистване и отвеждане на 

отпадъчни води от агломерация 

Несебър- Слънчев бряг - Равда 

2015 92 931 940,64 36 152 319 

238 

Община 
Николаево 
* изпълнен на 
27.10.2010 г. 

BG161PO005/08/1.30/01/01 Техническа 
помощ за подготовка на инвестиционни 
проекти по приоритетна ос 1 на оперативна 
програма „Околна среда 2007-2013 г.”   

58131-100-100 
Изготвяне на работни проекти за ГПСОВ 
и разделна канализация за битови и 
дъждовни води на гр. Николаево 

2011 351 500,00 341 475,80 

239 
Община Никопол 
* изпълнен на 
13.05.2011 г. 

BG161PO005/08/1.30/01/01 Техническа 
помощ за подготовка на инвестиционни 
проекти по приоритетна ос 1 на оперативна 
програма „Околна среда 2007-2013 г.”   

58131-104-104 
Техническа помощ за подготовка на 
интегриран инвестиционен проект във 
водния сектор на гр. Никопол 

2011 1 143 060,00 1 045 623,2 

240 

Oбщина 
Никопол 
(Левски) 
 

BG161PO005/10/2.10/07/22 - "Изграждане 
на регионални системи за управлене на 
отпадъците в региони: Борово (Обл.Русе), 
Варна, В.Търново, Габрово, Добрич, 
Костенец, Левски (Никопол), Луковит, 
Панагюрище, Плевен, Разлог, Ст.Загора, 
Ямбол" 

DIR-5112122-3-
68  

"Изграждане на регионална система за 
управление на отпадъците в регион 
Левски(Никопол)" 

2015 40 752 469,76 14 186 995 

241 
Община Нови 
Пазар 

BG161PO005/10/1.11/02/16 Подобряване и 
развитие на инфраструктурата за питейни и 
отпадъчни води в агломерации над 10 000 
е.ж. 

DIR-51011116-
С024 

Изграждане на частична 

канализационна мрежа, ПСОВ и 

реконструкция на водопроводна мрежа 

на гр. Нови пазар 

2014 35 626 802,46 7 125 360 

242 

Община Омуртаг 
* След 
възстановяване 
на суми от 
бенефициента, 
ще бъде 
прекратен в 
ИСУН 

BG161PO005/08/1.30/01/01 Техническа 
помощ за подготовка на инвестиционни 
проекти по приоритетна ос 1 на оперативна 
програма „Околна среда 2007-2013 г.”   

58131-85-85 

Техническа помощ за подготовка на 
инвестиционен проект за подобряване и 
развитие на инфраструктурата за 
питейни и отпадъчни води в гр. Омуртаг, 
област Търговище 

2011 959 520,00 397 880,35 



№ Бенефициент Процедура № на проекта Проект Срок за 
изпълнение 

Стойност на 
БФП (лв.) 
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243 
Община Опака 
* изпълнен на 
14.10.2011 г. 

BG161PO005/08/1.30/01/01 Техническа 
помощ за подготовка на инвестиционни 
проекти по приоритетна ос 1 на оперативна 
програма „Околна среда 2007-2013 г.”   

58131-70-70 
Канализация, реконструкция на 
водопроводи, възстановяване на улици 
и ПСОВ, гр. Опака 

2011 801 655,20 473 793,10 

244 

Община Оряхово 
* предстои да се 
прекрати след 
възстановяване 
на суми от 
бенефициента 

BG161PO005/08/1.30/01/01 Техническа 
помощ за подготовка на инвестиционни 
проекти по приоритетна ос 1 на оперативна 
програма „Околна среда 2007-2013 г.”   

58131-103-103 

Изготвяне на работен проект и 
документация за: I. Реконструкция на 
улична водопроводна мрежа, 
рехабилитация на съоръженията и 
изграждане на нова водопроводна 
мрежа; изграждане на канализационна 
мрежа с довеждащи канализационни 
колектори и пречиствателна станция в 
гр.Оряхово и  II. Реконструкция на 
улична водопроводна мрежа, 
рехабилитация на съоръженията и 
изграждане на нова водопроводна 
мрежа, и изграждане на канализационна 
мрежа с довеждащи канализационни 
колектори и пречиствателни съоръжения 
в с. Селановци, община Оряхово. 

2010 3 524 462,00 264 081,21 

245 Община 
Павликени 

BG161PO005/10/1.11/02/16 Подобряване и 
развитие на инфраструктурата за питейни и 
отпадъчни води в агломерации над 10 000 
е.ж. 

DIR-51011116-
37-121 

Изграждане на ГПСОВ с довеждащ 

колектор и прилежаща инфраструктура в 

град Павликени 

2015 30 222 879,95 11 983 568 

246 

Община 
Пазарджик 
* изпълнен на 
17.10.2011 г. 

BG161PO005/08/1.30/01/01 Техническа 
помощ за подготовка на инвестиционни 
проекти по приоритетна ос 1 на оперативна 
програма „Околна среда 2007-2013 г.”   

58131-47-47 

Техническа помощ за подготовка на 
интегриран инвестиционен проект във 
водния сектор на с. Алеко 
Константиново и с. Главиница, община 
Пазарджик 

2011 1 125 480,00 848 956,77 

247 

Община 
Пазарджик 
* изпълнен на 
14.09.2011 г. 

BG161PO005/08/1.30/01/01 Техническа 
помощ за подготовка на инвестиционни 
проекти по приоритетна ос 1 на оперативна 
програма „Околна среда 2007-2013 г.”   

58131-151-151 

Подготовка на инвестиционен проект за 
финансиране по ОП “Околна среда”: 
„Доизграждане, реконструкция и 
рехабилитация на водопроводната и 
канализационна мрежи и изграждане на 
ПСОВ за селата Огняново и  Хаджиево” 

2011 515 800,00 384 268,33 



№ Бенефициент Процедура № на проекта Проект Срок за 
изпълнение 

Стойност на 
БФП (лв.) 
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средства (лв.) 

248 

Община 
Пазарджик 
* изпълнен на 
14.09.2011 г. 

BG161PO005/08/1.30/01/01 Техническа 
помощ за подготовка на инвестиционни 
проекти по приоритетна ос 1 на оперативна 
програма „Околна среда 2007-2013 г.”   

58131-160-160 
Изготвяне на работни проекти за ВиК 
мрежи и ПСОВ за село Пищигово и село 
Черногорово, община Пазарджик 

2011 692 420,00 582 135,37 

249 Община 
Пазарджик 

BG161PO005/10/1.11/03/19 Подготовка и 
изпълнение на проекти за подобряване и 
развитие на инфраструктурата за питейни и 
отпадъчни води в агломерации над 10 000 
е.ж. 

DIR-51011119-
16-35 

Разширение на ПСОВ за отстраняване 
на биогенни елементи за азот и фосфор, 
рехабилитация и разширение на ВиК 
мрежа на гр. Пазарджик 

2015 
 

49 822 725,34 
 

601 683,06 

250 

Община 
Панагюрище 
* изпълнен на 
03.05.2011 г. 

BG161PO005/08/1.30/01/01 Техническа 
помощ за подготовка на инвестиционни 
проекти по приоритетна ос 1 на оперативна 
програма „Околна среда 2007-2013 г.”   

58131-71-71 
Подготовка на интегриран 
инвестиционен проект във ВиК сектор за 
с. Попинци, община Панагюрище 

2011 224 800,00 25 042,68 

251 

Община 
Панагюрище 
* изпълнен на 
03.05.2011 г. 

BG161PO005/08/1.30/01/01 Техническа 
помощ за подготовка на инвестиционни 
проекти по приоритетна ос 1 на оперативна 
програма „Околна среда 2007-2013 г.”   

58131-72-72 
Подготовка на интегриран 
инвестиционен проект във ВиК сектор за 
гр. Панагюрище, община Панагюрище 

2011 694 320,00 57 508,10 

252 

Община 
Панагюрище 
* изпълнен на 
07.11.2011 г. 

BG161PO005/08/2.30/01/03 „Техническа 
помощ за подготовка на инвестиционни 
проекти по приоритетна ос 2 на оперативна 
програма „Околна среда 2007-2013 г.” 

58231-48-352 

Подготовка на интегриран 
инвестиционен проект за подобряване и 
развитие на инфраструктурата за 
третиране и управление на отпадъците в 
общините Панагюрище и Стрелча 

2011 1 383 000,00 
 

962 200 
 

253 Община 
Панагюрище 

BG161PO005/10/1.11/02/16 Подобряване и 
развитие на инфраструктурата за питейни и 
отпадъчни води в агломерации над 10 000 
е.ж. 

DIR-51011116-
73-157 

Интегриран инвестиционен проект във 

ВиК сектор за гр. Панагюрище, община 

Панагюрище 

2015 55 278 651,68 21 229 752 



№ Бенефициент Процедура № на проекта Проект Срок за 
изпълнение 

Стойност на 
БФП (лв.) 

Разплатени 
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254 Oбщина 
Панагюрище 

BG161PO005/10/2.10/07/22 - "Изграждане 
на регионални системи за управлене на 
отпадъците в региони: Борово (Обл.Русе), 
Варна, В.Търново, Габрово, Добрич, 
Костенец, Левски (Никопол), Луковит, 
Панагюрище, Плевен, Разлог, Ст.Загора, 
Ямбол" 

DIR-5112122-4-
70 

„Изграждане на регионална система за 
управление на отпадъците в регион 
Панагюрище“ 

2015 17 326 711,92 0,00 

255 
Община Перник 
* изпълнен на 
26.03.2012 г. 

BG161PO005/08/1.10/01/02 Подобряване и 
развитие на инфраструктурата за питейни и 
отпадъчни води 

58111-105-296 Канализация на гр. Перник 2012 33 561 592,58 25 882 671,38 

256 
Община Перник 
* изпълнен на 
29.03.2011 г. 

BG161PO005/08/2.30/01/03 „Техническа 
помощ за подготовка на инвестиционни 
проекти по приоритетна ос 2 на оперативна 
програма „Околна среда 2007-2013 г.” 

58231-31-335 
Подготовка на инвестиционен проект 
„Регионално депо за неопасни отпадъци 
– община Перник” 

2011 674 400,00 591 807,00 

257 Oбщина Перник 
BG161PO005/09/2.10/03/15 - "Изграждане 
на регионална система за управление на 
отпадъци в регион Перник" 

DIR-592115-1-
11 

"Изграждане на регионална система за 
управление на отпадъци в регион 
Перник" 

2013 19 132 568,65 5 354 480 

258 
Община Пещера 
* изпълнен на 
14.09.2011 г. 

BG161PO005/08/1.30/01/01 Техническа 
помощ за подготовка на инвестиционни 
проекти по приоритетна ос 1 на оперативна 
програма „Околна среда 2007-2013 г.”   

58131-181-181 

Техническа помощ за подготовка на 
инвестиционен проект “Модернизация на 
интегрирания воден цикъл на гр. 
Пещера - Доизграждане и 
рехабилитация на съществуваща 
водоснабдителна и канализационна 
мрежа и изграждане на пречиствателна 
станция за отпадъчни води, гр. Пещера” 

2011 1 476 380,00 1 178 399,93 

259 Община Петрич 

BG161PO005/10/1.11/02/16 Подобряване и 
развитие на инфраструктурата за питейни и 
отпадъчни води в агломерации над 10 000 
е.ж. 

DIR-51011116-
64-148 

Изграждане на пречиствателна станция 

за отпадъчни води и съпътстващи 

колектори на град Петрич 

2014 23 170 173,92 1 158 509,00 



№ Бенефициент Процедура № на проекта Проект Срок за 
изпълнение 

Стойност на 
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260 Община Пещера 

BG161PO005/10/1.11/02/16 Подобряване и 
развитие на инфраструктурата за питейни и 
отпадъчни води в агломерации над 10 000 
е.ж. 

DIR-51011116-
С005 

"Модернизация на интегрирания воден 

цикъл на гр. Пещера - Доизграждане и 

рехабилитация на съществуваща ВиК 

мрежа и изграждане на ПСОВ, гр. 

Пещера" 

2014 23 640 438,44 11 689 824 

261 
Община Пирдоп 
* изпълнен на 
12.10.2011 г. 

BG161PO005/08/2.30/01/03 „Техническа 
помощ за подготовка на инвестиционни 
проекти по приоритетна ос 2 на оперативна 
програма „Околна среда 2007-2013 г.” 

58231-17-321 

Техническа помощ за закриване и 
рекултивация на общинско депо за 
битови отпадъци, намиращо се в м. 
“Сулюманица”, гр. Пирдоп и провеждане 
на морфологичен анализ на битовите 
отпадъци, генерирани на територията на 
община Пирдоп 

2011 217 080,00 
 

172 484,00 
 

262 Община Пирдоп 

BG161PO005/10/1.11/02/16 Подобряване и 
развитие на инфраструктурата за питейни и 
отпадъчни води в агломерации над 10 000 
е.ж. 

DIR-51011116-
С008 

"Интегриран воден проект-гр. Пирдоп - 

"Изграждане на ПСОВ с 

извънплощадкови съоръжения и мрежи. 

Доизграждане и реконструкция на 

канализационна мрежа с реконструкция 

на съпътстваща водопроводна мрежа - 

община Пирдоп" 

2014 42 891 566,16 
 

34 021 473,00 
 

263 Oбщина Плевен 

BG161PO005/10/2.10/07/22 - "Изграждане 
на регионални системи за управлене на 
отпадъците в региони: Борово (Обл.Русе), 
Варна, В.Търново, Габрово, Добрич, 
Костенец, Левски (Никопол), Луковит, 
Панагюрище, Плевен, Разлог, Ст.Загора, 
Ямбол" 

DIR-5112122-6-
72 

"Изграждане на регионална система за 
управление на отпадъците в регион 
Плевен" 

2015 26 183 788,57 9 821 251 

264 
Община Поморие 
* изпълнен на 
05.09.2012 г. 

BG161PO005/08/1.30/01/01 Техническа 
помощ за подготовка на инвестиционни 
проекти по приоритетна ос 1 на оперативна 
програма „Околна среда 2007-2013 г.”   

58131-10-10 

Изготвяне на инвестиционен проект за 
модернизация и проектиране на ПОСВ и 
съпътстващи съоръжения на гр. 
Поморие 

2011 1 469 592,00 420 819,26 

265 Община Поморие 

BG161PO005/10/1.11/02/16 Подобряване и 
развитие на инфраструктурата за питейни и 
отпадъчни води в агломерации над 10 000 
е.ж. 

DIR-51011116-
60-144 

Реконструкция и разширение на 

пречиствателна станция  за отпадни 

води град Поморие 

2015 93 182 985,22 
 

18 636 597,00 
 



№ Бенефициент Процедура № на проекта Проект Срок за 
изпълнение 
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266 
Община Попово 
* Изпълнен на 
23.04.2013 г. 

BG161PO005/08/1.10/01/02 Подобряване и 
развитие на инфраструктурата за питейни и 
отпадъчни води 

58111-40-231 Подобряване на ВиК мрежата на град 
Попово 2012 10 017 512,00 7 117 651,97 

267 Община Попово 

BG161PO005/10/1.11/03/19 Подготовка и 
изпълнение на проекти за подобряване и 
развитие на инфраструктурата за питейни и 
отпадъчни води в агломерации над 10 000 
е.ж. 

DIR-51011119-
6-18 

Реализация на инвестиционен проект 
във водния сектор на гр. Попово 2014 28 537 437,45 241 592,59 

268 

Община 
Приморско 
* изпълнен на 
06.06.2011 г. 

BG161PO005/08/1.10/01/02 Подобряване и 
развитие на инфраструктурата за питейни и 
отпадъчни води 

58111-86-277 

Канализация на Северни, Южни 
територии и СО Узунджата, 2 етап – 
Канална ПС 1А, Канална ПС 2А, с 
колектори и тласкатели до ПСОВ Китен, 
гр. Приморско 

2011 19 172 935,00 17 036 972,32 

269 
Община 
Приморско 

BG161PO005/10/1.11/03/19 Подготовка и 
изпълнение на проекти за подобряване и 
развитие на инфраструктурата за питейни и 
отпадъчни води в агломерации над 10 000 
е.ж. 

DIR-51011119-
24-57 

"Интегриран инвестиционен проект във 
водния сектор на агломерация 
Приморско-Китен" 

2015 42 419 124,25 146 065,88 

270 Община 
Провадия 

BG161PO005/10/1.11/02/16 Подобряване и 
развитие на инфраструктурата за питейни и 
отпадъчни води в агломерации над 10 000 
е.ж. 

DIR-51011116-
C009 

"Разширение, реконструкция и 

модернизация на ПСОВ - гр. Провадия; 

Основен ремонт на канализационен 

тласкател от КПС - 3 до съществуваща 

изливна шахта гр. Провадия; Битова 

канализация в кв. 4, 9, 10 в южна 

промишлена зона - гр Провадия; 

Реконструкция на водопровод и битова 

канализация по ул. Дунав от км. 42+422 

до км. 42+787 на р. Провадийска - гр. 

Провадия, подобект Укрепване на 

реконструкция на водопровод и 

канализация по ул. Дунав чрез 

изграждане  на подпорна стена в гр. 

Провадия" 

2014 16 599 107 15 769 125 

271 

Община 
Първомай 
* изпълнен на 
21.02.2012 г. 

BG161PO005/08/1.30/01/01 Техническа 
помощ за подготовка на инвестиционни 
проекти по приоритетна ос 1 на оперативна 
програма „Околна среда 2007-2013 г.”   

58131-132-132 
Подобряване и развитие на 
инфраструктурата за питейни и 
отпадъчни води в гр. Първомай 

2011 882 400,00 664 800,00 



№ Бенефициент Процедура № на проекта Проект Срок за 
изпълнение 

Стойност на 
БФП (лв.) 

Разплатени 
средства (лв.) 

272 

Община 
Първомай 
* изпълнен на 
11.03.2011 г. 

BG161PO005/08/1.30/01/01 Техническа 
помощ за подготовка на инвестиционни 
проекти по приоритетна ос 1 на оперативна 
програма „Околна среда 2007-2013 г.”   

58131-133-133 

Техническа помощ за подготовка на 
инвестиционен проект „Смесена 
канализация (битова и дъждовна) и 
пречиствателна станция за отпадъчни 
води на с. Градина, община Първомай” 

2011 735 369,36 625 894,16 

273 Община 
Първомай 

BG161PO005/10/1.11/02/16 Подобряване и 
развитие на инфраструктурата за питейни и 
отпадъчни води в агломерации над 10 000 
е.ж. 

DIR-51011116-
62-146 

Подобряване и развитие на 

инфраструктурата за питейни и 

отпадъчни води в гр.Първомай 

2015 34 743 650,45 15 987 148 

274 Община Раднево 

BG161PO005/10/1.11/02/16 Подобряване и 
развитие на инфраструктурата за питейни и 
отпадъчни води в агломерации над 10 000 
е.ж. 

DIR-51011116-
50-134 

Интегриран воден проект за изграждане 

ГПСОВ и изграждане и разширение на 

ВиК мрежата на град Раднево 

2015 33 996 520,55 6 799 304 

275 Община Радомир 

BG161PO005/10/1.11/03/19 Подготовка и 
изпълнение на проекти за подобряване и 
развитие на инфраструктурата за питейни и 
отпадъчни води в агломерации над 10 000 
е.ж. 

DIR-51011119-
4-16 

 

Интегриран воден проект за град 
Радомир 

2015 79 844 040,00 464 299,00 

276 
Община Разград 
* изпълнен на 
27.02.2012 г. 

BG161PO005/08/2.30/01/03 „Техническа 
помощ за подготовка на инвестиционни 
проекти по приоритетна ос 2 на оперативна 
програма „Околна среда 2007-2013 г.” 

58231-30-334 
Подготовка на проект за управление на 
отпадъците на територията на регион 
Разград 

2012 1 547 880,00 1 336 103,54 

277 Община Разград 

BG161PO005/10/1.11/03/19 Подготовка и 
изпълнение на проекти за подобряване и 
развитие на инфраструктурата за питейни и 
отпадъчни води в агломерации над 10 000 
е.ж. 

DIR-51011119-
12-30 

Доизграждане и реконструкция на 
съществуваща канализационна и 
водопроводна мрежа и пречиствателна 
станция за отпадни води, гр. Разград 

2015 
 

35 031 308,05 
 

153 216,60 

278 
Община Разлог 
* изпълнен на 
30.10.2012 г. 

BG161PO005/08/2.30/01/03 „Техническа 
помощ за подготовка на инвестиционни 
проекти по приоритетна ос 2 на оперативна 
програма „Околна среда 2007-2013 г.” 

58231-40-344 

Подготовка на инвестиционен проект за 
Регионално депо – Разлог и 
предприятие за предварително 
третиране на отпадъци 

2011 569 300,00 430 652,78 



№ Бенефициент Процедура № на проекта Проект Срок за 
изпълнение 

Стойност на 
БФП (лв.) 

Разплатени 
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279 Община Разлог 

BG161PO005/10/1.11/03/19 Подготовка и 
изпълнение на проекти за подобряване и 
развитие на инфраструктурата за питейни и 
отпадъчни води в агломерации над 10 000 
е.ж. 

DIR-51011119-
5-17 

Подготовка и изпълнение на проект за 
подобряване и развитие на 
инфраструктурата за питейни и 
отпадъчни води в гр. Разлог 

2014 8 200 667,09 77 033,40 

280 Oбщина Разлог 

BG161PO005/10/2.10/07/22 - "Изграждане 
на регионални системи за управлене на 
отпадъците в региони: Борово (Обл.Русе), 
Варна, В.Търново, Габрово, Добрич, 
Костенец, Левски (Никопол), Луковит, 
Панагюрище, Плевен, Разлог, Ст.Загора, 
Ямбол" 

DIR-5112122-
12-80 

"Изграждане на регионална система за 
управление на отпадъците в регион 
Разлог" 

2015 12 237 299,93 2 588 081,00 

281 Община Раковски 

BG161PO005/10/1.11/02/16 Подобряване и 
развитие на инфраструктурата за питейни и 
отпадъчни води в агломерации над 10 000 
е.ж. 

DIR-51011116-
С011 

"Интегриран воден проект на 

гр.Раковски за частично изграждане на 

главни колектори и вътрешна 

канализационна мрежа, ПСОВ и 

реконструкция на съществуваща 

водопроводна мрежа по улиците, 

предвидени за канализация" 

2015 55 692 363,74 32 057 906 

282 
Община Рила 
* изпълнен на 
21.02.2012 г. 

BG161PO005/08/1.30/01/01 Техническа 
помощ за подготовка на инвестиционни 
проекти по приоритетна ос 1 на оперативна 
програма „Околна среда 2007-2013 г.”   

58131-109-109 

Технически дейности за реконструкция и 
доизграждане на водопроводна и 
канализационна инфраструктура в гр. 
Рила, община Рила 

2011 274 730,00 182 081,67 

283 
Община Рудозем 
* изпълнен на 
17.01.2013 г. 

BG161PO005/08/1.30/01/01 Техническа 
помощ за подготовка на инвестиционни 
проекти по приоритетна ос 1 на оперативна 
програма „Околна среда 2007-2013 г.”   

58131-44-44 

Техническа помощ за интегриран проект: 
Довеждащи колектори до 
пречиствателна станция за отпадни 
води - гр. Рудозем - в двете направления 
- по поречието на река Чепинска и река 
Елховска и изграждането на вътрешна 
канализационна  и водоснабдителна 
мрежа на населените места по двете 
поречия 

2012 2 609 840,00 2 556 612,96 

284 
Община Руен 
* Изпълнен на 
31.01.2014 г.  

BG161PO005/08/1.10/01/02 Подобряване и 
развитие на инфраструктурата за питейни и 
отпадъчни води 

58111-87-278 

Подобряване състоянието на басейна на 
р. Камчия чрез изпълнение на 
интегриран воден проект на с. Люляково, 
община Руен, обл. Бургас 

2008/2014 32 168 747,49 28 573 303 

285 
Община Русе 
* изпълнен на 
11.08.2011 г. 

BG161PO005/08/1.30/01/01 Техническа 
помощ за подготовка на инвестиционни 
проекти по приоритетна ос 1 на оперативна 
програма „Околна среда 2007-2013 г.”   

58131-63-63 

Техническа помощ за подготовка на 
инвестиционен проект „Изграждане на 
канализационна мрежа и ПСОВ на 
територията на гр. Мартен” 

2011 656 400,00 327 423.28 



№ Бенефициент Процедура № на проекта Проект Срок за 
изпълнение 

Стойност на 
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286 
Община Русе 
* изпълнен на 
18.02.2013 г. 

BG161PO005/08/2.30/01/03 „Техническа 
помощ за подготовка на инвестиционни 
проекти по приоритетна ос 2 на оперативна 
програма „Околна среда 2007-2013 г.” 

58231-12-316 

Подготовка на инвестиционен проект за 
закриване и рекултивация на 
съществуващо общинско депо за битови 
отпадъци на територията на община 
Русе 

2012 1 017 458,40 624 987,28 

287 

Община Садово 
* След 
възстановяване 
на суми от 
бенефициента 
следва да бъде 
прекратен в 
ИСУН 

BG161PO005/08/1.30/01/01 Техническа 
помощ за подготовка на инвестиционни 
проекти по приоритетна ос 1 на оперативна 
програма „Околна среда 2007-2013 г.”   

58131-142-142 

Техническа помощ за подготовка на 
проект за“Изграждане на ПСОВ , 
инженерна инфраструктура за отпадни 
води /битово- фекални, дъждовни и 
производствени / и реконструкция на 
вътрешната водоснабдителна мрежа за 
питейна вода  в гр. Садово, с. Болярци, 
с. Чешнегирово и с. Катуница ” за 
финансиране по оперативна програма 
“Околна среда” 

2011 1 980 000,00 1 032 412 

288 Oбщина Самоков 

BG161PO005/10/2.10/07/22 - "Изграждане 
на регионални системи за управлене на 
отпадъците в региони: Борово (Обл.Русе), 
Варна, В.Търново, Габрово, Добрич, 
Костенец, Левски (Никопол), Луковит, 
Панагюрище, Плевен, Разлог, Ст.Загора, 
Ямбол" 

DIR-5112122-7-
73 

"Изграждане на регионална система за 
управление на отпадъците в регион 
Костенец(Самоков)" 

2015 8 732 417,84 0,00 

289 

Община 
Сандански 
* изпълнен на 
22.06.2012 г. 

BG161PO005/08/2.30/01/03 „Техническа 
помощ за подготовка на инвестиционни 
проекти по приоритетна ос 2 на оперативна 
програма „Околна среда 2007-2013 г.” 

58231-25-329 

Техническа помощ за инвестиционен 
проект „Изграждане на втора клетка за 
Регионално депо за твърди битови 
отпадъци за общините Сандански, 
Струмяни и Кресна” 

2011 289 800,00 152 943,56 

290 
Община 
Сандански 

BG161PO005/10/1.11/03/19 Подготовка и 
изпълнение на проекти за подобряване и 
развитие на инфраструктурата за питейни и 
отпадъчни води в агломерации над 10 000 
е.ж. 

DIR-51011119-
26-60 

Изграждане на ПСОВ и рехабилитация и 
разширение на ВиК мрежа на град 
Сандански 

2015 51 535 151,25 186 192,00 

291 Община 
Сапарева Баня 

BG161PO005/10/3.0/2/20  
„Дейности по опазване и възстановяване на 
биологичното разнообразие в Република 
България”  

5103020-36-679 

"Опазване на биологичното 
разнообразие и смекчаване на 
неблагоприятните екологични 
въздействия от развитието на туризма в 
община Сапарева баня" 

2014 500 908,8 190 525 



№ Бенефициент Процедура № на проекта Проект Срок за 
изпълнение 
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292 

Община 
Свиленград 
*  изпълнен на 
21.06.2011 г. 

BG161PO005/08/1.30/01/01 Техническа 
помощ за подготовка на инвестиционни 
проекти по приоритетна ос 1 на оперативна 
програма „Околна среда 2007-2013 г.”   

58131-119-119 

Техническа помощ за подготовка на 
пълен инвестиционен проект „Да 
подобрим жизнената среда” /за 
Реконструкция на канализационна и 
водопроводна мрежа в централна 
градска част, изграждане на ВиК 
инфраструктура в кв. 307-313 и кв.39 и 
ПСОВ, гр. Свиленград / 

2011 725 222,40 183 362,99 

293 

Община 
Свиленград 
* изпълнен  на 
18.12.2013 г. 

BG161PO005/08/3.0/01/05 „Опазване и 
възстановяване на биологичното 
разнообразие в Република България” 

58301-46-466 

Възстановяване и опазване на ЗМ 
"Лозенски път" - влажна зона - находище 
на блатно кокиче и устойчиво ползване 
на биологични ресурси 

2012 527 784,07 331 095 

294 Община 
Свиленград 

BG161PO005/10/1.11/02/16 Подобряване и 
развитие на инфраструктурата за питейни и 
отпадъчни води в агломерации над 10 000 
е.ж. 

DIR-51011116-
55-139 

Изграждане, реконструкция и 

модернизация на канализационна 

мрежа, ПСОВ и водопроводна мрежа в 

гр. Свиленград 

2015 46 463 012,45 
 

13 967 299 
 

295 Община Свищов 

BG161PO005/10/1.11/02/16 Подобряване и 
развитие на инфраструктурата за питейни и 
отпадъчни води в агломерации над 10 000 
е.ж. 

DIR-51011116-
31-86 

"ПСОВ и довеждащ колектор гр. 

Свищов" 
2015 29 225 155,57 11 502 224 

296 
Община Своге 
* изпълнен на 
05.07.2011 г. 

BG161PO005/08/1.30/01/01 Техническа 
помощ за подготовка на инвестиционни 
проекти по приоритетна ос 1 на оперативна 
програма „Околна среда 2007-2013 г.”   

58131-21-21 

Техническа помощ за цялостна 
подготовка на проект за изграждане на 
канализационна и водоснабдителна 
мрежа - гр. Своге 

2011 916 000,00 824 364,00 

297 
Община 
Севлиево 

BG161PO005/10/1.11/02/16 Подобряване и 
развитие на инфраструктурата за питейни и 
отпадъчни води в агломерации над 10 000 
е.ж. 

DIR-51011116-
84-168 

Инвестиционен проект за 

рехабилитация и разширение на 

водопроводна и канализационна мрежа 

на град Севлиево 

2014 18 258 227,55 6 434 397 

298 Община 
Септември 

BG161PO005/10/1.11/02/16 Подобряване и 
развитие на инфраструктурата за питейни и 
отпадъчни води в агломерации над 10 000 
е.ж. 

DIR-51011116-
80-164 

Подобряване водния цикъл на град 

Септември 
2015 8 441 110,56 1 688 222 

299 

Община 
Силистра 
* изпълнен на 
14.09.2011 г. 

BG161PO005/08/1.30/01/01 Техническа 
помощ за подготовка на инвестиционни 
проекти по приоритетна ос 1 на оперативна 
програма „Околна среда 2007-2013 г.”   

58131-29-29 

Прединвестиционно проучване, 
експертни анализи и разработване на 
инвестиционен проект за изграждане на 
ПСОВ и частично изграждане и 
реконструкция на канализационните 
мрежи на с. Айдемир и с. Калипетрово в 
община Силистра 

2011 884 800,00 553 396,65 



№ Бенефициент Процедура № на проекта Проект Срок за 
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300 

Община 
Силистра 
* изпълнен на 
14.09.2011 г. 

BG161PO005/08/1.30/01/01 Техническа 
помощ за подготовка на инвестиционни 
проекти по приоритетна ос 1 на оперативна 
програма „Околна среда 2007-2013 г.”   

58131-30-30 

Прединвестиционно проучване, 
експертни анализи и изготвяне на 
инфраструктурен проект за изграждане 
на ПСОВ, доизграждане на 
канализационната мрежа и частична 
реконструкция на водопроводната 
мрежа в гр. Силистра 

2011 1 028 400,00 443 293,04 

301 Община 
Силистра 

BG161PO005/10/1.11/02/16 Подобряване и 
развитие на инфраструктурата за питейни и 
отпадъчни води в агломерации над 10 000 
е.ж. 

DIR-51011116-
43-127 

Изграждане на Районна пречиствателна 

станция за отпадни води - Силистра, 

доизграждане на канализационна мрежа 

и частична реконструкция на 

водопроводна мрежа на гр. Силистра 

2015 70 364 757,9 14 434 904 

302 Община Симитли 
* изпълнен 

BG161PO005/08/1.30/01/01 Техническа 
помощ за подготовка на инвестиционни 
проекти по приоритетна ос 1 на оперативна 
програма „Околна среда 2007-2013 г.”   

58131-168-168 

Подготовка за реконструкция и 
доизграждане на водопроводната и 
канализационна мрежи на с. Крупник и 
изграждане на пречиствателни станции 
за питейни и отпадни води 

2011 1 324 795,00 1 059 836 

303 
Община Симитли 
* изпълнен на 
16.11.2012 г. 

BG161PO005/08/1.30/01/01 Техническа 
помощ за подготовка на инвестиционни 
проекти по приоритетна ос 1 на оперативна 
програма „Околна среда 2007-2013 г.”   

58131-169-169 

Подготовка за реконструкция и 
доизграждане на водопроводната и 
канализационна мрежи на гр.Симитли и 
изграждане на пречиствателни станции 
за питейни и отпадни води 

2011 2 268 960,00 1 729 922,53 

304 
Община Сливен 
*прекратен на 
12.01.2012 г. 

BG161PO005/08/1.10/01/02 Подобряване и 
развитие на инфраструктурата за питейни и 
отпадъчни води 

58111-82-273 
Интегриран проект за водния цикъл на 
град Сливен – фаза 2 2013 39 546 021,27  

305 Община Сливен 

BG161PO005/10/1.11/02/16 Подобряване и 
развитие на инфраструктурата за питейни и 
отпадъчни води в агломерации над 10 000 
е.ж. 

DIR-51011116-
58-142 

Интегриран проект за водния цикъл на 

град Сливен 
2015 58 725 910,24 23 420 362 

306 
Община 
Сливница 

BG161PO005/10/3.0/2/20  
„Дейности по опазване и възстановяване на 
биологичното разнообразие в Република 
България”  

5103020-42-685 

"Възстановяване и опазване на 
благоприятното съсътояние на защитени 
видове в ЗМ "Алдомировско блато" и 
защитени зони в общините Сливница и 
Драгоман" 

2014 918 243,8 394 607 

307 

Община Сливо 
поле 
* изпълнен на 
28.10.2011 г. 

BG161PO005/08/2.30/01/03 „Техническа 
помощ за подготовка на инвестиционни 
проекти по приоритетна ос 2 на оперативна 
програма „Околна среда 2007-2013 г.” 

58231-27-331 

Изработване на инвестиционен проект 
за закриване и рекултивация на 
съществуващо общинско депо за битови 
отпадъци в гр. Сливо поле 

2011 92 000,00 
 

61 520,00 
 



№ Бенефициент Процедура № на проекта Проект Срок за 
изпълнение 

Стойност на 
БФП (лв.) 

Разплатени 
средства (лв.) 

308 

Община Смолян 
* оттеглено 
финансирането 
по ОПОС 

BG161PO005/08/1.30/01/01 Техническа 
помощ за подготовка на инвестиционни 
проекти по приоритетна ос 1 на оперативна 
програма „Околна среда 2007-2013 г.”   

58131-158-158 

Техническа помощ за подготовка на 
инвестиционен проект „Интегрирано 
управление на водите на с. 
Момчиловци”  

2011 1 058 754,00  

309 Община Смолян 

BG161PO005/10/1.11/03/19 Подготовка и 
изпълнение на проекти за подобряване и 
развитие на инфраструктурата за питейни и 
отпадъчни води в агломерации над 10 000 
е.ж. 

DIR-51011119-
9-21 

Интегриран воден проект на 
агломерация гр. Смолян 

2015 41 195 567,46 1 149 556 

310 Община Смядово 
* Временно спрян 

BG161PO005/08/2.30/01/03 „Техническа 
помощ за подготовка на инвестиционни 
проекти по приоритетна ос 2 на оперативна 
програма „Околна среда 2007-2013 г.” 

58231-45-349 

Техническа помощ за подготовка на 
инвестиционен проект „Закриване, 
рекултивация и мониторинг на общинско 
депо за битови отпадъци – гр. Cмядово” 

2011 188 400,00 53 279,97 

311 Община Созопол 

BG161PO005/10/1.11/02/16 Подобряване и 
развитие на инфраструктурата за питейни и 
отпадъчни води в агломерации над 10 000 
е.ж. 

DIR-51011116-
C032 

 
 

Интегриран проект за водния цикъл на 

Созопол - І етап 
2015 72 798 980,30 23 064 412 

312 

Община Сопот 
* оттеглено 
финансирането 
по ОПОС 

BG161PO005/08/1.30/01/01 Техническа 
помощ за подготовка на инвестиционни 
проекти по приоритетна ос 1 на оперативна 
програма „Околна среда 2007-2013 г.”   

58131-107-107 

Подготовка на инвестиционен проект 
„Комплексно пречистване водите на 
гр.Сопот чрез реконструкция и 
модернизация на канализационните 
мрежи и съоръжения, подмяна на 
амортизираната водопреносна мрежа, 
изграждане на нов резервоар за питейна 
вода и основен водопровод, свързващ го 
с водоснабдителната мрежа на гр. 
Сопот, строителство на пречиствателни 
станции за питейна и битово отпадни 
води с довеждащи колектори” - Етап ІІ 
“Реконструкция и модернизация на 
канализационните мрежи и съоръжения, 
изграждане на резервоар за питейна 
вода и основен водопровод, свързващ го 
с водоснабдителната мрежа на гр. 
Сопот, подмяна на амортизираната 
водопреносна мрежа, строителство на 
пречиствателна станция за питейна 
вода” 

2011 797 320,00  



№ Бенефициент Процедура № на проекта Проект Срок за 
изпълнение 

Стойност на 
БФП (лв.) 

Разплатени 
средства (лв.) 

313 Община Сопот 
BG161PO005/08/1.10/01/02 Подобряване и 
развитие на инфраструктурата за питейни и 
отпадъчни води 

58111-74-265 

Комплексно пречистване водите на гр. 
Сопот чрез реконструкция и 
модернизация на канализационните 
мрежи и съоръжения, подмяна на 
амортизирана водопреносна мрежа, 
изграждане на нов резервоар за питейна 
вода и основен водопровод, свързващ го 
с водоснабдителната мрежа на гр. 
Сопот, строителство на пречиствателни 
станции за питейна и битово-отпадни 
води с довеждащи колектори - Етап 1 -  
изграждане на ПСОВ 

2013 17 750 564,63 14  099 692,13 

314 Община Сопот 

BG161PO005/10/1.11/02/16 Подобряване и 
развитие на инфраструктурата за питейни и 
отпадъчни води в агломерации над 10 000 
е.ж. 

DIR-51011116-
С030 

 

Реконструкция и модернизация на 

канализационната мрежа, подмяна на 

амортизираната водопреносна мрежа на 

град Сопот 

2014 34 221 691,95  

315 
Община Средец 
* изпълнен  на 
27.12.2010 г. 

BG161PO005/08/1.30/01/01 Техническа 
помощ за подготовка на инвестиционни 
проекти по приоритетна ос 1 на оперативна 
програма „Околна среда 2007-2013 г.”   

58131-51-51 
Реконструкция на водопроводна мрежа и 
доизграждане на канализационната 
мрежа в гр. Средец 

2011 134 225,00 120 479,09 

316 Община Средец 

BG161PO005/10/1.11/02/16 Подобряване и 
развитие на инфраструктурата за питейни и 
отпадъчни води в агломерации над 10 000 
е.ж. 

DIR-51011116-
6-33 

"Доизграждане на канализационната 
мрежа и частична реконструкция на 
водопроводна мрежа в гр. Средец" 

2014 9 481 296,58 5 069 016 

317 Община 
Стамболийски 

BG161PO005/10/1.11/02/16 Подобряване и 
развитие на инфраструктурата за питейни и 
отпадъчни води в агломерации над 10 000 
е.ж. 

DIR-51011116-
C036 

"Канализация и ГПСОВ община 

Стамболийски" 
2015 40 170 980,29 11 762 031 

318 
Община Стара 
Загора 

BG161PO005/10/1.11/02/16 Подобряване и 
развитие на инфраструктурата за питейни и 
отпадъчни води в агломерации над 10 000 
е.ж. 

DIR-51011116-
С017 

Интегриран воден проект за Стара 

Загора 
2014 39 167 394,72 9 451 191 

319 Oбщина Стара 
Загора 

BG161PO005/10/2.10/07/22 - "Изграждане 
на регионални системи за управлене на 
отпадъците в региони: Борово (Обл.Русе), 
Варна, В.Търново, Габрово, Добрич, 
Костенец, Левски (Никопол), Луковит, 
Панагюрище, Плевен, Разлог, Ст.Загора, 
Ямбол" 

DIR-5112122-9-
77 

"Изграждане на регионална система за 
управление на отпадъците в регион 
Стара Загора" 

2015 49 416 859,85 9 883 371 



№ Бенефициент Процедура № на проекта Проект Срок за 
изпълнение 

Стойност на 
БФП (лв.) 

Разплатени 
средства (лв.) 

320 

Община 
Столична 
* изпълнен  на 
29.10.2012 г. 

BG161PO005/08/1.30/01/01 Техническа 
помощ за подготовка на инвестиционни 
проекти по приоритетна ос 1 на оперативна 
програма „Околна среда 2007-2013 г.”   

58131-90-90 

Дейности, свързани с подготовка за 
осъществяване на инвестиционен 
проект по изграждане на канализация на 
местностите "Манастирски ливади - 
изток" /район "Триадица/, "Кръстова 
вада - изток" /район "Лозенец"/ и 
"Гърдова глава" /район "Витоша"/ на 
територията на град София 

2011 1 465 400,00 660 000,60 

321 

Община 
Столична 
*приключил на 
11.07.2013 г. 

BG161PO005/08/1.10/01/02 Подобряване и 
развитие на инфраструктурата за питейни и 
отпадъчни води 

58111-55-246 
Изграждане на 4 главни канализационни 
колектора на територията на район 
„Овча купел” 

2013 10 561 037,00 8 324 769,37 

322 

Община 
Столична 
* изпълнен на 
22.12.2010 г. 

BG161PO005/08/2.30/01/03 „Техническа 
помощ за подготовка на инвестиционни 
проекти по приоритетна ос 2 на оперативна 
програма „Околна среда 2007-2013 г.” 

58231-16-320 
Подготовка на инвестиционен проект за 
закриване и рекултивация на депо за 
битови отпадъци – с. Долни Богров 

2010 234 100,00 233 100,00 

323 Община 
Столична  

BG161PO005/10/3.0/2/20  
„Дейности по опазване и възстановяване на 
биологичното разнообразие в Република 
България” 

5103020-35-678 

"Демонстрационен проект за 
възстановяване на приоритетни 
хабитати тип влажни зони и видове с 
европейско значение по течението на р. 
Лесновска (в района на с. Негован)" 

2014 1 481 485,3 296 297,06 

324 Община 
Столична 

BG161PO005/10/1.11/03/19 Подготовка и 
изпълнение на проекти за подобряване и 
развитие на инфраструктурата за питейни и 
отпадъчни води в агломерации над 10 000 
е.ж. 

DIR-51011119-
27-61 

Подмяна и изграждане на водопровод и 
канализация на територята на район 
"Овча купел" за м. "Овча купел-стара 
част" и кв. "Горна Баня" 

2014 28 547 353,90 231 848,20 

325 
Община 
Столична 

BG161PO005/10/1.11/02/16 Подобряване и 
развитие на инфраструктурата за питейни и 
отпадъчни води в агломерации над 10 000 
е.ж. 

DIR-51011116-
С034 

Изграждане на инженерна 

инфраструктура на ВиК мрежата на гр. 

Банкя и на кварталите Градоман, 

Михайлово, Вердикал и с. Иваняне, 

район "Банкя" - главни канализационни 

колектори и подмяна на съществуващи 

водопроводи, попадащи по трасетата им 

2015 57 752 660,33 11 550 532 

326 
Община 
Столична 
(Суходол) 

BG161PO005/10/1.11/02/16 Подобряване и 
развитие на инфраструктурата за питейни и 
отпадъчни води в агломерации над 10 000 
е.ж. 

DIR-51011116-
C006 

"Изграждане на пет главни 

канализационни клонове в квартал 

"Суходол" и подмяна на 

съществуващите водопроводи, 

попадащи по трасетата им" 

2014 3 850 432,29 2 075 559 



№ Бенефициент Процедура № на проекта Проект Срок за 
изпълнение 

Стойност на 
БФП (лв.) 

Разплатени 
средства (лв.) 

327 

Община 
Столична (Ляв 
Владайски 
колектор) 

BG161PO005/10/1.11/02/16 Подобряване и 
развитие на инфраструктурата за питейни и 
отпадъчни води в агломерации над 10 000 
е.ж. 

DIR-51011116-
С028 

Изграждане на дубльор на ляв 

Владайски колектор 
2014 27 551 217,89 5 510 243 

328 
Община 
Столична „Бул. 
Сливница“ 

BG161PO005/10/1.11/02/16 Подобряване и 
развитие на инфраструктурата за питейни и 
отпадъчни води в агломерации над 10 000 
е.ж. 

DIR-51011116-
С029 

Инженерна инфраструктура на местност 

"Бул. Сливница" - ІІ етап, между улица 

"Минск" и бул. "Панчо Владигеров" 

2014 4 314 730,90 862 946 

329 
Община 
Столична  

BG161PO005/09/2.10/01/13  - "Изграждане 
на интегрирана система от съоръжения за 
третиране на битовите отпадъци на 
Столична община" 

DIR-592113-1-9 
"Изграждане на интегрирана система от 
съоръжения за третиране на битовите 
отпадъци на Столична община" 

2015 291 537 381 132 474 679 

330 Столична община 

BG161PO005/13/1.50/01/35 
Мерки за подобряване качеството на 
атмосферния въздух чрез осигуряване на 
екологични превозни средства на градския 
транспорт 

DIR - 51315001-
3-197 

Доставка на 10 броя метровлакове за 
участъците от етап 3 на проект за 
разширение на метрото в София: лот 1, 
бул.Цариградско шосе - летище София и 
лот 2 ж.к. Младост 1 - Бизнес парк 
Младост 4 

 
2013 

 
80 173 250 

 
64 138 600 

331 Столична община 

BG161PO005/13/1.50/01/35 
Мерки за подобряване качеството на 
атмосферния въздух чрез осигуряване на 
екологични превозни средства на градския 
транспорт 

DIR - 51315001-
4-198 

Изпълнение на дейности за подобряване 
качеството на атмосферния въздух чрез 
закупуване и доставка на трамвайни 
мотриси 

2013 66 283 581 53 026 865 

332 Столична община 

BG161PO005/13/1.50/01/35 
Мерки за подобряване качеството на 
атмосферния въздух чрез осигуряване на 
екологични превозни средства на градския 
транспорт 

DIR - 51315001-
2-196 

Изпълнение на дейности за подобряване 
качеството на атмосферния въздух чрез 
закупуване и доставка на автобуси 

2013 81 043 870 28 365 354 

333 

Община 
Стралджа 
* изпълнен на 
14.12.2011 г. 

BG161PO005/08/1.30/01/01 Техническа 
помощ за подготовка на инвестиционни 
проекти по приоритетна ос 1 на оперативна 
програма „Околна среда 2007-2013 г.”   

58131-27-27 

Подготовка на интегриран 
инвестиционен проект за изграждане на 
ПСОВ, разделна канализация и 
водопроводна мрежа в гр. Стралджа 

2011 2 405 300,00 987 815,69 



№ Бенефициент Процедура № на проекта Проект Срок за 
изпълнение 

Стойност на 
БФП (лв.) 
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средства (лв.) 

334 

Община 
Стралджа 
* изпълнен на 
14.12.2011 г. 

BG161PO005/08/1.30/01/01 Техническа 
помощ за подготовка на инвестиционни 
проекти по приоритетна ос 1 на оперативна 
програма „Околна среда 2007-2013 г.”   

58131-28-28 

Подготовка на интегриран  
инвестиционен проект за обследване и 
доизграждане на смесена канализация и 
водопроводна мрежа в с. 
Зимница,община Стралджа 

2011 745 900,00 374 503,24 

335 

Община 
Стралджа 
* оттеглено 
финансирането 
по ОПОС 

BG161PO005/08/1.10/01/02 Подобряване и 
развитие на инфраструктурата за питейни и 
отпадъчни води 

58111-12-203 

Канализация с. Зимница - гл. клон І от 
о.т. 176 до брегово заустване - ІІри етап 
и Пречиствателна станция за отпадни 
води 

2010 2 163 155,00  

336 

Община 
Суворово 
* изпълнен на 
24.08.2012 г. 

BG161PO005/08/1.30/01/01 Техническа 
помощ за подготовка на инвестиционни 
проекти по приоритетна ос 1 на оперативна 
програма „Околна среда 2007-2013 г.”   

58131-12-12 

Техническа помощ за подготовка на 
проект „Доизграждане канализационна и 
подмяна водопроводна мрежи – гр. 
Суворово” 

2011 1 064 400,00 766 901,80 

337 Община Тервел 

BG161PO005/10/1.11/02/16 Подобряване и 
развитие на инфраструктурата за питейни и 
отпадъчни води в агломерации над 10 000 
е.ж. 

DIR-51011116-
3-25 

"Разширение и реконструкция на ПСОВ 
Тервел, реконструкция и доизграждане 
на канализационна мрежа и 
реконструкция на водопроводната 
мрежа на гр. Тервел" 

2015 16 970 795,14 5 324 633 

338 
Община Тетевен 
* изпълнен на 
28.06.2012 г. 

BG161PO005/08/1.30/01/01 Техническа 
помощ за подготовка на инвестиционни 
проекти по приоритетна ос 1 на оперативна 
програма „Околна среда 2007-2013 г.”   

58131-60-60 

Подготовка на интегриран 
инвестиционен проект за подобряване и 
развитие на инфраструктурата за 
питейни и отпадъчни води на гр. Тетевен 

2011 3 177 000,00 2 346 789,39 

339 
Община Тетевен 
* изпълнен на 
28.06.2012 г. 

BG161PO005/08/1.30/01/01 Техническа 
помощ за подготовка на инвестиционни 
проекти по приоритетна ос 1 на оперативна 
програма „Околна среда 2007-2013 г.”   

58131-99-99 

Интегриран воден проект за 
реконструкция на водоснабдителна 
мрежа, изграждане на канализационна 
мрежа и пречиствателна станция за 
отпадни води в с. Галата, община 
Тетевен 

2012 755 159,40 536 228,42 

340 
Община Троян 
* изпълнен на 
02.08.2011 г. 

BG161PO005/08/1.30/01/01 Техническа 
помощ за подготовка на инвестиционни 
проекти по приоритетна ос 1 на оперативна 
програма „Околна среда 2007-2013 г.”   

58131-13-13 
Техническа помощ за подготовка на 
интегриран проект за водния цикъл на 
гр. Троян 

2011 3 411 646,00 2 328 497,84 

341 
Община Троян 
* изпълнен на 
02.08.2011 г. 

BG161PO005/08/1.30/01/01 Техническа 
помощ за подготовка на инвестиционни 
проекти по приоритетна ос 1 на оперативна 
програма „Околна среда 2007-2013 г.”   

58131-14-14 
Техническа помощ за подготовка на 
интегриран проект за водния цикъл на с. 
Орешак, община Троян 

2011 1 847 076,00 1 368 094,15 



№ Бенефициент Процедура № на проекта Проект Срок за 
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342 Община Троян 
BG161PO005/08/1.10/01/02 Подобряване и 
развитие на инфраструктурата за питейни и 
отпадъчни води 

58111-88-279 
Изпълнение на първи етап на 
интегриран проект за водния цикъл на 
гр. Троян 

2011 7 889 673,25 5 087 231,59 

343 Община Троян 

BG161PO005/10/1.11/02/16 Подобряване и 
развитие на инфраструктурата за питейни и 
отпадъчни води в агломерации над 10 000 
е.ж. 

DIR-51011116-
32-87 

"Изпълнение на втори етап на 
интегриран проект за водния цикъл на 
гр. Троян" 

2015 27 986 831,01 5 597 366 

344 
Община Трън 
* изпълнен на 
20.07.2011 г. 

BG161PO005/08/1.30/01/01 Техническа 
помощ за подготовка на инвестиционни 
проекти по приоритетна ос 1 на оперативна 
програма „Околна среда 2007-2013 г.”   

58131-122-122 

Интегриран  проект за водоснабдяване и 
канализация на гр. Трън, община Трън: 
проект за реконструкция и разширение 
на съществуващата водопроводна 
мрежа, проект за реконструкция и 
разширение на канализационната 
мрежа, проект за пречиствателна 
станция за отпадъчни води 

2011 291 000,00 202 529,02 

345 Община Трявна 

BG161PO005/10/1.11/02/16 Подобряване и 
развитие на инфраструктурата за питейни и 
отпадъчни води в агломерации над 10 000 
е.ж. 

DIR-51011116-
1-23 

Изграждане на ПСОВ за отпадъчни води 
- гр. Трявна и довеждащ колектор към 
нея 

2014 12 698 437,24 2 654 577,00 

346 Община Тунджа 
BG161PO005/08/1.10/01/02 Подобряване и 
развитие на инфраструктурата за питейни и 
отпадъчни води 

58111-64-255 Изграждане на канализационна система 
с ПСОВ с. Тенево, община Тунджа 2014 24 583 723,33 9 034 500 

347 Община Тунджа 

BG161PO005/10/3.0/2/20  
„Дейности по опазване и възстановяване на 
биологичното разнообразие в Република 
България”  

5103020-13-656 

"Изграждане на биокоридори и 
въстановяване на местообитания от 
Директивата за местообитанията на ЕС 
на територията на община Тунджа" 

2015 983 053,04 369 478 

348 Община Тутракан 

BG161PO005/10/1.11/03/19 Подготовка и 
изпълнение на проекти за подобряване и 
развитие на инфраструктурата за питейни и 
отпадъчни води в агломерации над 10 000 
е.ж. 

DIR-51011119-
10-28 

"Подготовка и изпълнение на 
инвестиционен проект за изграждане на 
ГПСОВ и доизграждане на 
канализационна мрежа в гр. Тутракан" 

2015 
 

19 960 312,62 
 

523 728,00 

349 Община 
Търговище 

BG161PO005/08/1.10/01/02 Подобряване и 
развитие на инфраструктурата за питейни и 
отпадъчни води 

58111-18-209 Рехабилитация на ВиК мрежите на 
гр.Търговище 

2014 15 858 922,54 4 433 728 
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350 

Община 
Търговище 
* изпълнен на 
28.10.2011 г. 

BG161PO005/08/2.30/01/03 „Техническа 
помощ за подготовка на инвестиционни 
проекти по приоритетна ос 2 на оперативна 
програма „Околна среда 2007-2013 г.” 

58231-3-307 

Техническа помощ на инвестиционен 
проект за интегрирано управление и 
обезвреждане на отпадъци на община 
Търговище и община Попово 

2011 1 079 010,00 
 

213 260,00 
 

351 
Община Угърчин 
* изпълнен на 
12.01.2011 г. 

BG161PO005/08/1.30/01/01 Техническа 
помощ за подготовка на инвестиционни 
проекти по приоритетна ос 1 на оперативна 
програма „Околна среда 2007-2013 г.”   

58131-105-105 

Техническа помощ за подготовка на 
инвестиционен проект „Доизграждане, 
реконструкция и рехабилитация на 
водоснабдителна и канализационна 
мрежа и изграждане на пречиствателна 
станция за отпадъчни води – гр. 
Угърчин" 

2011 920 400,00 
 

602 124,30 
 

352 

Община 
Хайредин 
* изпълнен на 
10.06.2011 г. 

BG161PO005/08/1.30/01/01 Техническа 
помощ за подготовка на инвестиционни 
проекти по приоритетна ос 1 на оперативна 
програма „Околна среда 2007-2013 г.”   

58131-125-125 
Техническа помощ за подготовката на 
инвестиционен проект за изграждане на 
канализация и ПСОВ на с. Хайредин 

2011 435 412,00 327 511,84 

353 
Община Хасково 
* изпълнен на 
27.12.2012 г. 

BG161PO005/08/1.30/01/01 Техническа 
помощ за подготовка на инвестиционни 
проекти по приоритетна ос 1 на оперативна 
програма „Околна среда 2007-2013 г.”   

58131-57-57 
Разширение на селищна ВиК мрежа – гр. 
Хасково 2012 981 326,00 580 283,10 

354 
Община Хасково 
* изпълнен на 
23.11.2011 г. 

BG161PO005/08/2.30/01/03 „Техническа 
помощ за подготовка на инвестиционни 
проекти по приоритетна ос 2 на оперативна 
програма „Околна среда 2007-2013 г.” 

58231-13-317 
Интегрирано управление на отпадъците 
в регион Хасково 2011 1 253 040,00 1 104 553,85 

355 Oбщина Хасково 
BG161PO005-2.0.09-0001 - "Изграждане на 
регионална система за управление на 
отпадъците в регион Хасково" 

DIR-5122130-1-
172 

„Изграждане на регионална система за 
управление на отпадъците в регион 
Хасково“ 

2015 26 989 588,11 0,00 
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356 
Община Хисаря 
* изпълнен на 
19.11.2010 г. 

BG161PO005/08/1.30/01/01 Техническа 
помощ за подготовка на инвестиционни 
проекти по приоритетна ос 1 на оперативна 
програма „Околна среда 2007-2013 г.”   

58131-136-136 
Подготовка на инвестиционен 
интегриран проект за подобряване на 
водния сектор на гр. Хисаря 

2010 1 255 830,00 1 190 082,79 

357 
Община Хисаря 
*изпълнен на 
11.06.2013 г. 

BG161PO005/08/1.10/01/02 Подобряване и 
развитие на инфраструктурата за питейни и 
отпадъчни води 

58111-53-244 

Интегриран проект за подобряване на 
водния сектор на гр. Хисаря: Компонент 
1. Разширение, реконструкция и 
модернизация на ПСОВ на гр. Хисаря 

2012 22 200 038,28 14 701 970,13 

358 Община Хисаря 

BG161PO005/10/1.11/02/16 Подобряване и 
развитие на инфраструктурата за питейни и 
отпадъчни води в агломерации над 10 000 
е.ж. 

DIR-51011116-
C012 

"Интегриран проект за подобрение на 

водния сектор на гр. Хисаря: Изграждане 

на битова и дъждовна канализация на 

кв. Момина баня, кв. Веригово и кв. 

Миромир в гр. Хисаря и реконструкция и 

подмяна на водопроводна мрежа на кв. 

Момина баня, кв. Веригово и кв. 

Миромир" 

2014 30 943 777,03 24 743 266 

359 Община Шумен 

BG161PO005/10/1.11/02/16 Подобряване и 
развитие на инфраструктурата за питейни и 
отпадъчни води в агломерации над 10 000 
е.ж. 

DIR-51011116-
23-65 

"Интегриран воден цикъл (ИВЦ) за гр. 

Шумен - II-ри етап" 
2015 72 425 998,71 14 485 199 

360 

Община 
Чепеларе 
* изпълнен на 
28.10.2011 г. 

BG161PO005/08/2.30/01/03 „Техническа 
помощ за подготовка на инвестиционни 
проекти по приоритетна ос 2 на оперативна 
програма „Околна среда 2007-2013 г.” 

58231-34-338 

Изграждане на съоръжение за 
компостиране и предварително 
третиране на отпадъци, закриване и 
рекултивация на общинско депо в 
местността „Ракида” в община 
Чепеларе, област Смолян 

2011 181 840,00 179 826,06 

361 

Община Червен 
бряг 
* изпълнен на 
13.03.2013 г. 

BG161PO005/08/1.30/01/01 Техническа 
помощ за подготовка на инвестиционни 
проекти по приоритетна ос 1 на оперативна 
програма „Околна среда 2007-2013 г.”   

58131-84-84 
Техническа помощ за подготовка на 
интегриран инвестиционен проект във 
водния сектор на гр. Червен бряг 

2012 1 383 480,00 818 749,79 

362 Община Червен 
Бряг 

BG161PO005/10/1.11/02/16 Подобряване и 
развитие на инфраструктурата за питейни и 
отпадъчни води в агломерации над 10 000 
е.ж. 

DIR-51011116-
С025 

"Подобряване и изграждане на 

инфраструктурата за питейни и 

отпадъчни води в град Червен Бряг" 

2015 23 317 956,62 4 663 591 
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363 

Община 
Чипровци 
* изпълнен на 
14.09.2011 г. 

BG161PO005/08/1.30/01/01 Техническа 
помощ за подготовка на инвестиционни 
проекти по приоритетна ос 1 на оперативна 
програма „Околна среда 2007-2013 г.”   

58131-16-16 

Изготвяне на интегриран проект 
“Доизграждане и модернизиране на 
водопреносна и канализационна мрежа 
и изграждане на пречиствателна 
станция за отпадъчни води, община 
Чипровци" 

2011 173 400,00 109 805,78 

364 Община Чирпан 

BG161PO005/10/1.11/03/19 Подготовка и 
изпълнение на проекти за подобряване и 
развитие на инфраструктурата за питейни и 
отпадъчни води в агломерации над 10 000 
е.ж. 

DIR-51011119-
3-15 

Изграждане на пречиствателна станция 
за отпадни води (ПСОВ), реконструкция 
и разширение на водоснабдителната и 
канализационната мрежа в гр. Чирпан 

2015 42 150 936,20 640 809,44 

365 Община Чупрене 

BG161PO005/10/3.0/2/20  
„Дейности по опазване и възстановяване на 
биологичното разнообразие в Република 
България” 

5103020-32-675 "Реинтродукция на Балканската дива 
коза в Западна Стара планина" 

2015 338 861,6 183 567,58 

366 

Община Шабла 
* оттеглено 
финансирането 
по ОПОС 

BG161PO005/08/1.30/01/01 Техническа 
помощ за подготовка на инвестиционни 
проекти по приоритетна ос 1 на оперативна 
програма „Околна среда 2007-2013 г.”   

58131-126-126 

Техническа помощ за изготвяне на 
проект за интегриран воден цикъл, 
рехабилитация, реконструкция и 
изграждане на канализационна мрежа с 
довеждащи канализационни колектори, 
пречиствателни съоръжения и 
реконструкция, рехабилитация и 
изграждане на водопроводна мрежа на 
гр. Шабла 

2011 117 760,00 117 760,00 

367 
Община 
Ябланица 

BG161PO005/08/1.10/01/02 Подобряване и 
развитие на инфраструктурата за питейни и 
отпадъчни води 

58111-29-220 

Рехабилитация и доизграждане на 
канализационната и водопреносна 
мрежа и пречистване на водите на гр. 
Ябланица. Първи етап – изграждане на 
ПСОВ 

2013 9 483 859 6 927 419 

368 
Община Якоруда 
* изпълнен на 
14.12.2011 г. 

BG161PO005/08/1.30/01/01 Техническа 
помощ за подготовка на инвестиционни 
проекти по приоритетна ос 1 на оперативна 
програма „Околна среда 2007-2013 г.”   

58131-135-135 

Техническа помощ за подготовка на 
инвестиционен проект за изграждане на 
пречиствателна станция за отпадни 
води и реконструкция и разширение на 
ВиК мрежата на територията на гр. 
Якоруда 

2011 1 342 800,00 998 827,26 
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369 
Община Ямбол 
* изпълнен на 
25.11.2011 г. 

BG161PO005/08/2.30/01/03 „Техническа 
помощ за подготовка на инвестиционни 
проекти по приоритетна ос 2 на оперативна 
програма „Околна среда 2007-2013 г.” 

58231-23-327 

Техническа помощ за създаване на 
система за интегрирано управление на 
отпадъците в регион Ямбол (общини 
Ямбол, Сливен, Нова Загора, Тунджа и 
Стралджа) 

2011 1 252 080,00 
 

367 417,80 
 

370 Община Ямбол 

BG161PO005/10/1.11/02/16 Подобряване и 
развитие на инфраструктурата за питейни и 
отпадъчни води в агломерации над 10 000 
е.ж. 

DIR-51011116-
C035 

Интегриран проект за водния цикъл на 

гр. Ямбол - изграждане на ГПСОВ и 

довеждащ колектор, разширение и 

реконструкция на канализационната и 

водопроводна мрежа на гр. Ямбол 

2015 90 299 458,56 21 800 301 

371 Oбщина Ямбол 

BG161PO005/10/2.10/07/22 - "Изграждане 
на регионални системи за управлене на 
отпадъците в региони: Борово (Обл.Русе), 
Варна, В.Търново, Габрово, Добрич, 
Костенец, Левски (Никопол), Луковит, 
Панагюрище, Плевен, Разлог, Ст.Загора, 
Ямбол" 

DIR-5112122-5-
71 

"Изграждане на регионална система за 
управление на отпадъците в регион 
Ямбол" 

2015 29 389 564,13 0,00 

 


