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          ПО-ДОБЪР ЖИВОТ 

 
ЕВРОПЕЙСКИ СЪЮЗ 
КОХЕЗИОНЕН ФОНД 

СПИСЪК НА БЕНЕФИЦИЕНТИТЕ ПО ПРОЦЕДУРА 
BG161PO005/08/1.10/01/02 ПОДОБРЯВАНЕ И РАЗВИТИЕ НА ИНФРАСТРУКТУРАТА ЗА ПИТЕЙНИ И ОТПАДЪЧНИ ВОДИ 
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от ОПОС (лв.) 

1 Община 
Белослав 

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 

2009 21 127 709,00 16 901 772,09 

2 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 

2008 14 468 169,51 
 

11 548 616,62 
 

3 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 

2008 13 558 465,81 7 515 185,26 
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4 

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 

2008/2011 5 363 499,63 5 276 173,17 

5 

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 

2008 43 560 616,79 29 142 766 

6 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 

2009 123 523 616, 01 32 146 572,65 

7 

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 

2009/2011 9 193 164,31 8 072 873,85  
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8 Община 
Вършец 

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 

2008 5 707 900,00 4 154 355,56 

9 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 34 343 143,38 

10 

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 

2008/2011 9 582 865,04 7 631 488,86 

11 
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 

2008 9 235 929,97 1 847 186 

12 

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 

2008/2012 8 196 187,09 7 041 322.72 
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13 

Община 
Казанлък 
* Изпълнен, 
предстои да 
се приключи 
в ИСУН след 
възстановява
не на суми от 
бенефициент
а 

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 

2009 6 128 896,00 4 020 133,99 

14 

Община 
Каолиново 
* оттеглено 
финансиране
то 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 

2008 21 952 569,80    

15 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 

2008 20 069 602,46 6 723 612,17 

16 

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 2008/2012 33 561 592,58 25 882 671,38 
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17 

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 

18 

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 

2008/2011 19 172 935,00 17 036 972,32 

19 
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 

20 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 

2009 17 750 564,63 14 021 839,30 
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21 

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 

22 

Община 
Стралджа 
* оттеглено 
финансиране
то 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 

2008 2 163 155,00  

23 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 

2008 7 889 673,25 5 087 231,59 

24 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 

2008 24 583 723,33 6 812 189,88 

25 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 

2008 15 858 922,54 4 433 728 
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26 Община 
Хисаря 

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 

2008 22 200 038,28 14 701 970,13 

27 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 

2008 9 773 972,68 6 927 419 

 


