
Списък на бенефициентите, финансирани от оперативна програма "Околна среда 2007-2013": 
Кохезионен фонд и национално съфинансиране 

(последна ревизия  юни 2014 г.) 
 

 
      РЕШЕНИЯ ЗА  

          ПО-ДОБЪР ЖИВОТ 

 
ЕВРОПЕЙСКИ СЪЮЗ 
КОХЕЗИОНЕН ФОНД 

СПИСЪК НА БЕНЕФИЦИЕНТИТЕ ПО ПРОЦЕДУРА 
BG161PO005/08/1.30/01/01 ТЕХНИЧЕСКА ПОМОЩ ЗА ПОДГОТОВКА НА ИНВЕСТИЦИОННИ ПРОЕКТИ  

ПО ПРИОРИТЕТНА ОС 1 НА ОП "ОКОЛНА СРЕДА 2007 – 2013" 

 

  

Наименование 
на 

бенефициента 

Процедура 
(№ и наименование) 

Проектно 
предложение 

№ 

Наименование на проектното 
предложение 

Година (на 
договарян

е/ 
окончател

но 
плащане) 

Размер на 
договорено

то 
финансира
не от ОПОС 

(лв.) 

Окончателен 
размер на 
финансира-
нето от 

ОПОС (лв.) 

1. 

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 

2009/2011 410 400,00 266 650,72 

2. Община 
Асеновград 

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.” 

58131-79-79 

Техническа помощ за подготовка на 
проект “Строителство и 
реконструкция на вътрешна ВиК 
мрежа на с. Тополово, довеждащ 
колектор и строителство на ПСОВ” 
за кандидатстване за финансиране 
по оперативна програма “Околна 
среда” 

2009 595 000,00  

3. 
Община Белене 
* 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.” 

58131-74-74 

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

2009/2012 986 000,00 659 365,20 

4. 
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-

58131-145-145 

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

2009/2011 373 176,00 110 451,69 
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2013 г.” 

5. 

Община 
Белоградчик 
* за прекратяване 
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.” 

58131-146-146 

Подготовка на проектно предложение 
за изграждане на довеждащ колектор 
и пречиствателна станция за 
отпадни води (ПСОВ) – гр. 
Белоградчик 

2009 171 100,00  

6. 

Община 
Белоградчик 
* за прекратяване 
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.” 

58131-147-147 

Подготовка на проектно предложение 
за реконструкция на част от 
вътрешната водопроводна мрежа на 
гр. Белоградчик 

2009 45 100,00  

7. 
Община 
Благоевград 
* временно спрян 

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.” 

58131-77-77 

Проектиране на “Напорен водоем  
7000 м3 ” за подобряване 
водоснабдителната система на  
гр. Благоевград 

2009 238 695,00  

8. 

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” 

2009/2011 930 000,00 645 005,76 

9. Община 
Болярово 

BG161PO005/08/1.30/01/01  
Техническа помощ за подготовка 

58131-101-101 Създаване на условия за подобряване 
на базисната инфраструктура в град 2009/2011 123 500,00 109 339,41 
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* изпълнен на 
23.11.2011 г. 

на инвестиционни проекти по 
приоритетна ос 1 на оперативна 
програма „Околна среда 2007-
2013 г.” 

Болярово, община Болярово 

10. 
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 

2009 799 589,40 418 961,00  

11. 
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 

2009/2011 739 883,00 302 440,27 

12. 

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 

2009/2012 1 252 547,42 336 639,57 

13. 

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 2009/2011 568 420,00 484 272 

14. 
Община Бургас 
* изпълнен на 
14.06.2012 г. 

BG161PO005/08/1.30/01/01  
Техническа помощ за подготовка 
на инвестиционни проекти по 

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

2008/2012 391 640,00 183 923,87  
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приоритетна ос 1 на оперативна 
програма „Околна среда 2007-
2013 г.” 

Бургас 

15. 
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 

2008/2011 479 090,00 262 601,87 

16. 

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 

2009/2011 1 072 320,00 1 062 761 

17. 

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 

2009/2012 1 399 800,00 1 205 555 

18. 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 

 
 
 

2008 
 
 
 

9 134 620,00 5 815 406 



Списък на бенефициентите, финансирани от оперативна програма "Околна среда 2007-2013": 
Кохезионен фонд и национално съфинансиране 

(последна ревизия  юни 2014 г.) 
 

 
      РЕШЕНИЯ ЗА  

          ПО-ДОБЪР ЖИВОТ 

 
ЕВРОПЕЙСКИ СЪЮЗ 
КОХЕЗИОНЕН ФОНД 

  

Наименование 
на 

бенефициента 

Процедура 
(№ и наименование) 

Проектно 
предложение 

№ 

Наименование на проектното 
предложение 

Година (на 
договарян

е/ 
окончател

но 
плащане) 

Размер на 
договорено

то 
финансира
не от ОПОС 

(лв.) 

Окончателен 
размер на 
финансира-
нето от 

ОПОС (лв.) 

19. 

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 

2009/2010 1 103 520,00 1 054 928,54 

20. 

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” 

2009/2011 1 364 760,00 1 056 888,22 

21. 

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 

2009/2011 322 498,00 67 888,00 

22. 

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.” 

2009/2012 250 344,00 140 466,00 
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23. 

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 

2009/2011 302 067,00 216 195,13 

24. 
Община  
Годеч 
* временно спрян 

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 

2009 1 579 397,00 545 919,60 

25. 

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 

2008 835 306,06 667 671,02 

26. 

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 

2008/2012 936 466,06 752 628,29 

27. 
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 

2009/2011 1 328 400,00 712 870,46 



Списък на бенефициентите, финансирани от оперативна програма "Околна среда 2007-2013": 
Кохезионен фонд и национално съфинансиране 

(последна ревизия  юни 2014 г.) 
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ОПОС (лв.) 

питейни и отпадъчни води – гр. 
Гурково” 

28. 

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 

2009/2011 1 848 720,00 1 802 378,71 

29. 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” 

2009 919 200,00 552 352,62 

30. 

Община 
Димитровград 
* 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.” 

58131-117-117 

Техническа помощ за „Интегриран 
воден проект за реконструкция на 
вътрешна водопроводна мрежа, 
канализационна мрежа с довеждащи 
колектори и МПСОВ в с. Добрич, 
община Димитровград 

2009 220 000,00  

31. 

Община Долна 
баня 
* след 
възстановяване 
на суми от 
бенефициента 
ще се прекрати 

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 

 
 
 

2009 
 
 
 

636 500,00 252 660 

32. 
Община Долна 
Митрополия  
* изпълнен на 

BG161PO005/08/1.30/01/01  
Техническа помощ за подготовка 
на инвестиционни проекти по 

58131-162-162 
Техническа помощ за подготовка на 
интегриран инвестиционен проект 
във водния сектор на гр. Тръстеник, 

2009/2012 1 141 200,00 873 532,00 



Списък на бенефициентите, финансирани от оперативна програма "Околна среда 2007-2013": 
Кохезионен фонд и национално съфинансиране 

(последна ревизия  юни 2014 г.) 
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06.06.2012 г.  приоритетна ос 1 на оперативна 
програма „Околна среда 2007-
2013 г.” 

община Долна Митрополия 

33. 

Община Долни 
Дъбник  
* изпълнен на 
12.05.2012 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.” 

58131-61-61 

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 

2009/2012 1 159 650,00 1 085 632,71 

34. 

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” 

2008/2011 1 965 524,00 947 525,92 

35. 

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 

2009/2012 1 283 133,00 353 058,08 

36. 

Община 
Дупница  
* изпълнен на 
12.05.2012 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.” 

58131-128-128 

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

2009/2012 1 587 000,00 1 543 400,00 



Списък на бенефициентите, финансирани от оперативна програма "Околна среда 2007-2013": 
Кохезионен фонд и национално съфинансиране 
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финансира-
нето от 

ОПОС (лв.) 

37. 

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” 

2009 650 920,00 168 036 

38. 

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” 

2009/2011 250 000,00 197 443,33 

39. 

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 

2009/2010 1 458 000,00 1 377 531,52 

40. 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 

2009 226 320,00 46 464 

41. 

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-

58131-05-05 

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

2009/2012 662 750,00 373 072,66 
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2013 г.” 

42. 

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 

2009/2011 739 944,00 462 481,90 

43. 
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” 

2009/2011 1 424 400,00 1 306 972,97 

44. 

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 

2009/2012 1 018 500,00 783 613,10 



Списък на бенефициентите, финансирани от оперативна програма "Околна среда 2007-2013": 
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45. 

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 

2009/2011 559 300,00 44 538,56 

46. 

Община 
Карлово  
* изпълнен на 
19.20.2011 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 

2009/2011 580 800,00 55 904,02 

47. 

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 

2009/2012 430 410,00 240 093,42 

48. 
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” 

2009/2011 1 599 960,00 1 222 563,62 

49. 

Община 
Козлодуй  
* изпълнен на 
18.4.2011 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.” 

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

2009/2011 1 383 480,00 1 284 146,00 
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50. 

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” 

2009/2011 903 588,00 746 697,26 

51. 

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 

2009/2011 705 307,00 240 750,72 

52. 

Община 
Криводол  
* 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.” 

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

2009/2011 847 200,00 816 829,61 

53. 
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 

2009/2011 931 200,00 790 529,68 

54. 
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” 

2009/2011 3 684 000,00 2 239 805,20 
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55. 

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 

2009/2011 552 600,00 236 966,40 

56. 

Община 
Кърджали 
* 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.” 

58131-36-36 

Техническа помощ за проектиране на 
канализационна мрежа, ПСОВ и 
реконструкция на съществуваща 
водопроводна мрежа в село Чифлик, 
община Кърджали 

2009 57 560,00   

57. 

Община 
Кърджали 
* 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.” 

58131-37-37 

Техническа помощ за проектиране на 
канализационна мрежа, ПСОВ и нова 
водопроводна мрежа в с. Главатарци, 
община Кърджали 

2009 69 560,00  

58. 

Община 
Кърджали 
* 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.” 

58131-38-38 

Техническа помощ за проектиране на 
канализационна мрежа, ПСОВ и 
реконструкция на съществуваща 
водопроводна мрежа в с. Миладиново, 
община Кърджали 

2009 82 760,00  

59. 

Община 
Кърджали 
* 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.” 

58131-39-39 

Техническа помощ за проектиране на 
канализационна мрежа, ПСОВ и нова  
вътрешна водопроводна мрежа в село 
Брош, община Кърджали 

2009 58 549,00  
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60. 

Община 
Кърджали 
* 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.” 

58131-40-40 

Техническа помощ за проектиране на 
канализационни мрежи и 
реконструкция на съществуващи 
водопроводни мрежи на 
крайградските села в община 
Кърджали 

2009 327 900,00  

61. 
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 

2008/2011 635 880,00 432 431,80 

62. 

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 2009/2011 927 120,00 891 281,96 

63. 
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 

2009/2011 419 600,00 403 714,06 

64. 

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 

2009/2012 355 920,00 315 048,00 
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65. 

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 

2009/2012 368 800,00 134 140,76 

66. 
Община Мадан  
* изпълнен на 
14.09.2012 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.” 

58131-04-04 

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

2009/2012 746 400,00 434 144,40 

67. 

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 

2009/2011 1 179 692,18 404 969,23 

68. 
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 

2009 292 450,00 128 846,69  

69. 
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 

2009 254 500,00 100 550,21 
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70. 

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” 

2009/2011 1 140 000,00 763 498,23 

71. 
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 

2009/2011 361 200,00 329 733,00 

72. 

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 

2009/2011 261 007,00 215 370,63 

73. 

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 812 720,00 135 586 

74. Община 
Неделино 

BG161PO005/08/1.30/01/01  
Техническа помощ за подготовка 

58131-58-58 Техническа помощ за подготовка на 
инвестиционен проект за 2009 1 043 020,00 208 604 
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на инвестиционни проекти по 
приоритетна ос 1 на оперативна 
програма „Околна среда 2007-
2013 г.” 

реконструкция на 
водоснабдителната мрежа, 
изграждане на канализационна мрежа, 
довеждащи колектори и ПСОВ на гр. 
Неделино 

75. 

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 

2009/2011 2 074 106,70 740 872,50 

76. 

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 

2009/2010 351 500,00 341 475,80 

77. 

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 

2009/2011 1 143 060,00 1 045 623,27 

78. 

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 

2008 959 520,00 397 880 



Списък на бенефициентите, финансирани от оперативна програма "Околна среда 2007-2013": 
Кохезионен фонд и национално съфинансиране 

(последна ревизия  юни 2014 г.) 
 

 
      РЕШЕНИЯ ЗА  

          ПО-ДОБЪР ЖИВОТ 

 
ЕВРОПЕЙСКИ СЪЮЗ 
КОХЕЗИОНЕН ФОНД 

  

Наименование 
на 

бенефициента 

Процедура 
(№ и наименование) 

Проектно 
предложение 

№ 

Наименование на проектното 
предложение 
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е/ 
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то 
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(лв.) 
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финансира-
нето от 

ОПОС (лв.) 

79. 
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 

2009/2011 801 5,20 473 793,10 

80. 

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. 

2009 3 524 462,00 264 081,21 

81. 

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 

2009/2011 1 125 480,00 848 956,77 



Списък на бенефициентите, финансирани от оперативна програма "Околна среда 2007-2013": 
Кохезионен фонд и национално съфинансиране 

(последна ревизия  юни 2014 г.) 
 

 
      РЕШЕНИЯ ЗА  

          ПО-ДОБЪР ЖИВОТ 

 
ЕВРОПЕЙСКИ СЪЮЗ 
КОХЕЗИОНЕН ФОНД 
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на 

бенефициента 
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(№ и наименование) 
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№ 
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предложение 
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договарян
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не от ОПОС 

(лв.) 
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финансира-
нето от 

ОПОС (лв.) 

82. 

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” 

2009/2011 515 800,00 384 268,33 

83. 

Община 
Пазарджик 
* 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.” 

58131-152-152 

Техническа помощ за подготовка на 
пълен инвестиционен проект за 
„Изграждане на канализация и ПСОВ и 
подмяна на водопроводна мрежа в  
с. Црънча” 

2009 724 742,40  
 

84. 

Община 
Пазарджик 
* 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.” 

58131-153-153 

Техническа помощ за подготовка на 
пълен инвестиционен проект за 
„Изграждане на канализация и ПСОВ и 
подмяна на водопроводна мрежа в  
с. Дебращица” 

2009 752 418,80  

85. 

Община 
Пазарджик 
* 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.” 

58131-154-154 

Техническа помощ за подготовка на 
пълен инвестиционен проект за 
„Изграждане на канализация и ПСОВ и 
подмяна на водопроводна мрежа в  
с. Паталеница” 

2009 897 666,00  

86. 

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 

2009/2011 692 420,00 582 135,37 



Списък на бенефициентите, финансирани от оперативна програма "Околна среда 2007-2013": 
Кохезионен фонд и национално съфинансиране 

(последна ревизия  юни 2014 г.) 
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нето от 

ОПОС (лв.) 

87. 

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 

2009/2011 224 800,00 25 042,68 

88. 

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 

2009/2011 694 320,00 57 508,10 

89. 
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” 

2009/2011 1 476 380,00 1 178 399,93 

90. 

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 

2009/2012 1 469 592,00 420 819,26 

91. 

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 

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

2009/2012 882 400,00 664 800,00 



Списък на бенефициентите, финансирани от оперативна програма "Околна среда 2007-2013": 
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програма „Околна среда 2007-
2013 г.” 

92. 

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” 

2009/2011 735 369,36 625 894,16 

93. 

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 

2009/2012 274 730,00 182 081,67 

94. 

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 

2009/2012 2 609 840,00 2 556 612,96 

95. 

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” 

2009/2011 656 400,00 327 423.28 



Списък на бенефициентите, финансирани от оперативна програма "Околна среда 2007-2013": 
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96. 

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” 

2009 1 980 000,00 1 032 412 

97. 

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 / 

2009/2011 725 222,40 183 362,99 

98. 

Община  
Своге  
* изпълнен на 
05.7.2011 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 

2008/2011 916 000,00 824 364,00 

99. 

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 

2008/2011 884 800,00 553 396,65 



Списък на бенефициентите, финансирани от оперативна програма "Околна среда 2007-2013": 
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в община Силистра 

100.

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 

2008/2011 1 028 400,00 443 293,04 

101.

Община 
Симитли 
* Изпълнен, след 
възстановяване на 
суми от 
бенефициента ще се 
приключи 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.” 

58131-168-168 

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

2009 1 324 795,00 1 059 836 

102.

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 

2009 2 268 960,00 1 729 922,53  

103.

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”  

2009 
 

1 058 754,00 
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104.

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” 

2009 797 320,00  

105.
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 

2009/2010 134 225,00 120 479,09 
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106.

Община 
Столична 
* изпълнен на 
29.10.2010 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.” 

58131-90-90 

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 

2008 1 465 400,00 660 000,60 

107.

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 

2008/2011 2 405 300,00 987 815,69 

108.

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 

2008/2011 745 900,00 374 503,24 

109.

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” 

2009/2012 1 064 400,00 766 901,80 

110.
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 

58131-60-60 

Подготовка на интегриран 
инвестиционен проект за 
подобряване и развитие на 
инфраструктурата за питейни и 

2009/2012 3 177 000,00 2 346 789,39 
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програма „Околна среда 2007-
2013 г.” 

отпадъчни води на  
гр. Тетевен 

111.
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 

2009/2012 755 159,40 536 228,42 

112.
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 

2008/2011 3 411 646,00 2 328 497,84 

113.
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 

2008/2011 1 847 076,00 1 368 094,15 

114.

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 

2009/2011 291 000,00 202 529,02 



Списък на бенефициентите, финансирани от оперативна програма "Околна среда 2007-2013": 
Кохезионен фонд и национално съфинансиране 

(последна ревизия  юни 2014 г.) 
 

 
      РЕШЕНИЯ ЗА  

          ПО-ДОБЪР ЖИВОТ 

 
ЕВРОПЕЙСКИ СЪЮЗ 
КОХЕЗИОНЕН ФОНД 

  

Наименование 
на 

бенефициента 

Процедура 
(№ и наименование) 

Проектно 
предложение 

№ 

Наименование на проектното 
предложение 

Година (на 
договарян

е/ 
окончател

но 
плащане) 

Размер на 
договорено

то 
финансира
не от ОПОС 

(лв.) 

Окончателен 
размер на 
финансира-
нето от 

ОПОС (лв.) 

115.

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" 

2009/2011 920 400,00 739 500,30 

116.

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 

2009/2011 435 412,00 327 511,84 

117.
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 2009 981 326,00 580 283,10  

118.
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 

2008/2010 1 255 830,00 1 190 082,79 

119.

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 

2009 1 383 480,00 818 749 
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120.

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 ПСОВ, община 
Чипровци" 

2009/2011 173 400,00 109 805,78 

121.

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 

2009/2011 117 760,00 117 760,00 

122.

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 

2009/2011 1 342 800,00 998 827,26 

 


