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

(последна ревизия юни 2014 г.) 

 
      РЕШЕНИЯ ЗА  

          ПО-ДОБЪР ЖИВОТ 

 
ЕВРОПЕЙСКИ СЪЮЗ 
КОХЕЗИОНЕН ФОНД 

 
СПИСЪК НА БЕНЕФИЦИЕНТИТЕ ПО ПРОЦЕДУРА 

BG161PO005/10/1.11/02/16 ПОДОБРЯВАНЕ И РАЗВИТИЕ НА ИНФРАСТРУКТУРАТА ЗА ПИТЕЙНИ И ОТПАДЪЧНИ ВОДИ 
В АГЛОМЕРАЦИИ С НАД 10 000 ЕКВ. Ж. 

 

П
о
р
ед
ен

 
№

 Наименование 
на 

бенефициента 

Процедура 
(№ и наименование) 

Проектно 
предложение № 

Наименование на проектното 
предложение 

Година (на 
договаряне/ 
окончателн

о плащане) 

Размер на 
договореното 
финансиране 
от ОПОС 

(лв.) 

Окончателен 
размер на 
финансиране

то от ОПОС 
(лв.) 

1  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" 

2012 12 559 042,09 5 317 255 

2  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" 

2012 86 590 182,75 20 970 548 

3  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 

2012 41 012 523,94 264 680 

4  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" 

2012 6 621 189,15 1 390 721 
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5  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 

2012 19 228 840,21 8 274 925 

6  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" 

2012 29 221 434,42 7 338 767 

7  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" 

2012 10 136 341 5 238 386 

8  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" 

2012 12 704 632,64 3 740 925 

9  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" 

2012 39 141 869,24 1 957 093,46 
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10  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" 

2012 21 931 039 17 516 233 

11  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" 

2012 38 698 050,65 8 204 914 

12  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" 

2012 10 927 071,34 3 856 150 

13  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 

2012 72 335 907,99 21 415 731 

14  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 

2012 12 666 531,65 5 156 150 
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15  Община 
Етрополе 

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-
С031 

"Интегриран инвестиционен 
проект във водния сектор на 
град Етрополе" 

2012 21 516 295,10 
 

15 943 526 
 

16  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 

2012 48 190 848,35 9 638 169 

17  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 

2012 21 587 602,55 6 665 631 

18  
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" 

2012 14 621 662,82 731 083 

19  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” 

2012 31 261 372,76 16 960 680 



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

(последна ревизия юни 2014 г.) 

 
      РЕШЕНИЯ ЗА  

          ПО-ДОБЪР ЖИВОТ 

 
ЕВРОПЕЙСКИ СЪЮЗ 
КОХЕЗИОНЕН ФОНД 

П
о
р
ед
ен

 
№

 Наименование 
на 

бенефициента 

Процедура 
(№ и наименование) 

Проектно 
предложение № 

Наименование на проектното 
предложение 

Година (на 
договаряне/ 
окончателн

о плащане) 

Размер на 
договореното 
финансиране 
от ОПОС 

(лв.) 

Окончателен 
размер на 
финансиране

то от ОПОС 
(лв.) 

20  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" 

2012 23 674 277,67 11 992 320 

21  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 

2012 94 476 026,16 56 570 253 

22  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" 

2012 30 268 508,05 15 810 248 

23  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 

2012 42 821 111,65 16 941 149 

24  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 

2013 67 870 977,83 24 254 455 
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25  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" 

2012 7 738 567,60 3 998 011 

26  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 

2012 32 645 036,45 6 529 007 

27  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 

2012 19 458 096,70 6 706 972 

28  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 

2012 24 835 762,94 13 368 293 

29  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" 

2012 50 398 875,47 23 461 024 



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

(последна ревизия юни 2014 г.) 

 
      РЕШЕНИЯ ЗА  

          ПО-ДОБЪР ЖИВОТ 

 
ЕВРОПЕЙСКИ СЪЮЗ 
КОХЕЗИОНЕН ФОНД 

П
о
р
ед
ен

 
№

 Наименование 
на 

бенефициента 

Процедура 
(№ и наименование) 

Проектно 
предложение № 

Наименование на проектното 
предложение 

Година (на 
договаряне/ 
окончателн

о плащане) 

Размер на 
договореното 
финансиране 
от ОПОС 

(лв.) 

Окончателен 
размер на 
финансиране

то от ОПОС 
(лв.) 

30  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 

2012 92 931 940,64 36 152 319 

31  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 

2012 35 626 802,46 7 125 360 

32  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 

2012 30 222 879,95 11 983 568 

33  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 

2012 55 278 651,68 21 229 752 

34  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 

2012 23 170 173,92 1 158 508 
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35  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" 

2012 23 640 438,44 11 689 824 

36  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" 

2012 42 891 566,16 34 021 473 

37  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 

2012 93 182 985,22 18 636 597 

38  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. 

2012 16 599 107 15 769 125 
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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" 

39  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 

2012 34 743 650,45 15 987 148 

40  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 

2012 33 996 520,55 6 799 304 

41  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" 

2012 55 692 363,74 32 057 906 

42  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 

2012 46 463 012,45 13 967 299 
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43  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" 

2012 29 225 155,57 11 502 224 

44  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 

2012 18 258 227,55 6 434 397 

45  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 

2012 8 441 110,56 1 688 222 

46  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 

2012 70 364 757,9 14 434 904 

47  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 

2012 58 725 910,24 23 420 362 
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48  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 

2012 72 798 980,30 23 064 412  

49  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 

2012 34 221 691,95  

50  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" 

2012 9 481 296,58 5 069 016 

51  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 

2012 39 167 394,72 9 451 191 

52  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" 

2012 40 170 980,29 11 762 031 



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

(последна ревизия юни 2014 г.) 

 
      РЕШЕНИЯ ЗА  

          ПО-ДОБЪР ЖИВОТ 

 
ЕВРОПЕЙСКИ СЪЮЗ 
КОХЕЗИОНЕН ФОНД 

П
о
р
ед
ен

 
№

 Наименование 
на 

бенефициента 

Процедура 
(№ и наименование) 

Проектно 
предложение № 

Наименование на проектното 
предложение 

Година (на 
договаряне/ 
окончателн

о плащане) 

Размер на 
договореното 
финансиране 
от ОПОС 

(лв.) 

Окончателен 
размер на 
финансиране

то от ОПОС 
(лв.) 

53  Столична 
Община 

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 

2012 57 752 660,33 11 550 532 

54  
Столична 
Община 
(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" 

2012 3 850 432,29 2 075 559 

55  

Столична 
Община (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 

2012 27 551 217,89 5 510 243 

56  
Столична 
Община „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" 

2012 4 314 730,90 862 946 
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57  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" 

2011 16 970 795,14 5 324 633 

58  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" 

2012 27 986 831,01 5 597 366 

59  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 

2011 12 698 437,24 2 654 576 

60  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" 

2012 30 943 777,03 24 743 266 



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

(последна ревизия юни 2014 г.) 

 
      РЕШЕНИЯ ЗА  

          ПО-ДОБЪР ЖИВОТ 

 
ЕВРОПЕЙСКИ СЪЮЗ 
КОХЕЗИОНЕН ФОНД 

П
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р
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ен

 
№

 Наименование 
на 

бенефициента 

Процедура 
(№ и наименование) 

Проектно 
предложение № 

Наименование на проектното 
предложение 

Година (на 
договаряне/ 
окончателн

о плащане) 

Размер на 
договореното 
финансиране 
от ОПОС 

(лв.) 

Окончателен 
размер на 
финансиране

то от ОПОС 
(лв.) 

61  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" 

2012 72 425 998,71 14 485 199 

62  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" 

2012 23 317 956,62 4 663 591 

63  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 

2012 90 299 458,56 21 800 301 

 


