
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 

BG161PO005/10/1.11/03/19 ПОДГОТОВКА И ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПРОЕКТИ ЗА ПОДОБРЯВАНЕ И РАЗВИТИЕ НА 
ИНФРАСТРУКТУРАТА ЗА ПИТЕЙНИ И ОТПАДЪЧНИ ВОДИ В АГЛОМЕРАЦИИ НАД 10 000 Е.Ж. 

 

П
ор

ед
ен

 №
 

Наименование 
на 

бенефициента 

Процедура 
(№ и наименование) 

Проектно 
предложение № 

Наименование на проектното 
предложение 

 

Година (на 
договарян

е/ 
окончател

но 
плащане) 

Размер на 
договореното 
финансиране 
от ОПОС (лв.) 

 

Окончателен 
размер на 

финансирането 
от ОПОС (лв.) 

1  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 

2011 30 357 340,00 151 240 

2  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 
 

2011 

 
 
 

32 445 369,75 
32 445 369 

32 445 369,75 
 

170 475,90  

3  Община 
Балчик  

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-51011119-20-39 

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

2012 18 884 558,48 273 101 

4  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-С017 

Пречиствателна станция за 
отпадъчни води - кв. "Меден 
рудник", гр. Бургас - 2 етап: 
разширение    
    

2012 23 313 852,25 158 192,40 
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5  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" 

2011 
 

19 132 711,00 
 

148 557,60 

6  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 е.ж. 

DIR-51011119-18-37 

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

2011 
 

48 069 311,96 
 

353 962,79 

7  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  
     

2012 33 840 592,24 
 

124 825,42 
 

8  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 

Подготовка и изпълнение на 
инвестиционен проект 
"Изграждане на ГПСОВ, 
реконструкция и доизграждане 
на канализационна система и 
реконструкция на 
водоснабдителна система на 
град Дряново 

2011 24 592 609,10 339 573 
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9  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 

2012 22 211 606  

10  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 

2011 40 642 709,36 297 566,08 

11  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" 

2012 18 093 346,43 337 002 

12  

 
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" 

2011 
 

28 645 461,44 
 

555 583 

13  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" 

2012 19 348 754,68 309 637 
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14  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" 

2012 87 807 247,2 684 926,08 

15  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 град Левски 

2011 43 661 062,22 533 079 

16  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 

2011 
 

49 822 725,34 
 

601 683,06 

17  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 
град Попово 

2011 28 537 437,45 241 592,59 

18  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" 

2012 42 419 124,25 146 065,88 
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19  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 

2011 79 844 040,00 464 299 

20  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 

2011 
 

35 031 308,05 
 

153 216,60 

21  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 инфраструктура за 
питейни и отпадъчни води в град 
Разлог 

2011 8 200 667,09 77 033,40 

22  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 

2012 51 535 151,25 186 192 

23  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 

2011 41 195 567,46 1 149 556 
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24  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" 

2012 28 547 353,90 231 848,20 

25  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" 

2011 
 

19 960 312,62 
 

523 727 

26  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 ПСОВ, 
реконструкция и разширение на 
ВиК мрежа, гр. Чирпан 

2011 42 150 936,20 640 809,44 

 


