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1 Арда Смолян Интегриран воден проект и 
ПСОВ2 - кв."Смолянски езера"

подаден за оценяване 
и финансиране по 

ОПОС

изготвен идеен проект; 
строителство не е започнало

проект - 5802250933 лв., 
строителство - 450227 663 лв. ОПОС

36 месеца от 
датата на 

подписване на д-
р за 

безвъзмездна 
финансова 
помощ

2 Арда Смолян Интегриран воден проект и 
ПСОВ2 - с.Момчиловци

подаден за оценяване 
и финансиране по 

ОПОС

за ПСОВ и канализация има 
изготвени идейни проекти, 
за вътрешна водопроводна 
мрежа има разработен 
технически проект, за 
водоема има работен 

проект; строителство не е 
започнало

проект - 38 265 817лв., 
строителство - 32 082 379 лв. ОПОС

37 месеца от 
датата на 

подписване на д-
р за 

безвъзмездна 
финансова 
помощ

3 Арда Смолян
Проект по ИСПА - Интегриран 
проект за подобряване водния 
цикъл на гр.Смолян - ЛОТ2

Проекта е 
финансиран по 

ИСПА

фаза на строителство - 
ЛОТ1 и ЛОТ3 (изграждане 
на ПСОВ) в процес на 

финализиране, за ЛОТ2 е 
избран изпълнител и е в 

процес на започване на СМР

Проекта е 
финансиран по 

ИСПА

до първата 
половина на 

2011 г.

4 Марица Чирпан Канализационна система на 
гр.Чирпан

5 Тунджа Сливен Селищна ПСОВ за гр.Сливен в реализация в строителство 20 000 000 лв. ИСПА 2010г.

6 Тунджа Сливен Допълнително водоснабдяване 
на с.Градско, община Сливен в реализация в строителство 798 794 лв. ПУДООС септември 2009г.

7 Тунджа Сливен
Реконструкция и разширение 
на канализационните мрежи на 

гр.Сливен
в строителство 17,000,000 €

ИСПА, ЕС, 
международни 
финансови 
институции, 
държ.бюджет

декември 2010г.
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8 Тунджа Сливен

Реконструкция на вътрешната 
водопроводна мрежа, 
съвпадаща с трасето на 

реконструкция на 
канализационните мрежи - 

фаза 1 на гр.Сливен

в строителство 48 658 000 лв.

ОПОС, ЕС, 
държ.бюджет, 
общински 
бюджет

декември 2010г.

9 Марица Копривщица
Реконструкция на 

водоснабдяване, канализация и 
изграждане на ПСОВ

подготовка 
предложение и 

одобрено 
финансиране за ВиК 

реконструкция

 в строителство ГПСОВ 2 000 000 лв. ПУДООС
10 месеца след 
отпускане на 
средствата 

10 Марица Брацигово

Реконструкция на 
съществуващи и изграждане на 
нови канализационни мрежи и 
съоръжения, съпътстващи 
водопроводи и ПСОВ - 

Брацигово

подготовка 
предложение в етап 

на оценка
12 000 000 лв. ОПОС

11 Марица Брацигово Канализационна система на 
с.Козарско в реализация в строителство 4 920 000 лв.

Програма за 
развитие на 

селските райони 
мярка 321

начален - май 
2009г.

12 Марица Брацигово
Канализационна система на 
с.Бяга - главен колектор - 

западен

първи етап е 
реализиран, очаква 
се дофинансиране

в строителство 800 000 лв. ПУДООС

13 Арда Кърджали

Техническа помощ за 
проектиране на 

канализационна мрежа, ПСОВ 
и реконструкция на 

съществуващата водопроводна 
мрежа в с.Чифлик

подготовка 
предложение в етап 

на оценка
проектиране 73 700 лв.

14 Арда Кърджали

Техническа помощ за 
проектиране на 

канализационна мрежа, ПСОВ 
и нова водопроводна мрежа в 

с.Главатарци

подготовка 
предложение в етап 

на оценка
проектиране 87 700 лв.
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15 Арда Кърджали

Техническа помощ за 
проектиране на 

канализационна мрежа, ПСОВ 
и реконструкция на 

съществуващата водопроводна 
мрежа в с.Миладиново

подготовка 
предложение в етап 

на оценка
проектиране 92 700 лв.

16 Арда Кърджали

Техническа помощ за 
проектиране на 

канализационна мрежа, ПСОВ 
и нова водопроводна мрежа в 

с.Брош

подготовка 
предложение в етап 

на оценка
проектиране 67 700 лв.

17 Арда Кърджали

Техническа помощ за 
проектиране на 

канализационна мрежа и 
реконструкция на 

съществуващата водопроводна 
мрежа на група крайградски 

села - с.Прилепци, 
Опълченско, Айрово, Петлино, 

Сипей

подготовка 
предложение в етап 

на оценка
проектиране 343 000 лв.

18 Арда Кърджали

Изграждане на канализационна 
мрежа, ПСОВ и реконструкция 
на водопроводната мрежа на 

с.Бойно

в реализация в строителство 1 568 459 лв.

19 Арда Кърджали

Изграждане на канализационна 
мрежа, ПСОВ и реконструкция 
на водопроводната мрежа на 

с.Глухар

неодобрено 9 225 262 лв.

20 Арда Кърджали

Изграждане на канализационна 
мрежа, ПСОВ и реконструкция 
на водопроводната мрежа на 

с.Мост

неодобрено 11 144 427 лв.
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21 Арда Кърджали

Изграждане на канализационна 
мрежа, ПСОВ и реконструкция 
на водопроводната мрежа на 

с.Перперек

неодобрено 10 840 163 лв.

22 Арда Кърджали

Изграждане на канализационна 
мрежа, ПСОВ и реконструкция 
на водопроводната мрежа на 

с.Резбарци

неодобрено 2 431 122 лв.

23 Арда Кърджали

Изграждане на канализационна 
мрежа, ПСОВ и реконструкция 
на водопроводната мрежа на 

с.Широко поле

неодобрено 4 823 234 лв.

24 Арда Маджарово

Проектиране на ПСОВ, 
довеждащ колектор, 

реконструкция и разширение 
на канализационна мрежа в 

гр.Маджарово

внесен за оценка фаза на проектиране - 
ПСОВ 7 196 592 лв. 31.10.2014г.

25 Марица Ивайловград

Реконструкция на вътрешната 
водопроводна мрежа за 

гр.Ивайловград, 
реконструкция и разширение 

на съществуваща 
канализационна мрежа, 
изграждане на ПСОВ

намерение за 
изготвяне на проект фаза на проектиране 

26 Марица Ивайловград

Външно водоснабдяване, 
вътрешна водопроводна 

мрежа, изграждане на нова 
канализационна мрежа и 
ПСОВ за с.Камилски дол

намерение за 
изготвяне на проект фаза на проектиране 

27 Марица Ивайловград

Външно водоснабдяване, 
вътрешна водопроводна 

мрежа, изграждане на нова 
канализационна мрежа и 

ПСОВ за с.Хухла

намерение за 
изготвяне на проект фаза на проектиране 
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28 Марица Ивайловград

Водоснабдяване, вразширение 
на съществуваща 

канализационна мрежа и 
ПСОВ за с.Славеево

подготовка 
предложение в етап 

на оценка
в строителство проект - 70 000 лв., строителство -

10 000 000 лв.

Програма за 
развитие на 

селските райони 
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