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ВЪЗМОЖНОСТИ ПРЕД БИЗНЕСА  
В СЕКТОР ВиК (1) 

ИЗПЪЛНИТЕЛИ ПО ПРОЕКТИ  
за пречистване на градските отпадъчни води: 

 Изграждане на нови или реконструкция на съществуващи 
съоръжения за пречистване на отпадъчните води; 
 

 Изграждане на главни/довеждащи/отвеждащи колектори; 
 

 Изграждане при необходимост на канализационни помпени 
станции, които да събират отпадъчните води от съществуващи 
канализационни мрежи, заустващи без пречистване във 
водоприемниците; 
 

 Изграждане на нова канализационна мрежа при наличието на 
действаща ПСОВ 



ИЗПЪЛНИТЕЛИ ПО ПРОЕКТИ  
за пречистване на градските отпадъчни води: 

 Подмяна на съществуваща канализационна мрежа тогава, 
когато тя компрометира експлоатацията на ПСОВ или 
замърсява подземните води.  
 

 Подмяна на канализационни колектори с нови с по-голям 
диаметър: преустановяване преливането в сухо време или 
съобразяване с нараснало количество отпадъчни води в този клон 
 

 Изграждане/рехабилитация/реконструкция на съоръжения за 
третиране на утайки от ПСОВ, вкл. на вече изградени, за 
подобряване качествените им показатели, за последващо 
използване за енергийни цели (като гориво от биомаса) 

ВЪЗМОЖНОСТИ ПРЕД БИЗНЕСА  
В СЕКТОР ВиК (2) 



ИЗПЪЛНИТЕЛИ ПО ПРОЕКТИ  
за подобряване качеството на питейните води: 

 Изграждане, рехабилитация или реконструкция на 
водоснабдителни мрежи и съоръжения, включително за 
пречистване на питейни води, съгласно регионалните 
генерални планове  с цел (до)изграждане на пълен воден 
цикъл   
 

за други дейности 

 Изграждане на съпътстваща инфраструктура (напр. електро- и 
водоснабдяване, път), която обслужва само изгражданите 
обекти (напр. ПСОВ, ПСПВ и помпени станции) 

 Изграждане на станции за мониторинг на водите 

ВЪЗМОЖНОСТИ ПРЕД БИЗНЕСА  
В СЕКТОР ВиК (3) 



ИЗПЪЛНИТЕЛИ ПО ПРОЕКТИ за: 

 Оптимизиране на системите за събиране и транспортиране на 
битови отпадъци, като приоритет са общинските системи за 
разделно събиране на биоразградими отпадъци.  
 

 Изграждане на центрове за повторна употреба, поправка и 
подготовка за повторна употреба 
 

 Изграждане на инсталации за предварително третиране на 
битови отпадъци, вкл. площадки за безвъзмездно предаване 
на разделно събрани битови отпадъци от домакинствата 
 

 Изграждане на анаеробни и/или компостиращи инсталации за 
биоразградими отпадъци и такива за зелени отпадъци 

ВЪЗМОЖНОСТИ ПРЕД БИЗНЕСА  
В СЕКТОР ОТПАДЪЦИ (1) 



ИЗПЪЛНИТЕЛИ ПО ПРОЕКТИ за: 

 Изграждане на съоръжение за третиране на опасни отпадъци в 
България; 
 

 Изграждане на други инсталации/обекти/съоръжения/системи 
за оползотворяване и/или обезвреждане на битови отпадъци; 
 

 Реконструкция, обновяване и доизграждане на съоръжения за 
обезвреждане на болнични отпадъци; 
 

 Осигуряване устойчиво управление на негодни за употреба 
пестициди 

ВЪЗМОЖНОСТИ ПРЕД БИЗНЕСА  
В СЕКТОР ОТПАДЪЦИ (2) 



БЕНЕФИЦИЕНТИ (при прилагане на финансови инструменти) 
 
Пример: 
 

Наредба за управление на строителните отпадъци и за влагане 
на рециклирани строителни материали – изисквания за:  

• осигуряване на селективно разделяне на строителните отпадъци с цел 
тяхното последващо рециклиране и материално оползотворяване,  

• влагане в строежите на определено количество продукти от 
оползотворяване на строителни отпадъци или материално 
оползотворяване в обратни насипи. 

 

ВЪЗМОЖНОСТИ ПРЕД БИЗНЕСА  
В СЕКТОР ОТПАДЪЦИ (3) 



ИЗПЪЛНИТЕЛИ ПО ПРОЕКТИ – например дейности за: 

 Изграждане на посетителска инфраструктура в Национални и 
Природни паркове 

 

 Изграждане на инфраструктура за наблюдение в резервати 
(като напр. кули за наблюдение) 

 

 

ВЪЗМОЖНОСТИ ПРЕД БИЗНЕСА  
В СЕКТОР БИОРАЗНООБРАЗИЕ 



БЕНЕФИЦИЕНТИ на демонстрационни и/или пилотни проекти за 
представяне и разпространяване на: 

 нови, нетрадиционни успешни мерки при изпълнение на 
проекти за прилагане на политики по околна среда и 
изменение на климата (ПОС и ПИК); 

 добри практики при прилагане на ПОС и ПИК; 

 предизвикателства, произтекли при изпълнение на проектите, 
и на работещи подходи за справяне с тях при прилагане на 
ПОС и ПИК;  

 информация за успешно въведени нови управленчески 
подходи при прилагане на ПОС и ПИК. 

ВЪЗМОЖНОСТИ ПРЕД БИЗНЕСА  
за насърчаване устойчивото развитие, вкл. 
в градска среда 



ФИНАНСОВО РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ НА ПРОГРАМАТА 

Приоритетни оси на  
ОП „Околна среда 2014-2020“ 

 

Финансов ресурс 

СЕКТОР „ВОДИ“ 68% 

СЕКТОР „ОТПАДЪЦИ“ 18% 

СЕКТОР БИОРАЗНООБРАЗИЕ И 
НАТУРА 2000 

6% 

ПОЛИТИКИ ПО ОКОЛНА СРЕДА И 
ИЗМЕНЕНИЕ НА КЛИМАТА 

5% 

ТЕХНИЧЕСКА ПОМОЩ                                  3% 



 

БЛАГОДАРЯ ЗА ВНИМАНИЕТО! 
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