
Приложение 7.4. 

 

Целта на анализът е да се идентифицират потенциалните източници за 

финансиране на мерки от ПУРБ за периода 2016-2021 г. 

Разгледани са следните източници за финансиране: 

 Държавен бюджет 

 Общински бюджети 

 Оперативна програма „Околна среда 2014-2020 г.“ (ОПОС) 

 Програма за развитие на селските райони 2014-2020 г. (ПРСР) 

 Предприятие за управление на дейностите по околна среда (ПУДООС) 

 Програми за териториално сътрудничество 

 ВиК дружества 

 Хидромелиоративни дружества 

 

I. Държавен бюджет: 

Средства от държавния бюджет, които се насочват за дейности, попадащи в 

обхвата на ПУРБ, се изразходват основно по няколко направления: 

 Целеви субсидии от републиканския бюджет за инвестиции на общините 

във водни проекти. - В периода до 2010 г. ежегодно със Закона за държавния бюджет на 

Република България държавата предоставяше на общините целеви субсидии за 

екологични обекти, поименно описани в приложение към Закона за държавния бюджет. 

Целевата субсидия за екологични обекти бе насочена за финансирането на екологични 

обекти с национално значение (в сферата на управлението на водите, отпадъците и 

т.н.), свързани с изпълнението на секторните политики в областта на околната среда. 

При изготвяне на окончателния поименен списък, Министерство на финансите 

изискваше и отчиташе предложенията на Министерството на околната среда и водите 

за съответствието на предлаганите обекти за финансиране с приоритетите на 

националната екологична политика. Приложения с такива екологични обекти има към 

всички Закони за държавния бюджет от 1994 г. до 2009 г.  

Във водния сектор със средства от тази субсидия се финансираха проекти за 

изграждане на водоснабдителни и канализационни системи и ПСОВ, като процентното 

съотношение между финансирането на различните дейности варираше всяка година в 

зависимост от редица субективни фактори. От 2010 г. до настоящия момент практиката 

за отпускане на субсидии по описания по-горе механизъм се преустановява и тези 

субсидии започват да се администрират от ПУДООС. Съгласно публикувани разчети на 

ПУДООС за 2015 г. и 2016 г. се очаква по линия на държавния бюджет под формата на 

трансфери за водни проекти да бъдат заделени около 20 млн.лв. годишно.  

 Национално публично съфинансиране на проекти по линия на ЕС. - Размерът 

на тези средства се определя от % на съфинансиране по съответния фонд на ЕС 

(Структурни фондове и Кохезионен фонд), който финансира дадените проекти. При 

проектите от водния сектор това е Кохезионният фонд, при който % на националното 



публично съфинансиране за периода 2007-2013 г. е 20% от допустимите разходи по 

проекта след прилагане на % на финансовия дефицит.  

 Ведомствени разходи на администрацията свързани с управлението на 

водите. - Тези разходи включват разходите на следните институции, отговорни за 

изпълнението на ПоМ кум ПУРБ 2016-2021г.: 

 Министерството на околната среда и водите (МОСВ). Тук са обединени 

разходите на МОСВ и всички негови ресорни институции, свързани с 

управлението на водите (ИАОС, РИОСВ, Басейнови дирекции). 

 Министерство на регионалното развитие и благоустройството (МРРБ) – 

дейности свързани с управление на ВиК сектора. 

 Други ведомства и организации: 

- Комисия за енергийно и водно регулиране (КЕВР); 

- Министерството на здравеопазването и подчинените му 

Регионални здравни инспекции (РЗИ); 

- Министерство на земеделието и храните; 

- Изпълнителна агенция по рибарство и аквакултури (ИАРА); 

- Главна дирекция „Гражданска защита” – МВР; 

- Изпълнителна агенция „Проучване и поддържане на р. Дунав” към 

Министерството на транспорта, информационните технологии и 

съобщенията (МТИТС); 

- Изпълнителна агенция „Морска администрация” към 

Министерството на транспорта, информационните технологии и 

съобщенията (МТИТС); 

- Държавно предприятие „Пристанищна инфраструктура” към 

Министерството на транспорта, информационните технологии и 

съобщенията (МТИТС). 

Съгласно анализите от Националната стратегия за управление и развитие на 

водния сектор (НСУРВС) ведомствените разходи на посочените институции  възлизат 

на около 90 млн.лв. годишно, което представлява 0,31% от общите разходи за сектор 

„Държавно управление“ (по данни на НСИ).  

При екстраполиране на разходите за държавно управление до 2020 г. със 

средния темп на изменение на тези разходи съгласно Средносрочната бюджетна 

прогноза на Министерството на финансите за периода 2015-2017 г. и при допускане за 

запазване на дела от 0,31% на разходите за управление на водите, то прогнозният 

размер на ведомствените разходи на администрацията за управление на водите за 

периода 2014-2020 г. възлиза на общо около 675,3 млн.лв., като тази сума може да се 

приеме за оптимистичен сценарий. За реалистичен сценарий може да се приеме, че тези 

средства ще бъдат в размер на 90% от средствата по оптимистичния сценарий -  т.е. 

607,8 млн.лв., а като песимистичен сценарий – 80% от средствата по оптимистичния 

сценарий – т.е. 540,3 млн. лв.   

 

II. Общински бюджети: 



По линия на своите бюджети, общините финансират редица дейности, попадащи 

в обхвата на ПУРБ. Те могат да бъдат обобщени както следва: 

 Дейности свързани с водоснабдяване и канализация. 

 Дейности свързани с вменените им по закон компетенции в сферата на 

благоустройството и комуналните дейности - прочистване на речни 

корита, корекции на дерета и т.н.  

Данните за разходите и по двете посочени дейности се публикуват на равнище 

община като няма ясна диференциация между оперативни и инвестиционни разходи. 

Средствата, които общините изразходват за тези дейности, са от собствени приходи, 

т.е. не включват трансфери. Средствата, получавани от общините, за изпълнение на 

проекти по ОПОС и ПРСР се отчитат извънбюджетно и не се включват в посочените 

бюджетни дейности.  

Размерът на средствата, които общините насочват за финансиране на ВиК 

дейности и дейности свързани с прочистване на речни корита, корекции на дерета и т.н. 

е в пряка зависимост от динамиката на общите бюджетни разходи.  

За целите на прогнозирането на размера на собствените средства, които 

общините могат да насочват за финансиране за дейности в обхвата на ПУРБ, може да 

се направи допускане, че в периода 2015-2020 г. общините ежегодно ще заделят около 

1,6% (осреднен дял за последните три анализирани години) от годишните си бюджетни 

разходи. При екстраполация на бюджетните разходи със средния темп на изменение на 

общинските разходи от анализирания период, това прави приблизително 475,9 млн.лв. 

за целия период 2015-2020 г., като тази сума може да се приеме за оптимистичен 

сценарий. За реалистичен сценарий може да се приеме, че тези средства ще бъдат в 

размер на 90% от средствата по оптимистичния сценарий -  т.е. 428,3 млн.лв., а като 

песимистичен сценарий – 80% от средствата по оптимистичния сценарий – т.е. 380,7 

млн. лв. 

 

III. Оперативна програма „Околна среда 2014-2020 г.“  

Оперативна програма “Околна среда 2007-2013 г.” 

Оперативна програма “Околна среда 2007-2013 г.” е една от седемте оперативни 

програми, разработвани като част от Националната стратегическа референтна рамка на 

Република България за програмния период 2007-2013 г. Реализирането на програмата 

следва да доведе до подобряване качеството на живот на населението в България и до 

повишаване на възможностите за инвестиции в страната. 

Главната стратегическа цел на ОП “Околна среда 2007 - 2013 г.” е: 

„Подобряване, запазване и възстановяване на естествената околна среда и развитие на 

екологичната инфраструктура“. 

Специфичните цели на програмата са, както следва: 

 Опазване и подобряване състоянието на водите 

 Подобряване управлението на отпадъците и защитата на почвите 

 Опазване на биоразнообразието и защита на природата. 



 

Стратегическите цели на програмата намират отражение в 4-те приоритетни оси: 

 Приоритетна ос 1: Подобряване и развитие на инфраструктурата за 

питейни и отпадъчни води и подобряване на качеството на атмосферния 

въздух  

 Приоритетна ос 2: Подобряване и развитие на инфраструктурата за 

третиране на отпадъци 

 Приоритетна ос 3: Опазване и възстановяване на биологичното 

разнообразие  

 Приоритетна ос 4: Техническа помощ 

Общият бюджет за реализацията на Оперативна програма “Околна среда 2007 – 

2013 г.” възлиза на 1 739 941 842 евро. 

Мерките, касаещи опазване и подобряване състоянието на водите и които 

попадат в обхвата на целите на ПУРБ, са финансирани по Приоритетна ос 1, 

финансираща:  

 (1) Строителство/ реконструкция/ модернизация на пречиствателни 

станции за отпадъчни води, включително въвеждане на третично 

пречистване, където е необходимо, за агломерации от населени места с 

население повече от 10000 екв.ж. и (2) строителство/ разширение/ 

реконструкция на канализационни мрежи в рамките на същите 

агломерации.  

 (1) Строителство/ реконструкция/ модернизация на пречиствателни 

станции за отпадъчни води, където е необходимо, за агломерации от 

населени места с население 2000 - 10000 екв.ж. и (2) строителство/ 

разширение/ реконструкция на канализационни мрежи в рамките на 

същите агломерации. 

 Операции (проекти), които съдържат само част(и) от следните 

компоненти: Строителство/ реконструкция/ модернизация на 

пречиствателни станции за отпадъчни води, както и разширение/ 

реконструкция на канализационни мрежи в агломерации от населени 

места (1) с повече от 10000 екв. ж. и (2) с 2000 – 10000 екв. ж. 

Строителство/ реконструкция/ разширение на водоснабдителни мрежи, 

нови резервоари за питейна вода, основни водопроводи, свързващи 

водоснабдителната мрежа на населеното място с водоизточника, за 

осигуряване на необходимото количество и/или качество на водите, 

помпени станции, както и строителство/ реконструкция/модернизация на 

пречиствателни станции за питейни води в агломерации от населени 

места (1) с повече от 10000 екв. ж. и (2) с 2000 – 10000 екв. ж. 

 (1) Строителство/ реконструкция/ модернизация на пречиствателни 

станции за отпадъчни води, включително въвеждане на третично 

пречистване, където е необходимо, за населени места с население под 2 

000 екв.ж. попадащи в градски агломерационни ареали и (2) 

строителство/ разширение/ реконструкция на канализационни мрежи в 

рамките на същите агломерации.  



 Дейности, свързани с доставката на оборудване за откриване и измерване 

на течове, както и осигуряване на съоръжения за третиране на утайките 

от селищните пречиствателни станции за отпадъчни води.  

 Разработване и актуализиране на планове за управление на речните 

басейни и планове за управление на риска от наводнения.  

 Подготовка на инвестиционни проекти за последващо финансиране в 

рамките на приоритетна ос 1 от ОП “Околна среда 2007 – 2013 г.”. 

 Стратегическо планиране и укрепване капацитета на структури на 

Министерство на регионалното развитие и благоустройството, вкл. 

предоставяне на техническа подкрепа и изграждане капацитета на ВиК 

асоциациите и ВиК операторите и изготвяне на стратегически документи 

за управление и развитие на ВиК сектора и др. 

 Мерки за мониторинг и защита на водите, използвани за 

корабоплавателна дейност (напр. специализирано оборудване) – 

необходимо е да се осигури специализирана техника и оборудване, която 

ще допринесе за опазване на околната среда, вкл. за локализиране и 

отстраняване на замърсяване от корабоплавателна дейност. 

 Мерки за подобряване качеството на атмосферния въздух  

От всички изброени дейности, които се финансират по програмата, единствено 

мерките, насочени към подобряване качеството на атмосферния въздух излизат извън 

обхвата на целите на ПУРБ. 

Съгласно данните за напредъка по програмата, налични на интернет страницата 

за ОП „Околна среда“, към 21 април 2015 г. общият размер на договорените средства 

по Приоритетна ос 1 възлиза на близо 4,272 млрд. лв. (над 170 % от средствата за 

сектора). Изплатени са 2,160 млрд. лв. (почти 86% от средствата за сектора). Успешно 

изпълнените проекти по приоритетната ос са 107 с усвоена безвъзмездна финансова 

помощ в размер на 209 млн. лв. Те са насочени изцяло към ВиК сектора, както и към 

управление на речните басейни. Към настоящия момент се изпълняват 128 договора 

като 4 от тях са свързани с подобряване качеството на атмосферния въздух чрез 

осигуряване на екологични превозни средства на градския транспорт. Стойността на 

договореното финансиране от ОПОС за тези дейности към м. юни, 2014 г. е 319,5 млн. 

лв., а размерът на финансирането от ОПОС е почти 208 млн. лв. В този смисъл, реално 

изплатените средства по Приоритетна ос 1 на ОПОС, които касаят водния сектор и 

отговарят на целите на ПУРБ, са около 1, 950 млрд. лв.  

Оперативна програма “Околна среда 2014-2020 г.” 

Съгласно официално изпратената на ЕК на 14.05.2015 г. версия на Оперативна 

програма “Околна среда 2014-2020 г.” средствата по програмата ще са разпределени в 

следните приоритетни оси:  

 Приоритетна ос 1 „Води“  

 Приоритетна ос 2 „Отпадъци“  

 Приоритетна ос 3 „Натура 2000 и биоразнообразие“  

 Приоритетна ос 4 „Превенция и управление на риска от наводнения и 

свлачища“  

 Приоритетна ос 5 „Подобряване качеството на атмосферния въздух“  



 Приоритетна ос 6 „Техническа помощ“  

Приоритетните оси, които финансират дейности, попадащи под обхвата на 

целите на ПУРБ са съответно Приоритетна ос 1 и Приоритетна ос 4.  

Приоритетна ос 1 включва следните специфични цели:  

Специфична цел 1. Опазване и подобряване състоянието на водните ресурси  

Специфична цел 2. Подобряване оценката на състоянието на водите  

Съгласно проекта на ОПОС 2014-2020 г. тази ос ще финансира дейности за 

постигане на съответствие с Директива 91/271/ЕИО, Директива 98/83/ЕО, Директива 

2013/51/ЕВРАТОМ и Директива 2000/60/ЕО. Ще се инвестира в:  

 Изграждане на ВиК инфраструктура – средствата ще бъдат насочени към 

агломерации с над 10 000 екв.ж. 

 Доизграждане и/или оптимизиране на мрежите за мониторинг на водите 

 Оборудване на лаборатории на ИАОС и органите на ДЗК за целите на 

мониторинга  

 Дейности, насочени към разработване на нови и/или актуализация на 

съществуващи стратегически документи във връзка с прилагането на 

Рамковата директива за водите (РДВ) и Рамковата Директива за морска 

стратегия (РДМС).  

Приоритетна ос 4 включва следните специфични цели: 

Специфична цел 1. Повишаване защитата и готовността за адекватна реакция на 

населението при наводнения  

Специфична цел 2. Повишаване защитата на населението от свлачищни процеси  

Съгласно проекта на ОПОС 2014-2020 г. тази приоритетна ос ще финансира 

дейности за изпълнение на ангажиментите на страната по изискванията на Директива 

2007/60/ЕО. Ще се инвестират средства за:  

 Създаване на Национална система за управление на водите в реално 

време  

 Мерки за въвеждане на решения за превенция и управление на риска от 

наводнения, в т.ч. екосистемно базирани решения;  

 Установяване на 6 центъра за повишаване готовността на населението за 

адекватна реакция при наводнения 

 Изпълнение на проучвания и оценки във връзка с втори Планове за 

управление на риска от наводнения (ПУРН) за периода 2021-2027 г.  

 Мерки за превенция и управление на риска от свлачища  

 Изпълнение на демонстрационни/пилотни проекти и информационни 

кампании, свързани с превенция и управление на риска от наводнения и 

свлачища.  

Както е видно, дейностите, които ще се финансират по Приоритетна ос 1, 

попадат изцяло в обхвата на целите на ПУРБ. Същевременно Приоритетна ос 4 ще 

финансира различни дейности, част от които не отговарят на целите на Плановете за 

управление на речните басейни (Специфична цел 2 Повишаване защитата на 



населението от свлачищни процеси). Към настоящия момент не е налична детайлна 

информация относно съотношението на финансираните дейности от Специфична цел 1 

и Специфична цел 2 на Приоритетна ос 4. Но стъпвайки на броя на съответните мерки, 

които ще бъдат финансирани по съответните специфични цели на Приоритетна ос 4, 

може да се очаква, че около 60% от ресурса на програмата ще е насочен към дейности, 

свързани с повишаване защитата и готовността за адекватна реакция на населението 

при наводнения, а останалите средства ще са приоритетно насочени към повишаване 

защитата на населението от свлачищни процеси. При така заложените изходни 

допускания за програмен период 2014 – 2020 г. на ОПОС, средствата които е възможно 

да бъдат отделени за финансиране на дейности, попадащи в обхвата на целите на 

ПУРБ, се оценяват на около 2,432 млрд. лв.   

За определяне на размера на финансовите ресурси с източник ОПОС 2014-2020 

г., които могат да бъдат използвани за финансиране на дейности, отговарящи на целите 

на ПУРБ, са разработени три сценария – оптимистичен, песимистичен и реалистичен. 

Основният критерий, на който се базират трите варианта, е очакваното ниво на 

усвояване на бюджета по Оперативна програма околна среда 2014-2020 г.  

Оценките при оптимистичния сценарий имат по-високи стойности в сравнение с 

тези при реалистичния. В основата на този сценарий стои допускането, че през 

програмния период 2014-2020 г. ще бъде постигнато пълно усвояване на наличните 

средства. В резултат от прилагане на натрупания опит и извлечените поуки от 

усвояването на средствата в програмен период 2007-2013 г. и успешното решаване на 

всички регистрирани проблеми, ще бъде възможно да се постигне сериозно 

подобряване на ефективността и въздействието на Програмата. Според този сценарий 

ОПОС 2014-2020 г. ще има възможност да осигури около 2,432 млрд. лв. за 

финансиране на дейности, попадащи в обхвата на ПУРБ.  

При песимистичния сценарий се прави допускането, че нивото на усвояване на 

средствата от ОПОС 2014-2020 г. ще бъде относително по-ниско от отчетеното такова 

през програмния период 2007-2013 г. в резултат от неуспешното решаване на 

регистрираните основни проблеми при изпълнението на Програмата, сред които 

забавянията при провеждането на обществените поръчки по проектите и при 

сключването на договори с изпълнителите, породени от получени жалби от 

неспечелили кандидати и липса на добро планиране от бенефициентите при 

стартирането на процедурите за избор на външни изпълнители. При този сценарий 

процентът на изпълнение на ОПОС 2014-2020 г., който се залага, е около 80%, т.е. 

около 1,946 млрд. лв. ще бъдат усвоени за финансиране на мерки, отговарящи на 

целите в ПУРБ.  

Прогнозите при реалистичния сценарий стъпват на допускането, че в следващия 

програмен период ще настъпи известно подобрение в нивото на усвояване на 

наличните средства по ОПОС 2014-2020 г., произтичащо от преодоляването на 

основните проблеми, отчетени през предходния период. При така определените 

условия може да се очаква, че нивото на усвояване на средства от ОПОС 2014-2020 г. 



може да достигне 90%, което би осигурило около 2,189 млрд. лв. за финансиране на 

дейности, попадащи в обхвата на ПУРБ.  

 

IV. Програма за развитие на селските райони 2014-2020 г. 

 Програма за развитие на селските райони 2007-2013 г.  

 Програмата за развитие на селските райони (ПРСР)  за програмния 

период 2007-2013г. е насочена към развитие на конкурентно земеделие и 

горско стопанство, иновации в хранително – вкусовата индустрия, 

опазване на природните ресурси и околната среда, както и към 

насърчаване на възможностите за заетост и по-добро качество на живот в 

селските райони.  

 ПРСР 2007-2013 г., официално одобрена на 19 февруари 2008 г. с 

решение на Европейската Комисия № 755, е с общ бюджет 3,242 млрд. 

евро, от които 2,609 млрд. евро от ЕС и 0,632 млрд. евро от държавния 

бюджет на Република България. Финансовият ресурс по програмата е 

разпределен по приоритетни оси, които от своя страна са разделени по  

конкретни мерки за финансово подпомагане на отделните кандидати. 

Програмата включва следните четири приоритетни оси: 

 Ос 1: “Подобряване на конкурентоспособността на земеделския и горския 

сектори” – 37% от бюджета на ПРСР 

 Ос 2: “Подобряване на околната среда и природата” – 24% от бюджета 

 Ос 3: “Качеството на живот в селските райони и разнообразяване на селската 

икономика” – 27% от бюджета 

 Ос 4: “ЛИДЕР” (от френски: "Връзки между дейностите за развитие на 

икономиката в селските райони") – 2,5% от бюджета. 

 По данни от публикуваната информация за напредъка на ПРСР 2007 – 

2013 г. към 01.04.2015 г. са финансирани 27 различни мерки. Сключените 

договори са на стойност 4,720 млрд. лв., като след прибавяне на размера 

на Агро-екологичните плащания, плащанията по Натура 2000 и 

плащанията за природни ограничения, сумата нараства до 5,8 млрд. лв.  

 На база експертна оценка е преценено, че средствата от ПРСР 2007-2013 

г., за които има сключени договори и които попадат под обхвата на 

целите, заложени в ПУРБ, към 01.04.2015 г. са около 667 млн. лв. До края 

на програмата не се очаква сериозно увеличение в така изчисления 

размер, като прогнозираният размер на средствата е възможно да 

достигне до 700 млн. лв. 

 Според информация от Социално-икономическия и екологичен анализ 

към ПРСР 2014 – 2020 г. по време на изпълнението на ПРСР 2007-2013 г. 

са регистрирани следните основни проблеми, които влияят негативно 

върху усвояването на бюджета, на ефективността и потенциалното 

въздействие на Програмата:  

 Небалансираното усвояване на бюджета на Програмата по мерки и оси, 

дължащо се на забавеното одобряване на заявленията за кандидатстване по част 

от мерките, липсата на интерес за подпомагане по други и забавеното 

изпълнение на вече одобрени проекти 

 Затруднен достъп до финансиране за изпълнение на проектите 



 Забавяне изпълнението на проектите, при които се провеждат  процедури за 

обществени поръчки за проекти на публични бенефициенти (основно общини и 

обучителни организации). Забавянията се обясняват с дългите процедури по 

възлагане на обществените поръчки, голям брой жалби от кандидати по тях, 

както и със смяната в ръководството на общините 

 Недостатъчно ниво на осигуряване на публичност 

 Слаба обратна връзка с кандидатите и бенефициентите  

 

 С цел подобряване на изпълнението на програмата за решаване на горе-

изброените проблеми от страна на Комитета за наблюдение и системата 

за мониторинг и оценка и Управляващия орган са предложени и 

предприети редица мерки. Част от тях вече са изпълнени като след 

прилагането им реално изплатените суми по ПРСР към 30.04.2015 г. 

достигат до 76,8% от общия бюджет на програмата от около 6,2 млрд. лв. 

До края на програмния период се очаква нивото на реално изплатените 

суми да премине 80%. В този смисъл нивото на усвояване на средствата 

през следващия програмен период ще е в пряка връзка от степента на 

успешно приложените мерки. 

 

 Програма за развитие на селските райони 2014-2020 г.  

 

Програмата за развитие на селските райони 2014-2020 г.
1
 в съответствие с 

целите на политиката на ЕС за развитие на селските райони има три цели: 

1. Повишаване на конкурентоспособността и балансирано развитие на 

селското и горското стопанство и преработваща промишленост 

2. Опазване на екосистемите и устойчиво управление, използване на 

природните ресурси в земеделието, горското стопанство и хранителната 

промишленост, предотвратяване на климатичните промени и 

приспособяване към тях 

3. Социално-икономическо развитие на селските райони, осигуряващо нови 

работни места, намаляване на бедността, социално включване и по-добро 

качество на живот. 

Програмата е структурирана около пет тематични приоритета и шестнадесет 

приоритетни области на политиката за развитие на селските райони, както следва: 

По Цел 1:  

 Приоритет 1: Стимулиране на трансфера на знания и иновациите в 

областта на селското и горското стопанство и селските райони 

 Приоритет 2: Подобряване на жизнеспособността на стопанствата и 

конкурентоспособността на всички видове земеделие във всички 

региони; насърчаване на новаторски селскостопански технологии и 

устойчивото управление на горите 

 Приоритет 3: Насърчаване на добро организиране на хранителната 

верига, в т.ч. преработката и търговията със селскостопански продукти, 

хуманното отношение към животните и управлението на риска в селското 

стопанство 

                                                             
1 Съгласно официално изпратената на ЕК версия на Програмата на 29.04.2015 г. 



По Цел 2:   

 Приоритет 4: Възстановяване, опазване и укрепване на екосистемите, 

свързани със селското и горското стопанство. 

 Приоритет 5: Насърчаване на ефективното използване на ресурсите и 

подпомагане на прехода към нисковъглеродна и устойчива на 

изменението на климата икономика в селското стопанство, сектора на 

храните и горското стопанство. 

По Цел 3:  

 Приоритет 6: Насърчаване на социалното приобщаване, намаляването на 

бедността и икономическото развитие в селските райони 

 

От 16-те приоритетни области, предложени в ПРСР 2014-2020, са избрани 

следните 5, при които се открива сходство между заложените цели и тези на ПУРБ: 

 1Б) Укрепване на връзките между селското стопанство, производството 

на храни, горското стопанство и научноизследователската дейност и 

иновациите, включително с цел подобряване на екологичното управление 

и екологичните показатели  

 4А) Възстановяване, опазване и укрепване на биологичното 

разнообразие, включително в зони по „Натура 2000“ и в зони с природни 

или други специфични ограничения и земеделие с висока природна 

стойност, както и на състоянието на европейските ландшафти 

 4Б) Подобряване управлението на водите, включително управлението на 

торовете и пестицидите  

 5А) Повишаване на ефективността при потреблението на вода в селското 

стопанство  

 5Г) Намаляване на емисиите на парникови газове и амоняк от селското 

стопанство 

При така определените приоритетни области, предложените мерки в ПРСР 2014-

2020 са анализирани от гледна точка на нивото им на сходство с мерките, заложени в 

ПУРБ. 

На база експертна оценка е преценено, че през следващия програмен период от 

ПРСР е възможно да бъдат осигурени около 770 млн. лв., които да финансират 

дейности, попадащи в обхвата на целите на ПУРБ.  

За определяне на размера на финансовите ресурси с източник ПРСР 2014-2020 г., 

които могат да бъдат използвани за финансиране на дейности, отговарящи на целите на 

ПУРБ, са разработени три сценария – оптимистичен, песимистичен и реалистичен. 

Основният критерий, на който се базират трите варианта, е очакваното ниво на 

усвояване на бюджета по Програмата за развитие на селските райони 2014-2020 г.  

Оценките при оптимистичния сценарий имат по-високи стойности в сравнение с 

тези при реалистичния. В основата на този сценарий стои допускането, че през 

програмния период 2014-2020 г. ще бъде постигнато пълно усвояване на наличните 

средства. В резултат от прилагане на натрупания опит и извлечените поуки от 

усвояването на средствата в предишния програмен период 2007-2013 г. и успешното 



решаване на всички регистрирани проблеми, ще бъде възможно да се постигне 

сериозно подобряване на ефективността и въздействието на Програмата. Според този 

сценарий ПРСР 2014-2020 г. ще има възможност да осигури около 770 млн. за 

финансиране на дейности, попадащи в обхвата на ПУРБ.  

При песимистичния сценарий се прави допускането, че усвояването на 

средствата от ПРСР 2014-2020 г. ще бъде относително по-ниско като няма да бъде 

отчетен напредък при решаване на всички регистрирани основни проблеми, свързани с 

ПРСР 2007-2013 г., сред които небалансираното усвояване на бюджета на Програмата 

по мерки и оси,  затрудненият достъп до финансиране за изпълнение на проектите, 

забавяне изпълнението на проектите, при които се провеждат  процедури за 

обществени поръчки за проекти на публични бенефициенти (основно общини и 

обучителни организации). При този сценарий процентът на изпълнение на ПРСР 2014-

2020 г., който се залага, е около 80%, т.е. малко над 610 млн. лв. ще бъдат усвоени за 

финансиране на мерки, отговарящи на целите в ПУРБ.  

Прогнозите при реалистичния сценарий стъпват на допускането, че в следващия 

програмен период ще настъпи известно подобрение в нивото на усвояване на 

наличните средства по ПРСР 2014-2020 г. в резултат от успешното решаване на 

основните проблеми, отчетени през предходния период. Тенденциите на постоянен 

растеж на плащанията през периода 2007-2012 г., представени в Социално-

икономически и екологичен анализ към ПРСР 2014-2020 г., ще продължат. При така 

определените условия може да се очаква, че нивото на усвояване на средства от ПРСР 

2014-2020 г. може да достигне 90%, което би осигурило около 700 млн. лв. за 

финансиране на дейности, попадащи в обхвата на ПУРБ.  

 

V. Предприятие за управление на дейностите по околната среда (ПУДООС) 

ПУДООС е юридическо лице, създадено по силата на чл.60 ал.1 от Закона за 

опазване на околната среда, и има статут на държавно предприятие по смисъла на чл. 

62, ал. 3 от Търговския закон. Управлява се от управителен съвет, който се 

председателства от Министъра на околната среда и водите, а в състава му влизат 

заместник председател – представител на МОСВ, изпълнителният директор на ИАОС, 

представител на Министерството на финансите, представител на НСОРБ, представител 

на бизнеса и изпълнителният директор на ПУДООС. 

Основен предмет на дейност на ПУДООС е реализация на екологични проекти и 

дейности в изпълнение на национални и общински стратегии и програми в областта на 

околната среда. За целта ПУДООС: 

 Предоставя безвъзмездно финансиране за екологични проекти на общини 

 Отпуска заеми за финансиране на екологични проекти на общини, 

физически и юридически лица (безлихвени или нисколихвени заеми) 

 Предоставя субсидии за покриване на част или пълния размер на 

дължими лихви по банкови кредити, отпуснати за реализация на 

екологични проекти и обекти 

Финансират се:  

 Инвестиционни екологични проекти 



 Неинвестиционни проекти и дейности за опазване и възстановяване на 

околната среда 

 Проекти на МОСВ за развитие и поддържане на Националната система за 

мониторинг и контрол на околната среда и водите. 

 

ПУДООС финансира проекти, свързани с изпълнението на политиките в сферата 

на управлението на водите, управлението на отпадъците, опазването на чистотата на 

атмосферния въздух, биоразнообразието и политиката за повишаване на общественото 

съзнание и култура, информационна и образователна дейност. От гл.т. на мерките, 

които се включват в ПУРБ, ПУДООС осигурява финансиране на тези мерки главно по 

линия на изпълнението на политиките в сферата на управлението на водите.  

Приходите на ПУДООС се формират от: постъпления от таксите, определени със 

специалните закони в областта на околната среда (Закона за опазване на околната 

среда, Закона за водите, Закона за управление на отпадъците, Закона за защитените 

територии и Закона за опазване чистотата на атмосферния въздух), целево 

предоставени средства от държавния бюджет за екологични програми, дарения, 

постъпления от лихви по депозити, глоби и имуществени санкции за административни 

нарушения по Закона за опазване на околната среда и всички специални закони в 

областта на околната среда. 

На база извършен анализ на приходите на ПУДООС за периода 2009-2013 г. 

могат да се формулират следните по-важни изводи: 

 Приходите от такси, определени със специалните закони в областта на 

околната среда, формират най-голям дял от ежегодните текущи 

постъпления в предприятието - таксите по Закона за водите формират 90-

91% от приходите от такси, а тези по Закона за управление на отпадъците 

– около 6-7%.  

 В динамиката на приходите от такси не се наблюдава ясно изразена 

тенденция поради действието на различни фактори като ниска 

събираемост на таксите за водоползване и ползване на водни обекти от 

ВиК операторите, разсрочване на задълженията на ВиК  операторите, 

пренасочване на внасяните еко-такси към организациите за 

оползотворяване на отпадъци, намалено ползване на природни ресурси 

по Закона за защитените територии, колебания в потреблението на мазут 

и нафта от страна на предприятията, заради което се внасят такси по 

Закона за чистотата на атмосферния въздух, както и преминаване на 

предприятията към потребление на природен газ вместо мазут/нафта и 

др. 

 Приходите от наказателни постановления имат нисък дял в общите 

приходи на предприятието (около 3%), като в динамиката им също не се 

наблюдава ясно изразена тенденция.  

 ПУДООС стопанисва Инсинератора за болнични отпадъци в Медицинска 

академия и в резултат от тази дейност реализира приходи, които през 



последните години нарастват в резултат от продажба на топлинна 

енергия. 

 Ежегодно по силата на Закона за държавния бюджет на Република 

България предприятието получава държавен трансфер, като през 

последните години неговата сума възлиза на около 20 млн.лв. Със 

средствата от този трансфер се финансират проекти основно свързани с 

изграждането на инфраструктура в сферата на управлението на водите и 

отпадъците. Самите проекти и конкретното финансиране за тях се 

определят с решение на Управителния съвет на ПУДООС в началото на 

съответната година. През 2013 г. сумата от 20 млн. лв. е разпределена по 

равно между секторите води и отпадъци. 

 ПУДООС администрира средства по проект на ОПОС 2007-2013 г. за 

общински проекти за закриване и рекултивация на депа за битови 

отпадъци. Договорът за безвъзмездна финансова помощ между МОСВ и 

ПУДООС беше подписан на 09.01.2013 г. и е на стойност 97 627 287,59 

лв. Целта е общините да кандидатстват пред ПУДООС с проекти за 

закриване и рекултивация на депа като същевременно се ползва опита на 

предприятието в оценяването, администрирането и контрола на 

изпълнението на подобни проекти.  

 От 2012 г. стартира Националната схема за зелени инвестиции на 

Република България в резултат от подписване на сделка между 

българското и австрийското правителство за продажба на Предписани 

Емисионни Единици (ПЕЕ). Приходите от тази сделка се използват за 

финансиране на проекти за подобряване на енергийната ефективност на 

общините в България. Средствата първоначално постъпват в ПУДООС, 

от където под формата на безлихвени заеми се трансферират в 

Националния доверителен екофонд (НДЕФ). Същевременно експерти на 

ПУДООС подпомагат НДЕФ при оценката на проектите на общините.  

 

Въз основа на данните от Годишни отчети на ПУДООС, които предоставят 

информация за изразходваните средства по политики на околната среда единствено за 

безвъзмездно предоставените средства, т.е. без предоставените средства под формата 

на заеми, могат да се формулират следните по-важни изводи: 

 Политиките в областта на управлението на водите и управлението на 

отпадъците са водещите направления, за които ПУДООС предоставя 

безвъзмездно финансиране. 

 Размерът на предоставените средства по двете направления варира през 

годините, като това до голяма степен е резултат от политически решения 

на Управителния съвет. Като цяло обаче се наблюдава спад в средствата 

предоставени проекти в областта на управлението на водите в сравнение 

с 2009-2010 г. 

 В нормативните актове, регламентиращи устройството и дейността на 

ПУДООС не е посочено изрично, че средствата набрани от такси и глоби 



в рамките на определен сектор на околната среда трябва да се 

изразходват за финансирането на проекти в същия сектор. Тази 

констатация се потвърждава и от съпоставката на постъпленията от такси 

и наказателни постановления по отделните закони и финансирането, 

предоставено за съответното направление.  

 

Анализът на данни и документи дава основание да се направят следните 

прогнози относно средствата, които ПУДООС ще може да насочи за финансиране на 

политики в сферата на водите (покриващи част от мерките от ПУРБ): 

Съгласно разчети за 2015 и 2016 г., публикувани на интернет страницата на 

ПУДООС: 

 Планираните постъпления от такси за 2015 и 2016 г. са на нива по-ниски 

от тези, наблюдавани в периода 2009-2013 г. – съответно 43 млн.лв. и 38 

млн.лв.  

 Същевременно очакваният размер на трансферите по линия на Закона за 

държавния бюджет за двете години е около 40 млн.лв., което е два пъти 

по-високо в сравнение с размера на тези трансфери през последните 

години.  

 Съгласно разчетите за политики в сферата на водите през 2015 и 2016 г 

ще бъдат изразходени съответно 29 625 512 лв. и 33 705 486 лв., което е 

значително по-високо от средствата, които предприятието е отпускало за 

проекти в сферата на водите през последната година.  

Тези разчети на Предприятието показват, че всъщност по-голямата част от 

средствата ще дойдат от трансфери по линия на държавния бюджет – по 20 млн.лв. за 

всяка от двете години, а не толкова от такси, събирани от предприятието по силата на 

различните закони. 

Въз основа на това и предвид поетите във връзка с членството в ЕС  ангажименти 

за изграждане на инфраструктура за отвеждане и пречистване на отпадъчни води  може 

да се направи допускането, че за годините от 2017 до 2020 г. ежегодно по линия на 

ПУДООС за проекти в сферата на водите ще бъдат изразходвани около 40 млн.лв. 

Следователно за периода 2015-2020 г. ресурсът, който ПУДООС може да насочи за 

мерки, включени в ПУРБ възлиза на 223,3 млн.лв. Тази сума се приема за 

оптимистичен сценарий за наличните за периода ресурси.  

Поради наблюдаваните колебания в динамиката на приходите от такси на 

ПУДООС и очакванията на ръководството на предприятието да се разчита основно на 

трансфери по линия на държавния бюджет може да се направят допускания за: 

 реалистичен сценарий, при който наличните за периода ресурси ще бъдат 

на ниво 90% от предвидените по оптимистичния сценарий ресурси, т.е. 

200,9 млн.лв. 

 песимистичен сценарий, при който наличните за периода ресурси ще 

бъдат на ниво 80% от предвидените по оптимистичния сценарий ресурси, 

т.е. 178,6 млн.лв. 

 



В съответствие с решение на управителния съвет приоритетно ще бъдат 

финансирани следните проекти в сферата на водите: 

 Довършване на довеждащи и главни колектори до ПСОВ за агломерации 

с над 10 000 еквивалентни жители в съответствие с чл. 127 от ЗВ 

 Довършване на канализационни мрежи, захранващи главни и довеждащи 

колектори до ПСОВ за агломерации над 2 000 еквивалент жители с цел 

натоварване на капацитета на ПСОВ в съответствие с чл. 127 от ЗВ  

 Довършване на  малки водопроводни проекти по прекратени договори – в 

следствие от решение на УС на ПУДООС, както и водопроводни обекти с 

приключено етапно финансиране със средства от ДБ и ПУДООС, на 

които остава по-малко от 50 % за завършване в съответствие с подадено 

актуализирано заявление и актуализиран работен проект, съгласно 

действащите законови изисквания на ЗВ, ЗУТ и ЗОП. 

 

VI. Програми за териториално сътрудничество: 

Европейското териториално сътрудничество, финансирано от Европейския фонд 

за регионално развитие (ЕФРР), е предназначено да подкрепя хармоничната и 

балансирана интеграция на територията на ЕС чрез подпомагане на сътрудничеството в 

области, които са от значение за общността на трансгранично, транснационално и 

междурегионално равнище. 

Оперативните програми за териториално сътрудничество, финасиращи проекти в 

областа на водите, попадащи в обхвата на Черноморски район за басейново управление 

са: 

 Програма за трансгранично сътрудничество по вътрешните граници на 

Европейския съюз: България - Румъния с финансиране от ЕФРР 

 Програма за трансгранично сътрудничество по външните граници на 

Европейския съюз: България - Турция. Тази програма ще се финансира както 

от ЕФРР, така и от Инструмента за пред-присъединителна помощ (ИПП) на 

ЕС 

 Програма за междурегионално сътрудничество INTERREG 

 Програма за транснационално сътрудничество „БАЛКАНИ - СРЕДИЗЕМНО 

МОРЕ 2014-2020“ 

 Програма за трансгранично сътрудничество „Румъния-България“ 

Програмната територия включва регионите от ниво 3 по NUTS, разположени на 

границата между двете партниращи държави:  

 България - областите Видин, Враца, Монтана, Плевен, Велико Търново, Русе, 

Силистра и Добрич 

 Румъния – областите Мехединци, Долж, Олт, Телеорман, Гюргево, Кълъраш и 

Констанца. 

Програмен период 2007-2013 г. 



Общата стратегическа цел на програмата е сближаването на хората, на 

общностите и на икономиките в граничната зона между Румъния и България, с оглед 

участието в съвместното развитие на зоната за сътрудничество, чрез трайното 

използване на нейните човешки, естествени и на околната среда ресурси и предимства. 

Програмата има четири приоритетни оси като една от тях е Приоритетна ос 2: 

Околна среда. Целта на тази ос е опазването на околната среда чрез ефективно 

управление на природните и технологичните бедствия (наводнения, замърсяване на 

водата и на въздуха) и съвместни действия в извънредни ситуации. 

Предоставените по Програмата за трансгранично сътрудничество Румъния-

България 2007-2013 г. средства възлизат на 262 милиона евро. Приносът на ЕС 

представлява 83% от предоставения за програмата бюджет, останалата част от 17% 

(44,2 милиона евро) представлява национален принос. 35% от бюджета на 

Програмата е насочен към проекти по Приоритетна ос 2.  

Финансовите средства за проекти в областта на водите, реализирани в периода 

2007-2013 г., представляват около 10% от бюджета на Програмата.   

Програмен период 2014-2020 г. 

Програмата за ТГС Румъния-България 2014-2020 ще функционира чрез шест 

приоритетни оси, като една от тях е свързана  с околната среда, а именно:   

Приоритетна ос 2: Зелен регион, със следните специфични цели:  

 Специфична цел 2.1: Подобряване на опазването и устойчивото 

използване на природното наследство, ресурсите и културното 

наследство 

 Специфична цел 2.2: Засилване на устойчивото управление на 

екосистемите в трансграничния регион 

Общият размер на средствата по Програмата за ТГС Румъния-България от ЕФРР 

е 215 745 513,00 евро. 

Приносът на България към формирането на общия размер на средствата от 

ЕФРР е 60 018 103,00 евро, което представлява приблизително 27,82%.  

Ако се запази съотношението на финансираните проекти към общия размер на 

средствата на програмата от 10% през 2007-2013 г., то може да се очаква, че размерът 

на средствата за проекти в областта на водите да бъде в порядъка на 27,5 млн. евро 

(53,7 млн.лв.) през 2014-2020 г. като тези средства се приемат за оптимистичен 

сценарий. В съответствие с допусканията, направени по-горе по отношение на 

средствата за останалите програми, и тук реалистичният сценарий се приема за равен 

на 90% от средствата за оптимистичния сценарий – 48,4 млн.лв., а песимистичният 

сценарий се приема за равен на 80% от средствата за оптимистичния сценарий – 43,02 

млн.лв.  

Предвид характера на целите и размера на средствата не може да очаква 

съществен финансов ресурс, насочен към мерки за постигане на целите на ПУРБ в 



Черноморски район за басейнов управление на водите, по тази програма в следващия 

програмен период. 

 

 Програма за трансгранично сътрудничество „България-Турция“  

Допустимият регион на програмата включва:  

 България - областите Бургас, Ямбол и Хасково 

 Турция – провинции  Одрин и Къркларели 

Програмен период 2007-2013 г.  

Програмата за ТГС България-Турция 2007-2013 има три приоритетни оси, като 

Приоритетна ос 2: „Подобряване качеството на живот“ включва интервенции в 

областта на околната среда, както следва:  

 Сфера на интервенция 2.1: Опазване на околната среда, природното, 

културното и историческото наследство 

 Сфера на интервенция 2.2: Изграждане на институционалния капацитет с 

цел устойчиво развитие и опазване на природните ресурси, културното и 

историческото наследство 

Общият бюджет на програмата е 31 113 547 евро, като 49.07 % от средствата са 

отделени за Приоритетна ос 2: Подобряване качеството на живот.  

Няма финансирани проекти в областта на водите в периода 2007-2013 г.  

Програмен период 2014-2020 г. 

През периода 2014-2020 г. Програмата има три приоритета, както следва: 

Приоритетна ос 1 “Околна среда”, Приоритетна ос 2 “Устойчив туризъм” и 

Приоритетна ос 3 “Техническа помощ”.  Приоритетна ос 1 има две специфични цели:   

 Специфична цел 1.1.: Предотвратяване и смекчаване на рисковете и 

последствията от природни и предизвикани от човека опасности и 

бедствия в трансграничния регион 

 Специфична цел 1.2.: Подобряване на капацитета за опазване на 

природата и устойчиво използване на общите природни ресурси в 

трансграничния регион  

Общата финансова подкрепа по Програмата е 29 642 894,12 евро, от които 13 

339 302,35 или 45% за Приоритетна ос 1 “Околна среда”. 

Предвид липсата на финансирани проекти в областта на водите в периода 2007-

2013г. и характера на целите на Приоритетна ос 1 не може да очаква съществен 

финансов ресурс, насочен към мерки за постигане на целите на ПУРБ, по тази програма 

в следващия програмен период.  

 

 Програма ИНТЕРРЕГ  

Програма ИНТЕРРЕГ обхваща цялата територия на Европейския съюз (286 



региона от ниво NUTS 2) и Норвегия и Швейцария. 

Програмен период 2007-2013 г.  

Оперативна програма за междурегионално сътрудничество INTERREG IVC се 

изпълнява в рамките на Цел 3 на политиката по сближаване – европейско териториално 

сътрудничество. По програмата са подкрепени 2 тематични приоритета, както следва:  

 Приоритет 1. Иновации и икономика на знанието  

 Приоритет 2. Околна среда и предотвратяване на риска  

Общият бюджет на програмата е 321 млн. евро, като 55% е насочен към 

приоритет 1 и 39% - към Приоритет 2
2
.  

През програмния период 2007-2013 г. са финансирани 69 проекта, в които е 

имало български партньор, но само един от тях е бил в областта на управление на 

водите. Проектът е на стойност 1 815 440 евро, реализиран е от 11  партньора, сред 

които и Столична община. 

 Програма ИНТЕРРЕГ ЕВРОПА 2014-2020  

През програмния период 2014-2020 г. тематичните цели, които ще бъдат 

адресирани от Програмата, са: 

 Засилване на изследванията, технологичното развитие и иновациите 

 Засилване на конкурентоспособността на малките и средните 

предприятия (МСП) 

 Подкрепа на преминаването към нисковъглеродна икономика във всички 

сектори  

 Опазване на околната среда и насърчаване на ресурсната ефективност   

Общият бюджет от ЕФРР за Програмата в размер на 359 млн. евро ще бъде 

разпределен поравно между тематичните цели, т.е. по 25% за всяка цел или 84 441 685 

евро.   

Тематична цел 4 включва следните инвестиционни приоритети:  

Инвестиционен приоритет 6в - съхраняване, опазване, популяризиране и 

развитие на природното и културно наследство 

и  

Инвестиционен приоритет 6ж -  подкрепа за индустриалния преход към 

икономика, използваща ресурсите по-ефективно, насърчаване на зеления растеж, 

екологичните иновации и управлението на екологичните показатели в публичния и 

частния сектор. 

Въз основа на опита от програмен период 2007-2013 г. и инвестиционните 

приоритети за настоящия програмен период не може да се очаква съществен финансов 

ресурс, насочен към мерки за постигане на целите на ПУРБ, по тази програма.  

 

                                                             
2 6% са насочени за техническа помощ. 



 Програма за транснационално сътрудничество „БАЛКАНИ - 

СРЕДИЗЕМНО МОРЕ 2014-2020“ 

Географският обхват на Програмата за транснационално сътрудничество 

„Балкани - Средиземно море 2014-2020“ включва цялата територия на пет държави: а) 

държави-членки на ЕС: България, Кипър и Гърция; б) държави кандидат-членки на ЕС: 

Албания и Македония. 

Програмата има три приоритетни оси:  

 Приоритетна ос 1: „Предприемачество и иновации“ е посветена на 

дейности за изграждане на регионалния предприемачески потенциал, 

подобряване на конкурентоспособността, насърчаване и подпомагане 

създаването на нови малки и средни предприятия (МСП).  

 Приоритетна ос 2: „Околна среда“ цели да се засилят интегрираните 

съвместни подходи за опазване и управление на богатото природно и 

културно наследство в региона като предпоставка и основа за устойчиво 

развитие и приобщаващ растеж. Също така ще се подпомага развитието 

на региона като туристическа дестинация, насърчавайки развитието на 

идентичност „Балкани - Средиземно море“. Ще се търси баланс между 

туризма, опазването на околната среда, ефективността на ресурсите и 

икономическото развитие.  

 Приоритетна ос 3: „Техническа помощ“ 

Общият бюджет на Програмата е 39 727 652,11 евро, като 57% са насочени към 

Приоритетна ос 2. Въз основа на характера на специфичните цели и заделения бюджет 

за тяхното изпълнение може да се очаква финансиране в размер около 3 млн.евро (5,9 

млн.лв.) през периода 2014-2020 за проекти, насочени към постигане на целите на РДВ, 

като тези средства се приемат за оптимистичен сценарий. В съответствие с 

допусканията, направени по-горе по отношение на средствата за останалите програми, 

и тук реалистичният сценарий се приема за равен на 90% от средствата за 

оптимистичния сценарий – 5,3 млн.лв., а песимистичният сценарий се приема за равен 

на 80% от средствата за оптимистичния сценарий – 4,7 млн.лв.  

VII. ВиК дружества 

ВиК дружествата на територията на страната предоставят услуги, свързани с 

водоснабдяване, отвеждане и пречистване на отпадъчни води като поддържат, 

експлоатират и стопанисват водоснабдителни и канализационни мрежи и системи, и 

пречиствателни съоръжения. Част от ВиК операторите изпълняват и допълнителни 

дейности като инженерно-геоложки и хидрогеоложки проучвания, строителство, 

благоустройство, озеленяване, експлоатация на язовири и други. 

Според данни на КЕВР в България оперират 63 ВиК дружества, които  следва да 

изготвят Бизнес планове за 5-годишни периоди съгласно чл. 10. от Закона за 

регулиране на водоснабдителните и канализационните услуги (ЗРВКУ). Съгласно 



Решение № РД-02-14-234/22.09.2009 г. на МРРБ за 51 от ВиК операторите са 

определени съответни обособени територии.  

Инвестиционната дейност на ВиК дружествата е насочена предимно към 

извършване на основен ремонт и реконструкция на вече съществуващи 

водоснабдителни, канализационни и пречиствателни съоръжения. Една от водещите 

причини за това е, че съществува проблем със собствеността на ВиК системите и 

съоръженията, които би следвало да са собственост на общините или държавата, а ВиК 

дружествата да изпълняват ролята на оператори, т.е. да ги използват и поддържат. 

Макар и бавно започна процес на преструктуриране на ВиК отрасъла, който включва 

прехвърляне на активите от ВиК дружествата към общините и държавата и съответно 

прехвърляне на управленските права върху ВиК системите и съоръженията от 

централната и местната власт на Асоциациите по водоснабдяване и канализация 

(АВиК). Дейността на  асоциациите включва приемането на решение за сключване на 

договор от името и за сметка на собственика на ВиК системата с ВиК оператор за 

възлагане на дейностите по предоставянето на ВиК услуги и поддържането на ВиК 

системите, включително за поемане на финансови задължения от ВиК оператори, като 

същевременно АВиК контролират изпълнението по договора.  

Цените на ВиК услугите се регулират от КЕВР в съответствие с чл. 6 от Закона 

за регулиране на ВиК услугите (Обн. ДВ. бр. 18 от 25 Февруари 2005 г., посл. изм. ДВ. 

бр.103 от 29 Ноември 2013 г.), съгласно който при осъществяване на дейността си 

КЕВР се ръководи от принципа за осигуряване на условия за предоставяне на всеобщ 

достъп и социална поносимост на ВиК услугите. В допълнение цените се регулират и 

съгласно Наредбата за регулиране на цените на водоснабдителните и канализационните 

услуги (Обн. ДВ. бр. 32 от 18 април 2006 г.), с която се определят методите за 

регулиране на ВиК цените, правилата за тяхното образуване или изменение, редът за 

предоставяне на информация, внасяне на предложенията за цени и утвърждаването на 

цените и тяхната структура.  

Регулираното формиране на цените на ВиК услугите в страната лишава ВиК 

операторите от възможности за провеждането на ценова политика, която да позволи по-

висока събираемост на приходите и намаляване на търговските загуби, което от своя 

страна би рефлектирало върху способността на ВиК дружествата да генерират 

достатъчно приходи за инвестиции и реинвестиции в сектора. Според информация от  

Предварителната оценка на финансови инструменти по ОП “Oколна среда 2014-2020 

г.” други причини за ограничаване на инвестициите във ВиК сектора са необходимите 

ресурси, които следва да бъдат отделени за покриване на големите загуби на вода, 

както и различните нормативни ограничения в сектора.  

Инвестициите във ВиК дружествата могат да се финансират основно от два 

източника: 1) собствени средства – средства от амортизационни отчисления, от печалба 



и от заемни средства; и 2) целеви средства, предоставяни по програми, финансирани от 

EС или чрез фондове към МРРБ и от целево предоставени средства от държавния 

бюджет, т.нар. финансирания.  

Информация относно размера на инвестиционните разходи на ВиК дружествата, 

финансирани със собствени средства, на годишна база може да бъде открита в 

Националната стратегия за управление и развитие на водния сектор (НСУРВС) в 

Република България.  

По данни от Сравнителния анализ на ВиК сектора за 2012 г., изготвен от  КЕВР, 

в който са анализирани 42 ВиК оператори, за периода 2009 – 2012 г. сумата на 

инвестициите във ВиК инфраструктура са 419 829 хил. лв.  

Разпределението на тези инвестиции според източника на финансиране и по вид 

услуги са представени в следващата таблица:  

 

Таблица 56. Инвестиционни разходи на ВиК операторите в България според източника на 

финансиране и по вид услуги 

Услуга 

Инвестиции 2009 – 2012 г.  

Общо 

(хил.лв.) 

Собствени средства Привлечени средства 

хил. лв. 

дял 

собствени 

средства 

хил. лв. 

дял 

привлечени 

средства 

Водоснабдяване 247 009 83.69% 48 121 16.31% 295130 

Отвеждане на отпадъчни води 32 799 40.61% 47 963 59.39% 80762 

Пречистване на отпадъчни 

води 
20 804 47.35% 23 132 52.65% 43936 

Общо  300 612 71.60% 119 216 28.40% 419828 

* Цитираните данни за изпълнени инвестиции са на база отчетни данни от В и К операторите. КЕВР 
извършва стриктна проверка на отчетените инвестиционни разходи, и не всички докладвани проекти са приети 

от Комисията.  
Източник: КЕВР 

За четирите анализирани години сумата на инвестициите е малко над 300 млн. 

лв., което прави средно около 75 млн. лв. на годишна база. При инвестиционните 

разходи съотношението между  трите услуги се характеризира със значително по-висок 

дял на водоснабдяването – над 80%, и ниски дялове на отвеждането (11%)  и 

пречистването на отпадъчни води (7%). Тази структура на инвестиционните разходи 

може да бъде обяснена с характера на финансирането по ОПОС 2007 - 2013 г., 

съсредоточено основно върху отвеждането и пречистването на отпадъчни води. 

Предвид очакванията, че ОПОС 2014- 2020 г. ще финансира отново проекти, свързани с 

канализацията и пречистването на отпадъчни води, може да се направи допускането, че 

тази структура на инвестициите по видове услуги ще се запази поне до 2020 г.  



В Предварителна оценка на финансови инструменти по ОП „Околна среда 2014-

2020 г.“ собственият ресурс (извън този за съфинансиране на проектите по ОПОС), 

който ВиК дружествата биха могли да заделят за изпълнение на годишната си 

инвестиционна програма е оценен на около 437 млн. лв. за периода 2015-2020, или 

около 73 млн. лв. на година, т.е. заложена е една относително по-консервативна 

прогноза.  

На база данните от  Националната стратегия за управление и развитие на водния 

сектор в Република България, Сравнителния анализ на ВиК сектора за 2012 г. и 

Предварителната оценка на финансови инструменти по ОП „Околна среда 2014-2020 

г.“, са изработени три сценария за определяне на очакваното ниво на инвестиции, които 

ВиК дружествата ще могат да финансират със собствени средства за периода 2016-2020 

г. – оптимистичен, песимистичен и реалистичен. 

Оценките при оптимистичния сценарий имат по-високи стойности в сравнение с 

оценките при реалистичния. В основата на този сценарий стои допускането, че ВиК 

дружествата ще могат да заделят по-сериозен ресурс за инвестиции, в резултат от 

увеличаване на цените на предоставяните от тях услуги и оптимизиране на дейността 

им. Според оптимистичния вариант ВиК дружествата ще са способни да отделят около 

100 млн. лв. ежегодно за финансиране на инвестиционната си дейност. 

При песимистичния сценарий се прави допускането, че ефективността на ВиК 

дружествата няма да се подобрява, като някои от основните проблеми в сектора ще се 

задълбочават (нивото на загубите, разширеният трудов състав), в резултат на което 

наличният ресурс от собствените средства, отделени за инвестиции би бил по-

ограничен - в рамките на около 50 млн. лв. на годишна база.  

Прогнозите при реалистичния сценарий стъпват на допускането, че в 

следващите няколко години не се очаква да настъпи сериозна промяна в ефективността 

на ВиК дружествата, която значително да подобри дейността им и финансовата им 

жизнеспособност. При така определените условия може да се очаква, че ВиК 

дружествата ще могат да отделят за инвестиционни нужди собствени средства в размер, 

близък до този от предишните години – средно около 75 млн. лв. ежегодно.  

Алтернативен източник на средства, необходими  за финансиране на 

инвестиционните нужди на ВиК дружествата, извън собствените средства на 

операторите, е осигуряването на финансиране от пазарни източници. При определяне 

на разходите свързани с водния сектор обикновено се използва методика на определяне 

на разходите съобразно момента на тяхното възникване. В практиката възникването на 

даден разход често не кореспондира с наличието на средства за неговото покриване, 

поради което се налага финансирането на различни мерки да се гарантира с 

усвояването на кредитен ресурс. Заемното финансиране предоставя възможности за 

„ударно“ усвояване на финансови средства, което е предпоставка за успешното 



изпълнение на планирани инвестиционни дейности.  От друга страна използването на 

заемни средства допълнително оскъпява инвестицията.  

В общия случай под цена на кредита, или оскъпяване, се разбира размерът на 

договорената лихва. Въпреки това, реалното оскъпяване от използването на кредитен 

ресурс, или т. нар. годишен процент на разход, е по-високо от лихвата по кредита в 

резултат от включването на редица допълнителни такси и комисионни като такса за 

разглеждане на документи, комисионни за обработка, такси за погасяване и др.  

ВиК дружествата могат да получават заеми на пазарен принцип от различни 

финансови институции. Влияние върху цената на отпускания кредит оказват редица 

фактори, сред които размер на обезпечението - приходи, активи на дружеството, 

големина на ВиК дружеството, както и това дали при отпускането на кредита участват 

и европейски гаранционни линии. Несъмнено ВиК компании с по-устойчива финансова 

структура биха получили относително по-благоприятни кредитни условия. 

 

VIII. Хидромелиоративни системи 

Хидромелиоративният фонд в България – системите, служещи за напояване и 

отводняване, се разделя условно на няколко основни групи в зависимост от 

собствеността, начина на управление и вложените средства за изграждането им: 

- изграден с държавни средства, включен в активите и управляван от 

“Напоителни системи” (НС) ЕАД; 

- вътрешно канална мрежа, изградена с държавни средства и стопанисвана 

до 1993 г. от бившите ТКЗС и АПК;  

- незавършени и непредадени за експлоатация обекти, финансирани с 

държавни средства, охранявани от и заведени на задбалансов отчет в 

“Агроводинвест” ЕАД; 

- хидромелиоративни съоръжения, изградени с кооперативни средства, 

включително и над 2000 малки язовири за напояване, понастоящем 

публична общинска собственост; 

- хидромелиоративни съоръжения, изградени за напояване с държавни или 

кооперативни средства, ползвани (или собственост) и управлявани от 

сдружения за напояване; 

- хидромелиоративни съоръжения, частна собственост, изградени от 

недържавни структури (предимно малки съоръжения).  

В анализа по-долу са включени дружества, които извършват дейности свързани 

с напояване, отводняване и предпазване от вредното въздействие на водите. 

„Напоителни системи” ЕАД е търговско дружество със 100% държавна собственост с 

принципал Министъра на земеделието и храните. Предметът на дейност на 

дружеството е стопанисване, експлоатация, ремонт, поддържане, разширение, 



инвестиране, проучване и проектиране, научно-изследователска, развойна, 

инженерингова дейност за комплексно използване на хидромелиоративния фонд. Към 

2013 г. териториалната структура на дружеството е съставена от централно управление 

в гр. София и 10 клона в страната, чрез които НС ЕАД осъществява предмета си на 

дейност. Клоновете извършват доставка на вода за напояване, промишлено и питейно 

водоснабдяване, отводняване и предпазване от заливане на земеделски земи, 

промишлени обекти, населени места и др.  

„Напоителни системи“ ЕАД извършва три големи групи дейности, както следва: 

 Доставка и продажба на вода за следните нужди: напояване, доставяне на 

вода на ВиК дружества; промишлено водоснабдяване; зареждане на 

рибарници и други нужди, вкл. мелиоративно и селскостопанско 

строителство. Тази група дейности има търговски характер. Цената на 

услугата „водоподаване за напояване” се определя ежегодно за 

следващия поливен сезон, като Министърът на земеделието и храните 

издава заповед с одобрената цена на услугата.  

 Предпазване от вредното въздействие на водите (отводняване и 

корекции) включващо: стопанисване, експлоатация, ремонт, поддържане, 

разширяване, инвестиране, проучване и проектиране; научно-

изследователска и инженерингова дейност за комплексно използване на 

хидромелиоративния фонд. Съгласно § 4а, ал. 1 от Закона за водите 

„задължението за извършване“ на обществената услуга за защита от 

вредното въздействие на водите се възлага на „Напоителни системи“ 

ЕАД, чрез договор от Министъра на земеделието и храните.  

 Извършване на специализирани работи и услуги в сферата на 

хидромелиорациите и строителството; отдаване под наем на 

хидротехнически съоръжения и сгради; обучение, квалификация и 

преквалификация на кадри за хидромелиоративното строителство; 

производство и търговия със селскостопанска продукция, дървен 

материал, ел. енергия, риба и рибни продукти; почивно дело, туризъм, 

ресторантьорство и хотелиерство; търговия и др. Тази група дейности 

има търговски характер. 

По отношение площите, обслужвани от съоръжения, стопанисвани от 

„Напоителни системи” ЕАД
  
е необходимо да се извърши актуализация и да се изготви 

единен регистър на всички технически годни напоителни и отводнителни площи в 

страната. Дружеството стопанисва инженерни системи и съоръжения за предпазване от 

вредното въздействие на водите, които са публична държавна собственост по силата на 

чл.13, т.3, от Закона за водите, сред които и 21 бр. комплексни и значими язовири.  

В допълнение към дейностите по доставяне на вода за напояване и поддържане 



на обектите за предпазване от вредното въздействие на водите НС ЕАД е и ВиК 

оператор по смисъла на Закона за регулиране на водоснабдителните и 

канализационните услуги (ЗВРКУ), тъй като извършва и получава приходи от услугата 

доставка на вода за водоползватели с издадени от МОСВ или Басейновите дирекции 

разрешителни, както следва: ВиК оператори – доставка на условно чиста вода за 

нуждите на питейно-битовото водоснабдяване, промишлени предприятия, рибарници, 

МВЕЦ и други водоползватели.  

„Агроводинвест” ЕАД е търговско дружество със 100 % държавна собственост 

с принципал Министърът на земеделието и храните. Управлението на дружеството е в 

гр. София и има седем регионални клона в страната. Дружеството води на отчет и 

отговаря за незавършените хидромелиоративни обекти в страната, невъведени в 

експлоатация до 1990 г., с изключение на тези в област Кърджали. 

Към момента основната дейност на дружеството е консултантски услуги, 

свързани със строителния процес, както и оценяване на съответствието на 

инвестиционните проекти и упражняване на строителен надзор по време на 

строителството на обекти в цялата страна. В допълнение предмет на дейност на 

дружеството е охрана на обектите за предпазване от вредното въздействие на водите, 

които до влизането в сила на Закона за водите от 1999 година са били включени в 

капитала на дружеството.  

Сдружения за напояване (СН) - в съответствие със Закона за сдруженията за 

напояване са регистрирани и сдружения за напояване, които също се ръководят и 

контролират от Дирекция „Хидромелиорации, инвестиционна политика и концесии” 

към Министерството на земеделието и храните. Сдруженията за напояване са 

доброволни организации на физически и юридически лица, които чрез взаимопомощ и 

сътрудничество в интерес на членовете си и в обществен интерес извършват дейности, 

свързани с напояване и отводняване на земеделски земи на определена територия 

(територия на сдружението). СН могат да учредяват физически и юридически лица, 

собственици и ползватели на земеделски земи, които се обслужват от една напоителна 

или една напоително-отводнителна система, или от технологично обособени части от 

тях и които имат интерес от дейността на сдружението. Сдруженията са организации, 

които не разпределят реализираната печалба между членовете си. СН взима решение за 

разпределение на балансовата печалба за покриване на загуби от преходни години, за 

инвестиране на дейностите експлоатация, поддържане и реконструкция на предадената 

им хидромелиоративна инфраструктура, изграждане на нови напоителни и 

отводнителни системи и съоръжения, доставяне и разпределяне на водата за напояване, 

отвеждане на излишните води от земеделските земи.   

Сдруженията се образуват за следните дейности: експлоатация, поддържане и 

реконструкция на предадената им хидромелиоративна инфраструктура; изграждането 



на нови напоителни и отводнителни системи и съоръжения; доставяне и разпределяне 

на водата за напояване; отвеждане на излишните води от земеделските земи; 

изпълнение на агромелиоративни и агротехнически мероприятия за подобряване 

състоянието на земеделските земи; рибовъдство и развъждане на водоплаващи птици. 

 

Финансови възможности на дружествата за финансиране на мерки, в обхвата 

на ПУРБ: 

„Напоителни системи” ЕАД  

„Напоителни системи” ЕАД е дружеството, което стопанисва и управлява почти 

целия хидромелиоративен фонд в страната. „Агроводинвест“ ЕАД е държавно 

дружество под контрола на МЗХ, което има регионален характер с по-малка по мащаб 

дейност в изследваната област.  

Инвестиционните дейности на „Напоителни системи“ се финансират с 

приходите на дружеството, резервите, както и от целево предоставени средства от 

държавния бюджет, т.нар. финансирания. Цената на услугата „Водоподаване за 

напояване“ се определя ежегодно от Министъра на земеделието и храните. Това 

непазарно формиране на цената не дава възможност на „Напоителни системи“ ЕАД да 

провежда ефективна ценова политика, която да позволи реализирането на по-високи 

приходи, които да се използват за инвестиции и реинвестиции в сектора. Информация 

относно начина на определяне на цената на водата, която се  доставя на водоползватели 

за цели извън напояването (на ВиК оператори, бизнеса, МВЕЦ и др.) не е налична. 

Финансирането на дейности, вменени по закон - поддържането на обекти за 

предпазване от вредното въздействие на водите (отводняване и корекции), както и 

дейности, свързани с възстановяването на редица обекти, се извършва чрез субсидия от 

държавата. По данни от доклада за дейността на дружеството, през 2012 и 2013 г. 

липсва финансиране от страна на държавата, което се отразява негативно върху 

дейността на дружеството.  

Съгласно годишните финансови отчети „Напоителни системи” ЕАД формира 

приходи от различни дейности. Съгласно структурата на приходите за периода 2008 – 

2013 г., най-голям дял имат приходите от услуги, те формират средно около 85% от 

общите приходи. В основната си част те са формирани от доставки на вода.  

Съгласно доклада за дейността на „Напоителни системи“ ЕАД през 2013 г. 

приходите от подадена вода за напояване са в размер на 10 000 хил. лв. (или 33% от 

общите приходи), а от промишлена вода, в т.ч. за ВиК дружества, ВЕЦ, рибарници и 

др., в размер на 5 840 хил. лв., или съответно 19,4% от общите приходи. Приходите от 

поддръжка на обекти за предпазване от вредното въздействие на водите са в размер на 

4 758 хил. лв. (15,8%).  

В справката за имоти, машини и съоръжения и в справката за дълготрайни 



нематериални активи, представени в допълнителната информация към статиите на 

годишните финансови отчети на дружеството, са налични данни за размера на 

инвестираните средства за придобиване на ДМА и ДнМА. Наличните данни показват, 

че в периода 2007 – 2009 г. „Напоителни системи“ ЕАД е отделяло значителен ресурс 

за придобиване на ДМА и ДнМа. В периода 2011-2013г., размерът на инвестираните 

средства намалява значително.  През 2007 и 2008 г. инвестициите се финансират от 

амортизационни отчисления и средства от печалба, а през следващите години, поради 

негативния годишен финансов резултат, източник на инвестиционни средства са 

амортизационните отчисления и резервите.  

Съгласно Бизнес плана за развитие на дружеството през периода 2012-2016 г. 

инвестиционната програма на “Напоителни системи“ ЕАД за периода е насочена към 

подобряване на функционалната годност на съоръженията, по които се доставя вода за 

промишлени нужди, рибарници, МВЕЦ и др., като особено внимание се насочва към 

подобряване годността на инфраструктурата и намаляване на загубите на вода. 

Размерът на заложените в бизнес плана инвестиции се доближава до реалните 

инвестиции, извършени през 2007-2009 г. За сметка на това, реализираните инвестиции 

през 2012 и 2013 г. са значително по-ниски от заложените такива в бизнес плана. 

Възможно обяснение за това е фактът, че през 2012 и 2013 г. държавата не е осигурила 

необходимото финансиране за дружеството за изпълняване на вменените му по закон 

дейности. В резултат на това „Напоителни системи“ ЕАД не е успяло да отдели 

нужните средства за извършване на планираните инвестиционни дейности.  

В бизнес плана за периода 2012-2016 г. е залегнало подобряване на финансовото 

състояние на дружеството, оптимизиране на капиталовата му структура и намирането 

на рентабилни източници за финансиране на инвестиционната програма.    

На база данните от  финансовите отчети на „Напоителни системи“ ЕАД и Бизнес 

плана за развитие на дружеството през периода 2012-2016 г., са изработени три 

сценария за определяне на очакваното ниво на инвестиции, които дружеството ще 

може да финансира със собствени средства за периода 2015-2021 г. – оптимистичен, 

песимистичен и реалистичен. 

Прогнозите при оптимистичния сценарий имат по-високи стойности в сравнение 

с оценките при реалистичния. В основата на този сценарий стои допускането, че 

„Напоителни системи“ ЕАД ще може да задели по-сериозен ресурс за инвестиции 

спрямо предложените в Бизнес плана, в резултат от увеличаване на цените на 

предоставяните от тях услуги, оптимизиране на дейността им и осигуряване на 

необходимото финансиране от държавата за изпълнение на вменените им по закон 

задължения. Според оптимистичния вариант „Напоителни системи“ ЕАД ще са 

способни да отделят около 4 млн. лв. ежегодно за финансиране на инвестиционната си 

дейност. 



При песимистичния сценарий се прави допускането, че дружеството не успява 

да оптимизира дейността си като същевременно нивото на финансиране от държавата е 

недостатъчно, поради което прогнозираното ниво на собствените средства, отделени за 

инвестиции е в рамките на около 0,5 млн. лв. на годишна база.  

Оценките при реалистичния сценарий стъпват на допускането, че в следващите 

няколко години не се очаква да настъпи сериозно подобрение в ефективността на 

дружеството. Същевременно необходимото финансиране от страна на държавата, за 

изпълнение на вменените му по закон дейности, ще бъде осигурено. При така 

определените условия може да се очаква, че „Напоителни системи“ ЕАД ще може да 

отдели за инвестиционни нужди собствени средства в размер на около 3 млн. лв. 

ежегодно.  

 

Сдружения за напояване 

Съгласно чл. 20 от Закона за сдруженията за напояване, Надзорният орган 

създава и поддържа регистър на учредените сдружения за напояване. Според данни от 

ПРСР 2014-2020 г. съдебно регистрираните сдружения за напояване разполагат с 33,31 

хил. ха поливни площи, което представлява около 6% от общите поливни площи в 

България.  

Сдруженията са организации, които не разпределят печалба между членовете си, 

а тя може да се използва за покриване на загуби от преходни години, за инвестиране на 

дейностите експлоатация, поддържане и реконструкция на предадената им 

хидромелиоративна инфраструктура, изграждане на нови напоителни и отводнителни 

системи и съоръжения, доставяне и разпределяне на водата за напояване, отвеждане на 

излишните води от земеделските земи.  

Информация за размера на собствените средствата на сдруженията, които са 

отделени за финансиране на инвестиционна дейност не е налична. Въпреки това може 

да се направи допускането, че размерът на собствените средствата, отделени за 

инвестиционни дейности от сдруженията за напояване, ще е незначителен, поради 

следните причини:  

 Сдруженията за напояване отговарят за едва около 6% от общите поливни 

площи в страната. 

 Съгласно чл. 1, ал. 2 от Наредбата за придобиване и отнемане от сдруженията 

за напояване, предмет на правото на ползване са обектите от 

хидромелиоративната инфраструктура и обслужващата техника, включени в 

имуществото на търговски дружества, в които държавата е едноличен 

собственик на капитала. Сдруженията за напояване не са задължени да 

извършват допълнителни инвестиционни дейности, а предвид чл. 8 

гореописаната наредба са длъжни: 



- да ползват с грижата на добър стопанин и да опазват за своя сметка 

обектите от хидромелиоративната инфраструктура и обслужващата техника при 

условията на договора за придобиване право на ползване; 

- при отнемане на предоставеното право на ползване да върнат обектите от 

хидромелиоративната инфраструктура и обслужващата техника на търговските 

дружества, в чието имущество са включени, в състоянието, в което са я приели; 

сдруженията за напояване не отговарят за овехтяването и изхабяването на обектите, 

които се дължат на обикновената им употреба; 

- да използват предадените обекти от хидромелиоративната 

инфраструктура и обслужващата техника съгласно тяхното предназначение; 

- да експлоатират обектите от хидромелиоративната инфраструктура при 

спазване на правилника по чл. 67, ал. 3, т. 3 ЗСН и инструкциите и нормите за 

експлоатация, предоставени им от търговските дружества; 

- да използват предадените им обекти от хидромелиоративната 

инфраструктура в съответствие с изискванията за опазване на околната среда и водите; 

- да отстраняват със свои средства всички повреди по обектите на 

хидромелиоративната инфраструктура и обслужващата техника по време на действие 

на договора за придобиване право на ползване; 

- да организират и извършват разпределението на вода в рамките на 

площта, стопанисвана от сдружението, и да осигуряват вода за напояване до площите 

на останалите водоползватели; 

- да застраховат обектите от хидромелиоративната инфраструктура и 

обслужващата техника; 

- да не извършват разпоредителни сделки с предоставените им за ползване 

обекти от хидромелиоративната инфраструктура и обслужващата техника. 

 

През следващия програмен период ПРСР 2014 – 2020 г.  ще финансира дейности  

за подпомагане за възстановяването, реконструкцията и модернизацията на 

съществуваща или изграждането на нова инфраструктура за напояване и отводняване 

на земеделските земи във връзка с повишаване на конкурентоспособността на 

земеделските стопанства за успешното адаптирането на земеделието към климатичните 

промени в страната чрез въвеждане на съвременни хидромелиоративни практики. 

Инвестиции за напояване и отводняване ще се подпомагат в рамките на Мярка 4 - 

Инвестиции в материални активи след изготвяне на обща стратегия за 

 хидромелиоративния сектор (напояване и отводняване) и опазване от вредното 

въздействие на водите  в рамките на програмата за подкрепата  от екипа на 

Международната банка за възстановяване и развитие. Сдруженията за напояване са 

възможен бенефициент по мярката. Към настоящия момент липсва точна информация 



относно размера на публичните средства, които сдруженията ще могат да усвоят по 

Мярка 4 - Инвестиции в материални активи.  Общият бюджет на мярката е над 1,644 

млрд. лв.   

 


