
МИНИСТЕРСТВО НА ОКОЛНАТА СРЕДА И ВОДИТЕ

ПРИОРИТЕТНА ОС 1

ВОДИ



ПРИОРИТЕТНА ОС „ВОДИ“

1. Изграждане на ВиК инфраструктура приоритетно в

агломерации с над 10,000 екв. ж. и в такива с над 2,000

екв. ж., определени като приоритетни в ПУРБ

ВИК ОПЕРАТОРИ, ОБЩИНИ, ВИК АСОЦИАЦИИ

1. Доизграждане на системите за мониторинг на водите

2. Разработване на нови и актуализация на съществуващи

стратегически документи във връзка с прилагането на

Рамковата директива за водите (РДВ) – ПУРБ 2022-2027

СТРУКТУРИ НА МОСВ



СПЕЦИФИЧНА ЦЕЛ  

ИНДИКАТОР ЗА РЕЗУЛТАТ

1. Опазване и подобряване състоянието на водните ресурси

чрез изграждане на необходимата ВиК инфраструктура

приоритетно в агломерации с над 10 000 екв.ж. и в такива с

над 2 000 екв.ж., определени като приоритетни в ПУРБ

2. Подобряване оценката на състоянието на водите чрез

извършване на проучвания и доизграждане на мрежите за

мониторинг на водите

Показател Мерна единица
Базова 

стойност 

Базова 

година

Целева 

стойност 

(2023 г.) 

Източник 

на 

данните

Честота на 

отчитане

Подобрено състояние по 

физико-химични и/или 

биологични елементи за 

определяне на 

екологичното състояние 

на водните тела

Брой водни тела с 

подобрено 

състояние на тези 

елементи

3 2013 Най-малко 

35

МОСВ 

Еднократно в 

окончателния 

доклад за 

изпълнение 

на ОПОС



ИНДИКАТОРИ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ

Показател Мерна единица Фонд

Категория 

региони 

(когато е 

уместно)

Целева стойност 

(2023 г.) 

Източник на данните Честота на 

отчитане

Допълнителен  

брой жители, с 

достъп до 

подобрено 

пречистване на 

отпадъчни води

е. ж. КФ

По-

слабо 

развит 

регион

Най-малко

1 130 000

МОСВ; 

бенефициент; 

формуляри за 

кандидатстване; 

доклади за 

напредъка по 

одобрените 

проекти

Двукратно

2019

2023

Допълнителен  

брой жители, с 

достъп до 

подобрено 

водоснабдяване

жители КФ

По-

слабо 

развит 

регион

Най-малко      

220 000

МОСВ; 

бенефициент; 

формуляри за 

кандидатстване; 

доклади за 

напредъка по 

одобрените 

проекти

Двукратно

2019

2023



РАМКА ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ

Вид показател

Показател или 

основна стъпка за 

изпълнението 

Мерна 

единица, 

когато е 

целесъобразно 

Етапна 

цел за 

2018 г.

Крайна цел 

(2023 г.)

Източник на 

данните

Обяснение за значението на 

показателя, по 

целесъобразност

Финансов 

показател

Общ размер на 

допустимите 

сертифицирани 

разходи от 

Сертифициращия 

орган

% 10-25 100 Сертифициращ 

орган

Долна граница: възможност за

интервенции по 12 проекта до

началото на 2017.

Горна граница: възможност освен

за 12те проекта да бъде

стартирано изпълнението на

големите проекти.

Показател за 

изпълнение

Допълнителен  

брой жители, с 

достъп до 

пречистване на 

отпадъчни води

Жители

Най-

малко

230 000

Най-малко      

1 300 000
МОСВ, 

Проектни 

предложения

Етапна цел: екв. ж., които ще бъдат

обхванати от подобрено

пречистване или събиране на

отпадъчни води съгласно проектна

готовност към 2013 по данни на

потенциалните бенефициенти.

Крайна цел: етапна цел + екв.

жителите, които ще бъдат

обхванати от планираните големи

проекти.

Показател за 

изпълнение

Допълнителен  

брой жители, с 

достъп до 

подобрено 

водоснабдяване

жители

Най-

малко

89 000

Най-малко      

220 000

МОСВ, 

Проектни 

предложения

Етапна цел: жители, които ще се

ползват от или ще бъдат

присъединени към

реконструирана водоснабдителна

мрежа съгласно проектна

готовност към 2013 по данни на

потенциалните бенефициенти.

Крайна цел: етапна цел +

жителите, които ще бъдат

обхванати от планираните големи

проекти.



БЛАГОДАРЯ ЗА ВНИМАНИЕТО!

programming@moew.government.bg


