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I. плАНове зА упРАвле-
НИе НА РеЧНИте бАсейНИ

1. основни мерки

Основна цел до 2015 г. – постигане 
на добро състояние на водите (по-
върхностни, подземни и крайбреж-
ни). Мерките за постигането на тези 
цели са изброени и описани в Про-
грамите от мерки, които ще бъдат 
осъществявани през първия пла-
нов период.

2. обща стойност на програ-
мите от мерки до 2015 г.:

БД Черноморски район (Варна)
  – 1600 млн. евро
БД Източнобеломорски район 
(Пловдив)  – 2404 млн. евро
БД  Дунавски район  (Плевен)
  – 1730 млн. евро
БД Западнобеломорски район 
(Благоевград)  – 670 млн. евро
Общо за четирите района разме-
рът на нужните инвестиции е над  
  6400 млн. евро

3. Роля на басейновите
дирекции

Основната роля на басейновите ди-
рекции е да подпомагат общините 
при прилагането на плана от мер-
ките по програмата за управление 
на речните басейни.

Плановете от 4-те района за басей-
ново управление са предадени на 
Европейската комисия в края на 
март 2010 г., след като са утвърде-
ни от Министъра на околната среда 
и водите.

Едно от решенията относно кон-
трола по изпълнение на мерките е 
определяне на индикатори – стой-
ности и индекси, които се актуали-
зират непрекъснато. Те могат да 
помогнат с подробна информа-
ция за напредъка и ще се свържат 
с информацията, която трябва да се 
предоставя пред Европейската ко-
мисия.

4. Крайни срокове

През 2012 г. всички мерки трябва да 
са стартирали. Съгласно поетите ан-
гажименти по изпълнението на Ди-
ректива 91/271/ЕС до края на 2010 г. 
трябва да бъдат изпълнени мерките 
по строителство на пречиствателни 
станции за отпадъчни води и кана-
лизационни мрежи в агломерации-
те с над 10 хил. екв. жители. След из-
вършен анализ на приоритетността 
на проектите, свързани с пречист-
ване и отвеждане на отпадъчните 
води от населените места, в МОСВ 
беше изготвен линеен график, съ-
гласно който срокът за изграждане 
на ПСОВ и ГК за тези над 10 000 е.ж. 
e 2010 година. 

2014 г. е крайният срок за изграж-
дане на канализация и пречиства-
не на отпадъчните води на агломе-
рации с 2 000-10 000 екв.ж. 
Ако тези цели не се изпълнят, ще 
има наказателни процедури на база 
еквивалент жител, като те ще са на 
стойност, която е двойно по-голяма 
от финансирането на нужните мер-
ки за постигане на целта.
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II. КооРдИНАцИя

Необходима е координация между 
4-те басейнови дирекции, област-
ната администрация, общините и 
централната власт (министерства, 
МС). Ако не се осъществи тази коор-
динация, ще се работи без басейно-
вите дирекции да имат достатъчно 
информация за ефекта от изпълня-
ваните мерки. Трябва да се знае коя 
мярка колко е допринесла за из-
пълнение на целите, а тази оценка 
на ефектите е най-трудна. Пример-
ни показатели за отчитане напре-
дъка на мерките може да са на-
пример „дял водни площи с добро 
състояние” или „брой на водните те-
ла в лошо състояние, които отчитат 
подобрение” към края на плановия 
период.

Във Франция например, координа-
цията между басейновите дирек-
ции се осъществява чрез специал-
но създаден национален каталог 
от мерки, които трябва да бъдат из-
пълнени на териториите на басей-
новите дирекции. В този каталог е 
предоставено описание на основ-
ната информация за всяка мярка 
(разходи, ефективност), както и об-
щи елементи на национално ниво. 
Такава система на работа се пред-
лага в момента и за организация на 
работата в българското Министер-
ство на околната среда и водите.

В България, за общините във всяка 
басейнова дирекция е подготвен и 
изпратен списък с мерките, които 
трябва да се изпълняват на тяхна 
територия, по подобие на начина 
на работа във Франция.

Басейновите дирекции могат да 
подпомогнат общините в изпълне-
нието на програмите от мерки, ка-

то предоставят общодостъпна ин-
формация за успешно реализирани 
проекти, за техническите им пара-
метри и за стъпките при осъщест-
вяването на всеки успешен про-
ект. Тази техническа помощ може 
да помогне много на всяка общи-
на, която до момента не е извърш-
вала подобна дейност. Също така, 
басейновите дирекции трябва да 
съставят и списък с измерими ин-
дикатори, по които да се следи из-
пълнението на ПУРБ.

1. проблемни области

Проблемни области при реализа-
цията на проектите са:

• обмен на информация между ин-
ституциите
• кратки срокове за изпълнение на 
мерките
• недостатъчно средства по опера-
тивните програми

2. основна роля на
басейновите съвети

Основните правомощия на басей-
новите съвети са:

• да подпомагат басейновите ди-
рекции при единното и балансира-
но управление на водите, защита 
здравето на населението и др.
• да дават становища, правни пре-
поръки, предложения, да участват 
в изготвянето на плановете за уп-
равление на речните басейни
• да дават предложения за годишни-
те планове на басейновите дирек-
ции

Структурата на басейновите съвети: 
20% представители на държавна-
та администрация, 30% представи-
тели на областните администрации 
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и общините, 30% водоползватели и 
собственици на водостопански съ-
оръжения и 20% представители на 
неправителствени и научни орга-
низации. Мандатът на членовете е 
5-годишен и всеки член може да бъ-
де избиран за не повече от 2 после-
дователни мандата.

Брой на членовете в басейновите 
съвети:

• към Басейнова дирекция Черномор-
ски район (Варна) – до 30 членове
• към Басейнова дирекция Дунавски 
район (Плевен) – до 40 членове
• към Басейнова дирекция Източно-
беломорски район (Пловдив) – до 30 
членове
• към Басейнова дирекция Западно-
беломорски район (Благоевград) – 
до 20 членове

Басейновите съвети трябва да се 

събират поне 2 пъти годишно, ка-
то към тях може да се създават те-
матични комисии с регламентирана 
цел (напр. за предотвратяване на 
наводненията) и състав според оп-
ределените квоти. Членовете на ко-
мисиите трябва да са членове и на 
басейновия съвет.

Възникват някои проблеми при 
промяната в длъжностите на отдел-
ните членове на басейновите съве-
ти. Би трябвало съставът на басей-
новите съвети да отразява точно 
позициите на заинтересованите 
страни и представителството в него 
да е изцяло легитимно. Членовете 
на басейновите съвети биха желали 
да се разшири представителството, 
като се увеличи броят на членовете 
и съответно – на представляваните 
институции и организации.

3. важни дати
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4. основна роля на общините

Някои от основните задължения на 
общините във връзка с изпълнени-
ето на програмите от мерки:

• изпълнение на голяма част от 
мерките
• осигуряване на финансиране чрез 
програми и фондове на ЕС, чрез ПЧП 
и др. форми на сътрудничество
• предоставяне на информация за 
изпълнение на мерките

Общините могат да координират 
и асоциирането на различни инте-
реси от страна на ползвателите на 
вода. Например, да насърчават зе-
меделските производители да по-
ливат в различни часове или дни, 
като по този начин се намали едно-
временното натоварване на систе-
мата. Подобни начини за баланси-
ране на потреблението в различни 
часове и дни може да доведе до по-
ниска цена на ползване на води-

те, защото и инфраструктурата ще 
е под по-малък натиск. За целта ще 
са необходими нови тарифни струк-
тури за цените на ВиК услугите през 
следващите години.

Според последните изменения на 
Закона за водите, на общините са 
делегирани много права и компе-
тенции в областта на водите. Те ще 
са основният бенефициент по опе-
ративните програми, чрез които ще 
се финансират плановете за упра-
вление на речните басейни. Освен 
това, на общините ще се предос-
тавят част от находищата на мине-
рални води, както и правомощията 
по разрешителните за над 3500 об-
щински язовири.

Общините са основните бенефици-
енти по инфраструктурните мерки. 
Басейновите дирекции могат да са 
бенефициенти за развитие на мер-
ките от плановете за управление на 
речните басейни.
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III. упРАвлеНИе НА
ИНвестИцИИте

Сериозен проблем е, че една об-
щина трудно може сама да подгот-
ви, финансира и осъществи про-
ект за строеж на канализация и/или 
ПСОВ. В такива случаи е добре да си 
сътрудничат няколко общини, ко-
ито да подготвят, финансират и из-
пълнят общ проект, така че да по-
стигнат икономии от мащаба.

Привличането на частни компании 
като консултанти, изпълнители или 
оператори на ВиК оборудване (ка-
нализация и ПСОВ) може да донесе 
ползи и спестени разходи поради 
опита на фирмите от осъществени 
проекти в други общини. В тези слу-
чаи се спестяват административ-
ни разходи за общините, но се ге-
нерират разходи за плащания към 
частните компании. Ако общината 
има компетентни служители, кои-
то могат 24 часа в денонощието да 
отговарят за основните ВиК услуги, 
може да управлява и сама тези дей-
ности. Но ако няма достатъчно ка-

пацитет, по-добре е тези дейности 
да се дадат на частен оператор.

Проблем при управлението на ин-
вестициите от страна на общините 
се явява стриктното изпълнение на 
изискванията за обществените по-
ръчки. Това означава, че общините 
трябва да засилят капацитета си в 
управлението на този процес.

За някои населени места, където не 
е необходимо изграждане на кана-
лизационна мрежа, може да се из-
бере и индивидуално пречистване 
на отпадъчните води чрез биохи-
мични модули или специални сеп-
тични ями, в които има пречистващ 
модул. При този вариант, средства-
та, необходими за финансирането 
на дейностите, ще бъдат значител-
но по-малко, което ще означава, че 
и тяхното управление ще бъде по-
лесно. Собствениците на имоти-
те са задължени да имат изградена 
система за индивидуално пречист-
ване, ако решат да продават имота.

1. Роли на участниците в
проекта
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2. пример: управление на
проект за изграждане на псов

Основната част от разходите за из-
пълнение на основните мерки са 
свързани с изграждането на кана-
лизационни мрежи и пречиствател-
ни станции за отпадъчни води.

Първата стъпка в реализацията на 
проект за изграждане на канализа-
ция или на пречиствателна станция 
за отпадъчни води е дефиниране на 
възложителя на проекта. Това може 
да е:
- общината
- асоциация на няколко общини

Координацията на заинтересовани-
те страни може да се осъществи с 
помощта на басейновата дирекция 
за съответния район.

Важно е да се дефинира обхватa на 

проекта – колко екв. ж. ще бъдат об-
хванати от услугите на новата ин-
фраструктура. Следващата важна 
стъпка е да се определят зоните, в 
които ще се извършва колективно 
пречистване на отпадъчните води, 
и зоните, в които ще се извършва 
индивидуално пречистване на от-
падъчните води.

3. основните етапи

Основните етапи в изпълнението 
на проектите са:

• Предпроектно проучване
• Технико-икономическо проучване
• Дефиниране параметрите на про-
екта
• Финансов анализ
• Провеждане на тръжна процедура
• Строителен надзор
• Приемане на новата инфраструк-
тура
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 4. действащите лица

Действащите лица във всеки про-
ект за изграждане на нова инфра-
структура са:

• възложителят
• консултант-проектантът на съ-
оръженията
• изпълнителят на проекта
• финансиращата организация
• ВиК компанията
• ВиК асоциации

5. основни данни,
необходими на възложителя

Основните данни, необходими на 
възложителя, за да определи пара-
метрите на проекта, са:

• дебит на отпадъчните води
• състав на отпадъчните води и 
каква част от тях са паразитни и/
или дъждовни води
• картографиране на мрежите, ако 
не е създадена вече географска ин-
формационна система

• проучване на възможностите за 
безизкопно полагане на тръби или 
рехабилитация на съществуващи 
тръби
• решение на проблема с утайките 
от ПСОВ преди старта на строи-
телството
• определяне на допустими разходи 
и отражението им върху цените на 
ВиК услугите

6. примерни технически
показатели

Примерни технически показатели 
за проектиране на ПСОВ са проект-
ните количества на входа:

• Ежедневен поток отпадъчни води 
при сухо време (куб. м на ден)

• Максимален часови 
поток от население-
то (куб. м на час)
• Максимален часови 
поток от промиш-
леността (куб. м на 
час)
• Максимален часо-
ви поток в сухо време 
(куб. м на час)
• Максимален часови 
поток при дъждовно 
време (куб. м на час)

Параметрите на об-
ществените поръчки 
за избор на проектан-
ти и изпълнители на 
съоръженията тряб-
ва да са съобразе-
ни с изискванията 

на Закона за обществените поръч-
ки, ако проектът се финансира от 
ОП „Околна среда”. Параметрите на 
проектите трябва да отговарят на 
изискванията, заложени в съответ-
ните програми за финансиране на 
ВиК инфраструктура.
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IV. ФИНАНсИРАНе

Основен принцип при изграждане 
на нови съоръжения (канализация, 
ПСОВ) с финансиране от ЕС е амор-
тизационните разходи да се покри-
ват от цените на ВиК услугите.

При предстоящото увеличение на 
цените на водните услуги е добре 
да се помисли и за най-уязвимите 
потребители, като се вземат пред-
вид принципите за приемливост 
на ВиК услугите. Цените на ВиК ус-
лугите и за тези потребители тряб-
ва да са същите, като за останалите 
потребители, но да има специални 
програми за финансово подпома-
гане. Освен това, цените на ВиК ус-
лугите не трябва да се намаляват 
изкуствено, защото това няма да до-
веде до загриженост при потребле-
нието им, а до разхищение на ценен 
ресурс.

По данни на МОСВ, има два основ-
ни проблема при подаваните до мо-

мента проекти за финансиране. На 
първо място, документацията не е 
окомплектована правилно, а вто-
рият голям проблем е, че инвести-
ционните анализи често са във вид, 
който не позволява на оценителна-
та комисия да направи добра оцен-
ка на проектното предложение. За-
това в ОП „Околна среда” е взето 
решение при следващите проце-
дури да се прави предварителен 
преглед на документацията и да 
се дават препоръки към кандидат-
стващите общини, как да бъдат от-
странени проблемите в проектните 
предложения. Освен това, общини-
те могат да кандидатстват за техни-
ческа помощ и строителство едно-
временно, като по този начин да 
имат гарантирано финансиране и 
за двете дейности. МОСВ също та-
ка апелира за повече партньорства 
между общини, ВиК и техни асоциа-
ции – там, където са създадени.

1. Финансова схема
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Предпроектното проучване тряб-
ва да определи еднозначно броя 
на жителите, трябва да има пред-
ложени поне два варианта на пло-
щадка за ПСОВ, ако има нужда от та-
кава, както и поне два варианта за 
изграждане на ВиК мрежи.

Сериозен фактор за бъдещата це-
на на ВиК услугите в населените 
места е договарянето и последва-
щото предоговаряне на банкови 
заеми за финансиране на нова ин-
фраструктура. Общините трябва да 
водят равнопоставени преговори 
с банковите институции както при 
първоначалното взимане на зае-
ма, така и при евентуални възмож-
ности за по-добри условия – напри-
мер при понижаване на лихвените 
проценти.

Когато населените места са курорт-
ни селища, обект на дискусия е да-
ли отговорността за инвестиции-
те не трябва да е на собствениците/
инвеститорите в тях, а не на общи-
ните.

Преди проектиране на съоръже-
ния, е добре да се направят из-
мервания на потоците в канали-
зационните мрежи при нормални, 
дъждовни, зимни и летни усло-
вия, като това измерване трябва 
да продължи поне една година. Те-
зи измервания показват какви са 
паразитните количества вода от съ-
брани дъждовни води. Един от на-
чините за изграждане на ПСОВ с 
по-малък капацитет е алтернатив-
но отвеждане на дъждовните води, 
а не събирането им в общи колекто-
ри с отпадъчните води.

Много деликатен е и моментът на 
убеждаване на потребителите, че 
цените на ВиК услугите трябва да 

се повишат. Най-препоръчителният 
вариант е да им се предостави под-
робна информация за програми-
те от мерки и за ефекта от тяхното 
изпълнение. Информираността на 
потребителите, както и показване-
то на реалните резултати след мер-
ките, са най-добрият начин да бъде 
убедено обществото в необходи-
мостта от покачване на цените.

2. Източници за финансиране 
на програмите от мерки

• държавни субсидии (чрез ПУДООС)
• фондове на ЕС
• частни инвестиции (ПЧП)
• държавен и общински бюджети
• международни проекти

3. Финансиране по
оп „околна среда”

На 30 юни 2010 г. управляващи-
ят орган на оперативна програма 
„Околна среда” отправи покана за 
кандидатстване по процедура за 
директно предоставяне на безвъз-
мездна финансова помощ към об-
щински администрации с над 10000 
екв. ж. Това са общините, посоче-
ни в „Подход и методология за под-
бор на проектите по приоритет-
на ос 1 на оперативна програма 
„Околна среда 2007 - 2013 г.”, пуб-
ликуван на адрес: http://ope.moew.
government.bg/bg/references, прио-
ритетни за финансиране от гледна 
точка постигането на съответствие 
с изискванията на европейското за-
конодателство за пречистване на 
градските отпадъчни води и нама-
ляване на несъответствията по от-
ношение на дела от населението, 
включено към канализационна сис-
тема.

По процедурата ще се финанси-
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ра изграждането, рехабилитация-
та и модернизацията на пречиства-
телни станции за отпадъчни води 
(ПСОВ), изграждане, рехабилита-
ция, реконструкция и модерниза-
ция на канализационни мрежи и на 
водоснабдителни мрежи там, къде-
то трасето им съвпада с това на ка-
нализацията.

Изпълнението на проекти по насто-
ящата процедура ще допринесе в 
значителна степен за постигане на 
съответствие с екологичното зако-
нодателство на Европейския съюз, 
а именно Директива 91/271/ЕИО, 
посредством осигуряване на еко-
логосъобразно пречистване и зау-
стване на битовите отпадъчни води 
от агломерации с над 10 хил. екв. ж.

Подадените проекти ще се оценя-
ват от експертни работни групи, ко-
ито ще се свикват на всеки два ме-
сеца или след постъпване на 10 
проекта. Крайният срок за подаване 
е 20 февруари 2012 г., а кандидати-
те следва да планират строителни-
те работи така, че те да приключат 
не по-късно от 31 декември 2014 г.

Общините, които желаят да напра-
вят консултация с експерти от Уп-
равляващия орган на оперативната 
програма по въпроси, които засягат 
подготовката на проектите по пуб-
ликуваната покана могат да заявят 
участие в рамките на приемния ден 
на ОПОС, който се провежда все-
ки четвъртък от 14.00 до 17.00 ч. в 
сградата на МОСВ на бул. „Мария 
Луиза” № 22. Желаещите да участ-
ват следва да заявят това на адрес: 
ope@moew.government.bg като 
предварително изпратят въпроси-
те си и данни за контакт на посо-
чения електронен адрес в срок до 
един ден преди срещите.

На уебстраницата на ОП „Околна 
среда” са публикувани всички необ-
ходими документи за кандидатства-
не по Приоритетна ос 1. Предос-
тавени са и примерни попълнени 
формуляри, които да послужат за 
ориентир при попълването на 
апликационните форми от бене-
фициентите. Примерните форму-
ляри са на адрес: http://ope.moew.
government.bg/bg/Samples

4. Финансиране по програма 
за развитие на селските
райони

В Програмата за развитие на сел-
ските райони се определят услови-
ята и редът за предоставяне на без-
възмездна финансова помощ по 
Мярка 321 „Основни услуги за на-
селението и икономиката в селски-
те райони” за периода 2007-2013 г. 
В рамките на тази мярка се подпо-
магат проекти, които допринасят за 
постигане на целите на мярката, ед-
на от които е подобряване условия-
та за живот в селските райони чрез 
подобряване на достъпа до качест-
вена водоснабдителна и канализа-
ционна инфраструктура.

Бенефициенти по тази програма 
могат да бъдат общини, юридиче-
ски лица с нестопанска цел, читали-
ща.

Финансова помощ се предоставя 
за инвестиции в строителство, ре-
конструкция и/или рехабилитация 
на водоснабдителни и канализаци-
онни системи и съоръжения. Ми-
нималният размер на допустимите 
разходи, за които се кандидатства 
по проект, е левовата равностой-
ност на 10 000 евро, а максимални-
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ят размер на допустимите разходи 
е левовата равностойност на 3 000 
000 евро. Една община може да бъ-
де подпомогната за проекти, ка-
то общият размер на допустимите 
разходи не може да надхвърля ле-
вовата равностойност на 10 000 000 
евро за периода на прилагане на 
ПРСР. Авансовото плащане е в раз-
мер до 20% от стойността на одо-
брената финансова помощ по про-
екта.

Класирането на проектите по про-
грамата за развитие на селските ра-
йони се прави на базата на няколко 
критерия, като по-важните от тях са:
- Проекти, които се изпълняват в 
общини с население до 10 000 жи-
тели (към края на 2005г.);
- Проекти, които се изпълняват на 
територията на населени места с 
население между 500 и 5000 жите-
ли (към края на 2005г.);

- Проекти за рехабилитация на во-
доснабдителната и канализацион-
ни системи;
В програмата за развитие на сел-
ските райони много ясно се пра-
ви разграничаване на проектите, 
свързани с водоснабдяване и кана-
лизация, които могат да кандидат-
стват по нея, и проектите, които мо-
гат да кандидатстват по ОП „Околна 
среда”:

• ПРСР подкрепя проекти за водо-
снабдителни и канализационни 
системи в населени места с до 2 000 
екв. жители в 231 общини в селски-
те райони на България.

• ОП “Околна среда” подкрепя про-
екти за водоснабдителни и канали-
зационни системи в населени места 
с над 2 000 екв. жители във всич-
ки 264 общини (231 селски плюс 33 
градски) и в населени места с под 2 
000 еквивалентни жители в 33 град-
ски общини.

Специално за проектите, свързани 
с ВиК мрежи, управляващият орган 
на програмата за развитие на сел-
ските райони, ще следи внимателно 
дали общините използват експер-
тизи на съответното ВиК дружество 
по време на подготовката и изпъл-
нението на проектите.

Пълните условия за кандидатства-
не и допустими проекти са предос-
тавени в Наредба № 25 от 29 юли 
2008 г. за условията и реда за пре-
доставяне на безвъзмездна финан-
сова помощ по мярка „Основни ус-
луги за населението и икономиката 
в селските райони” от Програмата 
за развитие на селските райони за 
периода 2007 - 2013 г., с последно 
изменение в Държавен вестник бр. 
55 от 20 юли 2010 г.
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ope@moew.government.bg 

програма за развитие на сел-
ските райони
Министерство на земеделието и 
храните
тел.: 02/985-11-300
бул. „Христо Ботев” 55
София 1040

басейнова дирекция Черно-
морски район (варна)
Варна, ул. Александър Дякович
bdvarna@bsbd.org 
тел.: +359 52 631447

басейнова дирекция дунав-
ски район (плевен)
Плевен, ул. Чаталджа №60, п.к. 1237
e-mail: dunavbd@bddr.org 
тел.: +359 64 885100

басейнова дирекция Източно-
беломорски район (пловдив)
Пловдив, ул. Булаир 26
bd_plovdiv@abv.bg 
тел.: +359 32 63-23-88

басейнова дирекция западно-
беломорски район (благоев-
град)
Благоевград, бул. Св. Димитър Со-
лунски 66
bdblg@wabd.bg 
тел.: +359 73 88 29 92

Национално сдружение на об-
щините в Република българия
София 1111, ул. Голаш 23
тел. +359 02 943 4467, +359 02 943 
4468
факс: +359 02 943 4431
e-mail: namrb@namrb.org 

уеб-сайт на туининг проекта
www.ecovoda.org 

 

V. КооРдИНАтИ НА
ИНстИтуцИИ

министерство на околната сре-
да и водите (мосв)
София 1000, бул. „Мария Луиза” 22
Тел.: +359 2 940 6000
Email: contact@moew.government.bg 

министерство на регионалното 
развитие и благоустройството
София 1202, Ул. „Кирил и Методий” № 
17-19
Тел.: + 359 2 9405 9
Факс: +359 2 987 25 17

министерство на земеделието и 
храните (програма за развитие 
на селските райони)
София 1040, бул. „Христо Ботев” 55
Тел.: +359 2 985 11 354
Факс: +359 2 981 94 23
e-mail: rdd@mzh.government.bg 

предприятие за управление на 
дейностите по опазване на окол-
ната среда (пудоос)
София 1000, бул. „Мария Луиза” 22
Тел.: +359 2 9 406 004
Факс: +359 2 986 84 84

оперативна програма „околна 
среда”
Дирекция Кохезионна политика за 
околна среда (Управляващ орган на 
ОПОС)
тел.: 02-940 61 01; 02-940 66 94
факс: 02-980 67 29
бул. „Мария Луиза“ № 22, София 1000

Дирекция Фондове на ЕС за околна 
среда (Междинно звено на ОПОС)
телефон: 02-940 65 57; 02-940 66 81
факс: 02-987 23 55
бул. „Мария Луиза“ № 22
София 1000
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