
Приложение 

№ Община Решение на УС на ПУДООС от дата Наименование на проекта Стойност Предходно решение на УС на ПУДООС 

1 Септември 02.03.2022

Реконструкция на вътрешна водопроводна 

мрежа, с обща дължина 11,440 км по улици в 9 

броя населени места в община Септември

         850 800.83 лв. Няма действащо решение

2 Велики Преслав 02.03.2022

Реконструкция и рехабилитация на водопровод 

и водопроводно отклонение на улица на 

територията на община Велики Преслав в 

населени места

         471 843.05 лв. Няма действащо решение

3 Каспичан 02.03.2022

Рехабилитация на водоснабдителна мрежа на 

ул. Васил Коларов в с. Кюлевча, ул. Бузлуджа и 

ул. Станьо Василев в с. Марково

         552 052.58 лв. Няма действащо решение

4 Болярово 02.03.2022
Реконструкция на част от водопроводна мрежа 

на с. Стефан Караджово и град Болярово
       1 923 787.55 лв. Няма действащо решение

5 Стрелча 20.05.2022
„Реконструкция на вътрешна водопроводна 

мрежа в с. Смилец, община Стрелча“
       2 874 151.25 лв. 

На заседание, проведено на 12.11.2021 г. на община 

община Стрелча, област Пазарджик е отпусната БФП за 

реаализацията  на проект: Пречиствателна станция за 

отпадъчни води /ПСОВ/ от гр. Стрелча и довеждаща 

инфраструктура /водопровод, довеждащ колектор, ел. 

проводи и трафопост тип БКТП/ в гр. Стрелча. 

6 Стрелча 20.05.2022
„Реконструкция на вътрешна водопроводна 

мрежа в с. Блатница, община Стрелча“
       1 501 472.00 лв. 

На заседание, проведено на 12.11.2021 г. на община 

община Стрелча, област Пазарджик е отпусната БФП за 

реаализацията  на проект: Пречиствателна станция за 

отпадъчни води /ПСОВ/ от гр. Стрелча и довеждаща 

инфраструктура /водопровод, довеждащ колектор, ел. 

проводи и трафопост тип БКТП/ в гр. Стрелча. 

7 Антон 20.05.2022

Изграждане,  реконструкция и рехабилитация 

на  водоснабдителни системи и съоръжения на 

село Антон, Община Антон  - Реконструкция на 

вътрешна водопроводна мрежа на ул. „Стара 

планина“, ул. „Джемина“; ул. „Стефан 

Караджа“; ул. „Елин Пелин“, ул. „Александър 

Стамболийски“, ул. „Еделвайс“ и ул. „Липа“

         743 097.11 лв. Няма действащо решение

Общо за приоритета:       8 917 204.37 лв. 

Подробна информация на финансираните през 2022 г. проекти в сектор "Управление на води" по приоритет 5.1.

Приоритет №5: Проекти за подобряване ефективността при използване на природния воден ресурс чрез гарантирано намаляване на загубите при експлоатация на водоснабдителните 

5.1. реконструкция на водоснабдителна мрежа за населени места между 50 и 2 000 жители


