
 

ЕСИФ — подпроект „Воден цикъл на Бургас“ 
 
Държава: БЪЛГАРИЯ 

Номер на проекта: 52115 

Стопански отрасъл: Инфраструктура Европа  

Вид на обявлението: ЧАСТНО 

Екологична категория: В 

Планирана дата на заседанието 
на Съвета на директорите: 

16 Декември 2020 

Статус: В процес на  оценка, пред финално одобрение 

Дата на оповестяване на 
резюмето на проекта: 

9 октомври 2020 г. 

 

Описание на проекта 

ЕБВР разглежда възможността за предоставяне на кредит в размер до 32.4 млн. 
евро на „Водоснабдяване и канализация“ ЕАД – Бургас („ВиК Бургас“ или 
„Дружеството“) , държавно дружество и единствен доставчик на ВиК услуги в 
oбласт Бургас. Средствата от заема ще бъдат използвани за съфинансиране на 
инвестиции във ВиК инфраструктура, заедно с безвъзмездни средства от 
Оперативна програма „Околна среда 2014–2020 г.“ („ОПОС“). Проектът ще бъде 
финансиран със средства от ЕБВР, средства от Европейските структурни и 
инвестиционни фондове („ЕСИФ“) и от националния бюджет на Република 
България (средствата от последните два източника по-долу са посочени заедно 
като „участие на ЕСИФ“). 
 

Цели на проекта 

Основните цели на Проекта са: (i) повишаване изпълнението на изискванията на 
европейските директиви за питейната вода и пречистване на отпадни води в 
агломерации с над 10,000 еквивалент жители и (ii) подобряване на оперативната 
ефективност на ВиК Бургас. 
 

Въздействие върху развитието на пазарната икономика 

Въздействието върху развитието на пазарната икономика произтича от 
значителните екологични ползи от Проекта (повишаване на ефективността, 
намаляване на загубите на вода, свързване на повече жители към централна 
канализационна система в съответствие с директивите на ЕС), от намаляването 
на зависимостта от изцяло безвъзмездно финансиране на инвестициите и от 
укрепването на финансовото и икономическото представяне на Дружеството 
чрез предоставяне на техническо сътрудничество („ТС“). 

 



Информация за клиента 

„Водоснабдяване и канализация“ EAД – Бургас 

Дружеството е единствен доставчик на ВиК услуги за около 415,000 жители от 
13 общини (Айтос, Бургас, Камено, Карнобат, Малко Търново, Несебър, 
Поморие, Приморско, Руен, Созопол, Средец, Сунгурларе и Царево) в региона. В 
допълнение, Дружеството предоставя услуги на приблизително 300,000 
туристи дневно в периода на активния летен сезон.  
 
Дружеството е сключило 15-годишен договор за обществени услуги („ДОУ“) с 
Регионалната асоциация по ВиК. ДОУ дава на дружеството изключителното 
право да оперира публичните ВиК активи в областта, да предоставя услуги и да 
събира приходи от крайните потребители.  
 

Обща стойност на финансирането от ЕБВР 

19,400,000.00 евро 

Общият размер на заема е до 32.4 млн. евро, от които до 19.4 млн. евро ще бъдат 
финансирани от ЕБВР („ЕБВР транш“) и до 13 млн. евро – от участието на ЕСИФ 
(„ЕСИФ транш“).  
 
Финансовите средства от ЕСИФ се управляват от ЕБВР въз основа на Оперативно 
споразумение между Банката и “Фонд мениджър на финансови инструменти в 
България”, подписано през октомври 2018 г. 
 

Обща стойност на проекта 

216,700,000,00 евро 

Разходите по Проекта се оценяват на 216.7 млн. евро и ще бъдат финансирани 
основно с безвъзмездни (грантови) средства по ОПОС и съфинансирани със 
собствени средства и средства от заема. 
 

Резюме на екологичните и социалните аспекти 

Проектът е поставен в категория „В“ (лат.) съгласно Екологичната и социална 
политика на ЕБВР от 2019 г. Основните екологични и социални рискове и 
въздействия са свързани най-вече със строителните работи и по-конкретно със 
здравето и безопасността на работниците и гражданите по време на изкопните 
дейности, с временни ограничения на достъпа, с повишени нива на шум, прах и 
вибрации. Надлежната екологична и социална оценка и анализ на 
несъответствията („ESDD“) ще включва преглед на съответствието с 
националното законодателство, адекватните стандарти и директиви на ЕС и 
изискванията за ефективност на Банката („PRs“); ще разгледа възможното 
постоянно или временно преселване на население и ще предложи подходящи 
мерки за смекчаване на тези . Консултанти, финансирани от средствата за ТС, ще 
извършат надлежна екологична и социална оценка на Проекта, като 
идентифицираните рискове ще бъдат адресирани посредством План за 
екологични и социални дейности по Проекта. Настоящият раздел ще бъде 



актуализиран след извършването на надлежната екологична и социална оценка 
на Проекта. 
 

Техническо сътрудничество 

 ТС преди подписване на договор за финансиране, което ще обхваща 
следните дейности: (1) технически и оперативен преглед на Проекта; (2) 
анализ на основните договори; (3) финансово моделиране и анализ; (4) 
надлежна екологична и социална оценка и анализ на несъответствията; (5) 
анализ на снабдяването и (6) потвърждение относно съответствието на 
Проекта с Рамката на ЕБВР за преход към зелена икономика (Green 
Economy Transition, GET). Това техническо сътрудничество ще бъде 
финансирано със средства на ЕБВР по програма Sustainable Infrastructure 
Policy and Project Preparation. 

 Очаква се Дружеството да се възползва от ТС за изготвяне на 
диагностичен анализ и разработване на програма за подобряване на 
неговите финансови и оперативни показатели, насочена към укрепване на 
операциите и към повишаване на неговата дългосрочна 
кредитоспособност. Това ТС ще бъде финансирано със средства от ОПОС 
и EBRD's Shareholders Special Fund. 

 

Допълняемост 

ЕБВР предлага финансиране, което не се предлага на пазара, напр. срок на 
кредита над средния за пазара и новаторска структура на финансиране при 
търговски условия, която е необходима за структуриране на Проекта. Участието 
и опитът на ЕБВР ще мобилизира необходимите ресурси за правилното 
изпълнение на Проекта. 

 
Данни за контакт с Дружеството 

Инж. Ганчо Тенев – изпълнителен директор 
gtenev@vik-burgas.com  
00 359 56 871 444 
00 359 56 842 979 
www.vik-burgas.com 
ул. „Ген. Владимир Вазов“ № 3, 8000 Бургас, България 

 
Относно въздействието върху прехода (ETI) 

Повече информация относно подхода на ЕБВР към измерването на 
въздействието върху прехода можете да намерите тук. 

 
Делови възможности 

За делови възможности, доставки и поръчки, трябва да се свържете с клиента. 
За делови възможности с ЕБВР (различни от доставки и поръчки), свържете се 
на: 
тел.: +44 20 7338 7168 
ел. поща: projectenquiries@ebrd.com 

mailto:gtenev@vik-burgas.com
https://www.ebrd.com/cs/Satellite?c=Content&cid=1395237866249&pagename=EBRD%2FContent%2FContentLayout
mailto:projectenquiries@ebrd.com


 
За проекти в публичния сектор, свържете се с Доставки и поръчки на ЕБВР:  
 
тел.: +44 20 7338 6794 
ел. поща: procurement@ebrd.com 

 
Общи запитвания 

Конкретни въпроси могат да се задават чрез формуляра за запитвания към ЕБВР. 

 
Екологична и социална политика (ЕСП) 

Екологичната и социална политика (ЕСП) и свързаните с нея изисквания за 
представяне (ИП) определят начините, по които ЕБВР изпълнява ангажимента си 
да насърчава „екологосъобразното и устойчиво развитие“. ЕСП и ИП включват 
конкретни разпоредби, изискващи от нашите клиенти да спазват изискванията 
на приложимото национално законодателство, отнасящи се до информирането 
на обществеността и до провеждането на консултации с обществеността. Тези 
разпоредби изискват също така клиентът да установи механизъм за получаване, 
разглеждане и решаване на сигнали и жалби от заинтересовани страни, свързани 
по-конкретно с екологичните и социалните аспекти на неговия проект. Освен 
това, пропорционално на характера и мащаба на екологичните и социални 
рискове и въздействия на конкретния проект, когато е целесъобразно ЕБВР 
изисква от клиентите си да оповестяват информация относно рисковете и 
въздействията, произтичащи от проекта или да провеждат съдържателни 
консултации със заинтересованите страни, като разглеждат и отразяват техните 
становища. 
Повече информация относно практиките на ЕБВР в това отношение се съдържа 
в ЕСП. 

 
Почтеност и законосъобразност 

Службата, отговаряща за спазването на законността (Office of the Chief 
Compliance Officer – ОССО) насърчава доброто управление и гарантира 
прилагането на най-високи стандарти за почтеност във всички дейности на 
Банката в съответствие с най-добрите международни практики. ЕБВР извършва 
надлежна проверка за почтеност на всички свои клиенти, за да не допусне 
проектите им да създадат неприемливи рискове за почтеността и репутацията 
на Банката. ЕБВР е убедена, че идентифицирането и решаването на проблеми на 
етапа на оценяване и одобряване на проекта е най-ефективното средство за 
гарантирането на почтеността на осъществяваните от нея транзакции. ОССО има 
първостепенно важна роля в тези превантивни усилия и също така помага за 
проследяването на рисковете за почтеността след инвестиционната фаза на 
проекта. 
ОССО отговаря също така за разследването на сигнали за злоупотреба, корупция 
и неправомерно поведение по проектите, финансирани от ЕБВР. Всеки един, 
независимо дали е служител на Банката или е външно лице, който има съмнения 
за извършени злоупотреби или корупционни действия, следва да изпрати 
писмен сигнал до директора по спазване на законността с електронно писмо до 

http://www.ebrd.com/pages/workingwithus/procurement.shtml
mailto:procurement@ebrd.com
https://www.ebrd.com/eform/information-request
https://www.ebrd.com/news/publications/policies/environmental-and-social-policy-esp.html
https://www.ebrd.com/news/publications/policies/environmental-and-social-policy-esp.html


compliance@ebrd.com. ОССО ще вземе отношение по всички докладвани 
обстоятелства. Ще бъдат проучвани всички сигнали, включително анонимните. 
Сигнали могат да се подават на всички езици на Банката или на страните, в които 
Банката осъществява свои операции. Информацията трябва да бъде 
предоставена добросъвестно. 

 
Политика за достъп до информация (ПДИ) 

След влизането ѝ в сила на 1 януари 2020 г., ПДИ ще определя как ЕБВР 
оповестява информация и се консултира със заинтересованите страни, така че да 
съдейства за по-добра информираност и разбиране на нейните стратегии, 
политики и операции. Моля, посетете страницата на Политиката за достъп до 
информация , за да разберете каква информация е достъпна от уебсайта на ЕБВР. 
Конкретни искания за информация могат да се отправят чрез формуляра за 
запитвания към ЕБВР. 

 
Независим механизъм за отчетност на проекти (НМОП) 

Ако постъпките пред клиента или пред Банката за разрешаване проблеми, 
свързани с екологични и социални аспекти или с оповестяването на информация, 
не дадат резултат (например чрез обжалване по механизма, установен от 
клиента на проектно ниво или чрез пряк диалог с ръководството на Банката), 
всички физически лица и организации могат да поставят проблемите си за 
разглеждане чрез Независимия механизъм на ЕБВР за отчетност на проекти 
(НМОП). 
 
По НМОП се извършва независим преглед на проблеми, свързани с даден 
проект, за които се счита, че са причинили (или могат да причинят) вреди. Целите 
на Механизма са: да съдейства за решаването проблеми, свързани с екологични 
и социални аспекти или с оповестяването на информация, чрез диалог между 
всички заинтересовани от проекта страни; да установи дали Банката изпълнява 
своята 
Екологична и социална политика или разпоредбите на нейната Политика за 
достъп до информация за конкретните проекти и когато е приложимо – да 
отстрани съществуващи несъответствия с тези политики и да не допусне нови 
несъответствия от страна на Банката. 
 
Моля, посетете уебстраницата на Независимия механизъм за отчетност на 
проекти, за разберете как можете да подадете Искане за преглед чрез нашия 
поверителен онлайн формуляр, с имейл, с писмо по традиционната поща или по 
телефон. НМОП е на разположение, за да обсъди вашите притеснения и да 
отговори на въпроси относно подаването и разглеждането на искания, които 
съответстват на Политиката за отчетност на проекти и Насоките. При поискване 
самоличността на подалия искането ще бъде опазвана в тайна. 
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