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Този документ е създаден с финансовата подкрепа на Европейския съюз, чрез Оперативна програма 

„Околна среда 2007-2013 г.”. Община Септември носи цялата отговорност за съдържанието на документа и при никакви 
обстоятелства не може да се приема, че този документ отразява  официалното становище на Европейския съюз и 
правителството на Република България, представлявано от Министерството на околната среда и водите. 
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ЕВРОПЕЙСКИ СЪЮЗ

КОХЕЗИОНЕН ФОНД

Инвестираме във вашето бъдеще

 

 

ОБЩИНА СЕПТЕМВРИ ОРАНИЗИРА ПРЕСКОНФЕРЕНЦИЯ ПО ПОВОД  
ПРИКЛЮЧВАНЕТО НА ПРОЕКТА ЗА ВОДНИЯ ЦИКЪЛ НА ГРАДА 

 

Община Септември организира  Заключителна пресконференция на 2-ри септември 
2015г. (сряда) от 11.00 ч. в заседателната зала на общината с адрес гр.Септември, ул. „Ал. 
Стамболийски” №37а във връзка с приключването на проект „Подобряване на водния цикъл на гр. 
Септември”, който се осъществява с финансовата подкрепа на оперативна програма “Околна 
среда 2007 – 2013 г.”, в рамките на Договор за безвъзмездна финансова помощ № DIR-51011116-
С055 от 20.11.2012 г. между Министерството на околната среда и водите и Община Септември. 

Участие в пресконференцията ще вземат – г-н Петър Бошев - Кмет на Община Септември, 
инж. Недка Калоянова – Ръководител на Екипа за управление на проекта,  г-н Атанас Узунов - 
управител на „ВиК“ ООД – Пазарджик, асоцииран партньор по проекта и представители на 
фирмите – изпълнители, представители на Министерството на околната среда и водите – 
Управляващ орган на ОП „Околна среда 2007-2013 г.“. 

 Окончателната стойност на проекта, изчислена по реално договорени средства и по 
допустими за финансиране разходи възлиза на 7 122 984,78 лева без ДДС. От тях      6 667 113,75 
лева без ДДС са осигурени от ОП „Околна среда 2007-2013 г.” под формата на безвъмездна 
финансова помощ и 455 871,03 лева без ДДС - от бюджета на община Септември.  

Проектът стартира през месец ноември 2012 г. и сега отчитаме неговата успешна и 
ефективна реализация, а именно – реконструкция на 2,59 км водопроводна мрежа, изграждане на 
1,97 км главни канализационни колектори, 2,11 км второстепенна канализационна мрежа и 
изграждане на Пречиствателна станция за отпадъчни води за град Септември. 

Чрез своето изпълнение, проектът допринася за подобряване на съществуващата система за 
управление на питейните и отпадъчните води на територията на град Септември, посредством 
повишаване на качеството на услугите във ВиК сектора и ограничаване на отрицателното 
въздействие на заустваните отпадъчни води, в съответствие с приоритетите и целите на 
Европейския съюз и Република България. 

 

 
 


