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“Този документ е създаден в рамките на проект с рег. №: DIR- 51011116-70-154 „Частично изграждане на 
канализационна мрежа с ПСОВ и рехабилитация на съществуващата водоснабдителна мрежа в гр. Белене”, който се 
осъществява с финансовата подкрепа на Европейския съюз чрез Оперативна програма «Околна среда 2007-2013г.». 

Цялата отговорност за съдържанието на документа се носи от община Белене 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.” 
Стр. 1 от 2 

 

ОБЩИНА БЕЛЕНЕ, ОБЛАСТ ПЛЕВЕН 
гр.Белене 5930, ул. ”България” № 35, тел.: (0658) 3 46 72, 3 10 61, факс: (0658) 3 10 62 

E-mail: obshtinabl@gmail.com,  web-site: http://official.belene.bg/ 
 
На 28.12.2015г. от 15.00 часа в зала №26 на община Белене се проведе финална 
пресконференция по проект „Частично изграждане на канализационна мрежа с 
ПСОВ и рехабилитация на съществуващата водоснабдителна мрежа на гр. 
Белене”. Проектът е финансиран по Оперативна програма Околна среда 2007-2013, 
съгласно договор №DIR-51011116-C057/29.11.2012г., приоритетна ос 1: „Подобряване 
и развитие на инфраструктурата за питейни и отпадъчни води”, по процедура 
BG161PO005/10/1.11/02/16  “Подобряване и развитие на инфраструктурата за 
питейни и отпадъчни води в агломерации над 10 000 е.ж.”. 
Обща стойност на  договора:  33 671 661,46 лв. без ДДС, в това число от 
Кохезионен фонд:                        26 056 796,22 лв. без ДДС,  
Национално съфинансиране:      6 514 199,06 лв. без ДДС 
Община Белене:                             1 100 666,18 лв. без ДДС 

 
 
  
 
 
 



ОПЕРАТИВНА ПРОГРАМА «ОКОЛНА СРЕДА 2007-2013г.» 
 
 
 
 

“Този документ е създаден в рамките на проект с рег. №: DIR- 51011116-70-154 „Частично изграждане на 
канализационна мрежа с ПСОВ и рехабилитация на съществуващата водоснабдителна мрежа в гр. Белене”, който се 
осъществява с финансовата подкрепа на Европейския съюз чрез Оперативна програма «Околна среда 2007-2013г.». 

Цялата отговорност за съдържанието на документа се носи от община Белене 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.” 
Стр. 2 от 2 

 
 
На  същия ден от  17.00 часа  на официална церемония  „Рязане  на  лента” бе открита 
Пречиствателната станция за отпадъчни води- Белене. Трикольорната лента заедно 
прерязаха кметът на община Белене Милен Дулев и председателят на Общински съвет-
Белене д-р Бистра Павловска. 

 


