
Да увеличи процента жители на града, 
включени в канализационната мрежа; 
 
Да увеличи процента от населението, чия-

то отпадъчна вода получава пълна обработка 
по пречистване; 
 
      На 25.02.2011 година в заседателната 
зала на Община Белене се проведе публично 
обсъждане на пълен анализ „разходи-ползи” 
на инвестиционно намерение “Частично изг-
раждане на канализационна мрежа с ПОСВ 
и рехабилитация на съществуващата водос-
набдителна мрежа на гр.Белене”. Проведе-
ното общественото обсъждане се реализира 
като част от дейностите в рамките на проек-
та.  

http://obshtina.belene.net/ 
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ОБЩИНА БЕЛЕНЕ Публично обсъждане  
на “Анализ разходи-ползи”  

на инвестицията за проекта  проведено 
на 25.02.2011 г. 

Този документ е създаден в рамките на проект “Комплексна техническа помощ 
за частично изграждане на канализационна мрежа с ПСОВ и рехабилитация на 

съществуващата водоснабдителна мрежа в град Белене”, който се осъществя-
ва с финансовата подкрепа на Оперативна програма Околна среда  2007-2013г., 
съфинансирана от Европейския съюз чрез Кохезионния фонд.Цялата отговор-
ност за съдържанието на публикацията се носи от Община Белене и при никак-
ви обстоятелства не може да се счита, че този документ отразява официално-

то становище на Европейския съюз и Управляващия орган”  

Проектът се осъществява с финансовата подкрепа  
на оперативна програма“Околна среда 2007 – 2013 г.” 

съфинансирана от Европейския съюз  
чрез Кохезионния фонд и бюджета  

на Република България 



     На 12.01.2009 г. в гр.София между Об-
щина Белене и Министерството на окол-
ната среда и водите, в качеството му на 
Управляващ орган на Оперативна програ-
ма „Околна среда 2007-2013”, се сключи 
договор за предоставяне на безвъзмездна 
финансова помощ № 58-131-С074 по Опе-
ративна програма „Околна среда 2007-
2013” съфинансирана от Европейския 
фонд за регионално развитие и Кохезион-
ния фонд на Европейската общност.  

Обща стойност на проекта: 

  1 114 720 лева 
Финансиране от Кохезионен фонд:  

651 776  лева 

Национално съфинансиране: 

 162 944  лева 
Собствен принос на община Белене: 

300 000 лева 

Период на изпълнение:  

12.01.2009 г. 12.05.2011 г. 

        Инвестиционното проектиране за частично доизг-
раждане на канализационната мрежа, рехабилитация на 
водоснабдителната мрежа и изграждане на ПСОВ е из-
готвено от консорциум „Акваринг– Белене” ООД град 
Плевен, образувано от съдружниците „Иво Петров ар-
хитекти” ООД гр. София (http://ip-arch.com) и “Елана 
Инвестмънт” АД гр. София (http://www.elana.net), като 
стойността на договора с консорциума е 580 600 лева 
без ДДС. Дейностите възложени на „Акваринг– Белене” 
ООД включват: предпроектни проучвания за избор на 
площадка за ПСОВ, геодезически работи, геоложки 
проучвания, изработване на план за регулация и застро-
яване, отчуждителни процедури, както и предпроектни 
проучвания за избор на метода на проектиране на кана-
лизационна и водопроводни мрежи, работно проектира-
не за ПСОВ, разработване на идейни схеми за ВиК мре-
жите за развитие въз основа на нов общ устройствен 
план на гр. Белене, работно проектиране на канализаци-
онни и водопроводни мрежи, изготвяне на финансово-
икономически анализи и попълване са апликационни 
форми за кандидатстване за изграждане и строителство 
по процедура BG/161PO005/10/1.11/02/16  

  Ориентировъчната стойност за следващия етап 
за изграждане е 48 милиона лева.  

 Предвидената за изграждане ПСОВ е разполо-
жена в източната част на града в имот с площ 14,5 дека-
ра.  

Утаител на пречиствателна станция 
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Общите цели на проекта в областта на 
водоснабдяването: 
 
Да осигури на жителите на града доста-

тъчно количество и необходимо качество 
питейна вода чрез преустройство и ремонт 
на съществуващата водопроводна мрежа и 
съоръжения; 
Да ограничи загубите на вода от водопро-

водната мрежа; 
Да включи още ползватели на питейна 

вода от водопроводната мрежа; 
Общите цели на проекта в областта на 
отпадъчните води: 
 
Да прекрати изливане на непречистени 

отпадъчни води от канализацията на град 
Белене в река Дунав чрез изграждане на 
пречиствателна станция Белене;  
 

ДОГОВОР № 58-131-С074  
12.01.2009 г. 
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