
   

  

_______________________________________________________________________________________________________________ 

Този документ е създаден в рамките на проект „Подобряване водоснабдителната инфраструктура в селата Ботево, Роза и 

Безмер, Община „Тунджа“, финансиран по Договор № 28/07/2/0/00828 от 29.06.2018г., който се осъществява с финансовата 

подкрепа на ПРСР 2014-2020 г, съфинансирана от ЕС чрез ЕЗФРСР. Цялата отговорност за съдържанието на документа се носи от 

Община „Тунджа“  и при никакви обстоятелства не може да се счита, че този документ отразява официалното становище на 

Европейския съюз и Управляващия орган на ПРСР. 

 
 

 
ПРОГРАМА ЗА РАЗВИТИЕ  НА СЕЛСКИТЕ РАЙОНИ 2014-2020 

ЕВРОПЕЙСКИ ЗЕМЕДЕЛСКИ ФОНД ЗА РАЗВИТИЕ НА СЕЛСКИТЕ РАЙОНИ 

ЕВРОПА ИНВЕСТИРА В СЕЛСКИТЕ РАЙОНИ 

____________________________________________________________________________________________________ 

 

 
Проект: „Подобряване водоснабдителната инфраструктура в селата Ботево, Роза и 
Безмер, Община „Тунджа“, договор № 28/07/2/0/00828 от 29.06.2018г. 
 
Финансираща програма: Програма за развитие на селските райони 2014-2020 г., 
подмярка 7.2 „Инвестиции в създаването, подобряването или разширяването на всички 
видове малка по мащаби инфраструктура“ от мярка 7 „Основни услуги и обновяване на 
селата в селските райони“. 
 
Обща стойност на проекта: 4 296 933,80 лв., от които 4 294 121,28 лв. европейско 
финансиране. 
 

Цели и очаквани резултати: Подобряване състоянието на водоснабдителните системи 
в селата Ботево, Безмер и Роза, осигуряване на непрекъснатост на водоснабдяването. 
Изпълнението на поставените цели на проекта ще доведе до подобряване средата на 
живот на гражданите в Община „Тунджа“, привличане на инвеститорски интерес, ще се 
създадат предпоставки за преодоляване на тенденцията за напускане на младите, добре 
образовани и предприемчиви хора. 
 
Основна цел на проектното предложение ще бъде постигната чрез реализиране на 
следните конкретни цели: 
 1. Реконструкция и разширение водопроводна мрежа с. Ботево, етап 1, Монтажни 
работи напорен водоем, водомерна шахта, хранителен водопровод, Гл. клон І, Гл. клон ІІ, 
Гл. клон ІІІ – 6265,84.00 м., в т.ч. 170 бр. сградни водопроводни отклонения. 
 2. Реконструкция на водоснабдителна система с. Роза - Гл. клон І, Гл. клон ІІ, Гл. 
клон ІІІ – 7487,88 м.,  в т.ч. 236 бр. сградни водопроводни отклонения. 
 3. Реконструкция на главните водопроводни клонове от уличната водопроводна 
мрежа на с. Безмер – 8162,60 м., в т.ч. 280 бр. сградни водопроводни отклонения. 
 

 

Очаквани резултати: 
 1. Опазване на водните ресурси в Община „Тунджа. 
 2. Осигуряване на непрекъснатост на водоснабдяването в селата Ботево, Безмер 
и Роза. 
 3. Редуциране на загубите на вода и авариите, подобряване на „В и К“ услугите и 
повишаване на качеството им. 
 4. Подобряване качеството на живот жителите на Общината. 
 
Срок за изпълнение: 29.06.2018г. – 29.04.2022г. 
 
 
 

 

 

 

 


