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Проект "Изграждане и подобряване на канализационна и водопроводна инфраструктура" 

/Construction and Improvement of Drainage and Waste Water Networks/ с акроним DRAINAGE, 

изпълняван по договор за финансиране № В4.11.01 от 12.11.2014 г.  по Програма „Европейско 

териториално сътрудничество Гърция-България 2007-2013” 

 

Проект "Изграждане и подобряване на канализационна и водопроводна 
инфраструктура" /Construction and Improvement of Drainage and Waste Water 

Networks/ с акроним DRAINAGE, изпълняван по договор за финансиране № B4.11.01 от 

12.11.2014 г.. по Програма „Европейско териториално сътрудничество Гърция- България 2007-

2013” 

Информация за проекта 

Партньори: 

1. Водещ партньор – Общинско предприятие за водоснабдяване и канализация, 

Орайкастро, Република Гърция 

2. Община Терми, Република Гърция 

3. Община Смолян, Република България 

4. Община Минерални бани, Република България 

 

Бюджет на проекта: 10 394 949,73 евро 

"Проектът “Drainage” със сътрудничеството между административните органи и от двете страни, 

има за крайна цел да се подобри качеството на живот на местното население. 

По-конкретно основните цели на проекта са: 

- Подобряване на качеството на основните обществени услуги 

- Опазване на общественото здраве; 

- Подобряване на качеството на околната среда; 
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- Засилване на трансграничното сътрудничество чрез създаването на партньорства за 

преодоляване на общите проблеми и насърчаване на съвместни регионални инициативи за 

подобряване на качеството на водопроводни и канализационни инфраструктури. 

 

В рамките на проекта ще се приключи обект: «Канализация с. Ангел войвода, община Минерални 

бани». 

 

 

 


