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        ЕВРОПЕЙСКИ СЪЮЗ 

   КОХЕЗИОНЕН ФОНД 

  Инвестираме във вашето бъдеще 

Този документ е създаден с финансовата подкрепа на Европейския съюз, чрез Оперативна 
програма „Околна среда 2007-2013 г.” , съфинансирана от Европейския съюз, чрез Кохезионен 
фонд. Община Сопот 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. 

 

 
02.09.2014 г. 
гр.Сопот 

ПОКАНА ЗА ОФИЦИАЛНО СТАРТИРАНЕ НА ПРОЕКТ 
 

Уважаеми жители и гости на град Сопот,  
 
Имаме удоволствието да Ви поканим на начална пресконференция за представяне на 

проект № DIR-51011116-65-149: "Реконструкция и модернизация на канализационната 
мрежа, подмяна на амортизираната водопреносна мрежа на гр.Сопот" .  

Проектът е на стойност 35 280 095 лв. и се финансира от Кохезионния фонд на 
Европейския съюз, от държавния бюджет на Република България, чрез Оперативна програма 
„Околна среда 2007-2013г.“ и самоучастие от община Сопот. Целта на събитието е да се 
запознаят заинтересованите страни и широката общественост с целите, дейностите и 
очакваните резултати от реализацията на проекта. На пресконференцията ще бъде 
представена и визията за изпълнението на проекта, ще се представят графиците и 
очакванията за предстоящото строителство. В пресконференцията ще вземат участие 
Министъра на Околната среда и водите, Г-жа Светлана Жекова; Ръководителя на 
управляващия орган на Оперативна програма „Околна Среда“, Г-жа Яна Георгиева; Кметът 
на община Сопот Г-н Веселин Личев, звеното за изпълнение на проекта от Община Сопот; 
представители на асоциирания партньор „Водоснабдяване и канализация” ЕООД - 
гр.Пловдив, представители на фирмите изпълнители. Ще присъстват Областен управител на 
Пловдив област Г-н Розалин Петков, кметове на съседни общини, представители на 
Общинския съвет – гр. Сопот, гости от градове, които изпълняват сходни проекти и др. 

Пресконференцията ще започне на 05.09.2014 г. /петък/, от 11:00 часа в Ритуална зала 
гр.Сопот, като ще бъдат представени: 

 - цели на проекта; 
 - задачи на проекта; 
 - планирани дейности и партньори (изпълнители); 
 - устойчивост на проекта и необходимост от осъществяване на подобна инициатива; 
 - рискове и тяхното управление. 
 
Официалните събития ще продължат с официална церемония- „Първа копка“ от 12.00ч., 

на ул. „Христо Ботев“ ( срещу източен портал на ВМЗ АД), в която ще вземат участие 
Министъра на Околната среда и водите, Г-жа Светлана Жекова; Ръководителя на 
управляващия орган на Оперативна програма „Околна Среда“, Г-жа Яна Георгиева; Кметът 
на община Сопот Г-н Веселин Личев, медии, представители на съседните общини, граждани, 
изпълнителите на проекта и представители на бизнеса. 
 
С уважение, 
Веселин Личев 
Кмет на община Сопот 

Повече информация вижте на сайта на община Сопот: http://www.sopot-municipality.com 


