
 

СПРАВКА ЗА СТОЙНОСТИТЕ НА ИНДИКАТОРИТЕ ПО  

Договор за безвъзмездна финансова помощ № DIR-51011116-С055 от 20.11.2012 г. между община Септември и 

Министерството на околната среда и водите за проект № DIR-51011116-80-164  с предмет „Подобряване на 

водния цикъл на гр. Септември” 

 

Индикатори за изпълнение  

 

Наименование на индикатора 
Мерна 

единица 

Целева стойност, 

заложена в проектното 

предложение 

Постигната реална 

стойност в края на 

изпълнение на проекта 

Рехабилитирана водопроводна мрежа, вкл. главни 

водопроводи 
км 2,368 2,591 

Рехабилитирани сградни водопроводни отклонения 
Бр. 126 96 

Новоизградена канализационна мрежа (вкл. колектори) - 

Посочената дължина не включва дължините на 

довеждащия колектор до ПСОВ, тласкателите и 

аварийния канал, които са посочени отделно 

км 2,977 2,986 

Новоизградени сградни канализационни отклонения 
Бр. 163 162 

Изграден довеждащ колектор до ПСОВ  

Бр. 

км 

1 

0,535 

1 

0,588 

Изградена канална помпена станция (включваща една 

работна и една резервна помпа) 

Бр. 

1 

(1 работна и 1 резервна 

помпа) 

1 

(1 работна и 1 резервна 

помпа) 

Изграден тласкател  

Бр. 

км 

2 х 0,128 км 

0,256 

2 х 0,130 км 

0,260 

Изграден авариен канал 
Бр. 1 1 



Наименование на индикатора 
Мерна 

единица 

Целева стойност, 

заложена в проектното 

предложение 

Постигната реална 

стойност в края на 

изпълнение на проекта 

км 0,237 0,242 

Изграден преливник 
Бр. 1 1 

Изграден дюкер 
Бр. 1 1 

Изградена пречиствателна станция за отпадъчни води 
Бр. 1 1 

 

 

 

Индикатори за резултат 

Наименование на индикатора 
Мерна 

единица 

Целева стойност, 

заложена в проектното 

предложение 

Постигната реална 

стойност в края на 

изпълнение на проекта 

Очакван брой население (брой реални жители), което се 

обслужва от рехабилитирана водопроводна мрежа  
Бр. 760 

760 

 

Очакван брой население (брой реални жители), което се 

обслужва от новоизградена канализационна мрежа 
Бр. 

1 047 (760 ж. в кв. Юг +287 

ж. в Ромски квартал) 

1 047 (760 ж. в кв. Юг +287 

ж. в Ромски квартал) 

Население (брой реални жители), присъединено към 

новоизградена ПСОВ 
Бр. 7 759 7 759 

Брой е.ж., за които се осигурява подходящо пречистване 

на отпадъчните води от новоизградени ПСОВ Бр. 10 300 10 300 

Новосъздадени работни места (временни работни места 

по време на строителството) 
Бр. 

75 

Мъже/жени 

65/10 

75 

Мъже/жени 

65/10 

Новосъздадени работни места (постоянни работни места 

във връзка с експлоатацията на ПСОВ) 
Бр. 

12 

Мъже/жени 

10/2 

12 

Мъже/жени 

10/2 

 



Индикатори за влияние 
 

Наименование на индикатора 
Мерна 

единица 

Целева стойност, 

заложена в проектното 

предложение 

Постигната реална 

стойност в края на 

изпълнение на проекта 

БПК5 

мг/л 25 

За да може да бъде 

отчетена реалната 

стойност след изпълнение 

на проекта по тези 

индикатори е необходимо 

изградената ПСОВ да е 

била в експлоатация в 

рамките на определен 

период от време 

(минимум 3-6 месеца). С 

оглед на горното, 

постигнатата стойност по 

този индикатор ще бъде 

отчетена след изтичане на 

горепосочения период от 

време. 

Неразтворени вещества 

мг/л 35 

Общ азот 

мг/л 15 

Общ фосфор 

мг/л 2 

 

 

 

ОБЩА СТОЙНОСТ НА ПРОЕКТА    8 525 396лв. 

ФИНАНСИРАНЕ ОТ ЕС (КОХЕЗИОНЕН ФОНД)  5 333 691лв. 

НАЦИОНАЛНО СЪФИНАНСИРАНЕ    1 333 423лв. 

СЪФИНАНСИРАНЕ ОТ ОБЩИНА СЕПТЕМВРИ     455 871лв. 

ВЪЗСТАНОВИМ ОТ НАП ДДС     1 402 411лв. 


