На 30 септември 2014 г. в село Бориславци, Община Маджарово,
беше официално открита «Пречиствателна станция за отпадни води- село
Бориславци» и проведена заключителна пресконференция по проект
„Интервенции за съвместното управление на водите» , по който община
Маджарово е партньор с общините Борино от РБългария и Пагайо от
РГърция
Изграждането на пречиствателната станция в село Бориславци,
Община Маджарово в рамките на този проект реши проблема с
пречистването на водите в село Бориславци, допринесе за постигане на
една от целите на община Маджарово, а именно да се осигури по-добър
начин на живот на жителите в общината и опазване на околната среда чрез
осигуряване на пречистването на водата.
Изпълнението на проекта се финансира по Програма за европейско
териториално сътрудничество Гърция – България 2007 – 2013 г., Област на
интервенция 1.1 „Защита, управление и подобряване на ресурсите на
околната среда”, съгласно подписан договор за отпускане на финансова
помощ В2.11.03 от 19.03.2012г.
Проектът е разработен в тясно сътрудничество на всички партньори,
с основна грижа - устойчивото развитие на трансграничния регион Борино
- Маджарово – Пагайо,
Успешното реализиране на дейностите по проекта и за трите
общини подобрява надеждността на водната мрежа и предоставяните
услуги. Подобряването на човешкия живот в общините чрез отстраняване
на проблемите във водоснабдяването и покриване на нуждите от
потреблението на вода, опазване на природата чрез третиране на
отпадъчните води и заявеното желание на трите общини да разширят
сътрудничеството си с нови инициативи, обмяна на опит и добри практики
за взаимна изгода на обществеността в трите области ще се отразят
положително и на икономическото състояние на общините
„Този документ е създаден в рамките на проект „Интервенции за съвместното управление на водите», финансиран
по Програма за европейско териториално сътрудничество Гърция – България 2007 – 2013 г., Област на интервенция
1.1 „Защита, управление и подобряване на ресурсите на околната среда”, съгласно подписан договор за отпускане
на финансова помощ В2.11.03 от 19.03.2012 г. Цялата отговорност за съдържанието на документа се носи от
Община Маджарово и при никакви обстоятелства не може да се счита, че този документ отразява официалното
становище на Европейския съюз и Управляващия орган.

