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ПРОДЪЛЖАВАТ СТРОИТЕЛНИТЕ РАБОТИ ПО ВиК МРЕЖАТА И ПСОВ В
ГРАД КНЕЖА
Проект „Доизграждане, реконструкция и рехабилитация на водопроводна и
канализационна мрежа – I етап и изграждане на ПСОВ-гр.Кнежа” е одобрен през
2012 г. и Договора за безвъзмездна финансова помощ е подписан на 30 май 2012 г.
След провеждане на тръжните процедури за избор на изпълнители на строителните
работи по ВиК мрежата и Пречистватерната станция за отпадни води /ПСОВ/,
строителен и авторски надзор, външна консултантска помощ, одит и публичност, се
сключиха договорите с изпълнителите.
Към днешна дата строителните работи по ВиК мрежата на град Кнежа и
изграждането на пречиствателната станция за отпадни води по проекта, са в процес на
изпълнение.
На 2 април 2013 г. с подписване на Протокол образец 2а за откриване на
строителна площадка и определяне на строителна линия и ниво за строеж, започнаха
изкопните работи за полагане на канализационни и водопроводни тръби в град Кнежа.
До настоящият момент са доставени и подменени общо 3 270 метра водопроводни
тръби и монтирани 5 528 метра канализационни тръби. Изградени са 246 броя улични
оттоци и 167 сградни отклонения.
Строителния процес на пречиствателната станция за отпадни води стартира на
06 август 2013 г. Той обхваща следните работни операции – изкопи, насипи, кофриране
и декофриране, армировка, бетониране, зидарии и спомагателни към тях скелета,
парапети, прегради и др. На строителната площадка беше позиционирана строителна
механизация, необходима за първия цикъл от строителния процес – изкопни работи,
така че да се намали до минимум цикъла за тяхната работа и да се увеличи
производителността им и съобразена със строителния генерален план. Съгласно
актуализирания линеен график, за месец бяха извършени всички изкопни работи за
основите на технологична сграда 1 и 2, направен е вече и довеждащия път до ПСОВ,
както и довеждащия водопровод. Изградени са 2 броя биобасейни и 2 броя аеробни
стабилизатори, водомерна шахта, трафопост.
Строителните работи продължават и се извършват съгласно одобрените работни
програми на изпълнителите съответно на ВиК мрежата и ПСОВ.
Проектът се изпълнява с финансовата подкрепа на Оперативна програма
„Околна среда 2007-2013 г.” съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския
фонд за регионално развитие/Кохезионен фонд.
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Този документ е разработен във връзка с проект “ Доизграждане, реконструкция и рехабилитация
на ВиК мрежа- първи етап и изграждане на ПСОВ – гр. Кнежа” ,който се осъществява с финансовата
подкрепа на Оперативна програма “Околна среда 2007 – 2013г.” , съ-финансирана
от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие/ Кохезионния фонд.
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