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НАПРЕДЪК НА ПРОЕКТ
„Доизграждане, реконструкция и рехабилитация на водопроводна и
канализационна мрежа – I етап и изграждане на ПСОВ-гр.Кнежа”

Над 60% е изпълнението на ВиК мрежата в град Кнежа от началото на
строителните работи до края на 2013 г. За девет месеца в града са подменени вече 4 813
метра водопроводни тръби, изградена е 17 876 метра от канализационната мрежа.
Направени са общо 764 сградни отклонения и 664 улични оттоци. Изпълнен е графикът
за възстановяване на уличната настилка там, където вече са монтирани новите ВиК
тръби. Асфалтирани са 3 198 кв.метра улици.
Извършените строително-монтажни работи на обект: „Изграждане на ПСОВ
гр.Кнежа” се изпълняват, съгласно актуализирания линеен график. Напредъкът по
строителството на пречиствателната станция е в рамките на около 80%. Толкова е и
доставеното технологично оборудване и обзавеждане на пречиствателната станция.
Доставчиците на материалите се избират според тяхната способност да отговарят на
изискванията на заявката, качеството на предлаганите материали, възможности, цена,
услуги. Технологичното оборудване и обзавеждане за пречиствателната станция се
доставя директно от Чехия и чешки специалист присъства при неговото монтиране.
През м.декември 2013 г. се направиха хидравличните проби на Аеробни стабилизатори
1 и 2, които показаха, че монтажните работи са извършени много добре и може да се
пристъпи към монтажа на технологичното оборудване и монтаж на топлоизолацията на
резервоарите. Завършен е монтажът на вторичния утаител и външния кръг на металния
резервоар на Биобасейн 2.
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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