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

В началото на 2014 г. са извършени строително-монтажни работи по Главен
канализационен колектор 1 и канализационен колектор 99. Изградени са 16 броя
улични оттоци и е положена асфалтова настилка от 1010 кв.метра. Графикът за
възстановяване на улицине е изпълнен. Всички улици са проходими.
Строителството на ПСОВ на град Кнежа продължава. Работеше се
едновременно на изброените по-долу подобекти в рамките на площадката. Изпълнените
строителни и монтажни работи са следните:
- Технологична сграда 1 и Технологична сграда 2 – завършено е полагането на
подови настилки от гранитогрес и теракот, както и фаянсовата облицовка.
Започнат е монтаж на част от технологичното оборудване.
- Фундамент под чакълозадържателя – положена е баластрената възгравница,
подложния бетон, кофража и армировката, и бетон В25.
- Фундамент под КПП – изпълнен.
- Охранителна ограда и подпорна стена – завършено е строителството на
подпорната стена.
- Технологични тръбопроводи – завършено е изграждането на довеждащ
колектор от РШ2 в рамките на площадката до последната шахта от ВиК
мрежа РШ59.
Съставени са актове и протоколи за всички технологични участъци и подобекти на
строежа. Строително-монтажните работи се изпълняват в график.
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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