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НАПРЕДЪК НА ПРОЕКТ
„Доизграждане, реконструкция и рехабилитация на водопроводна и
канализационна мрежа – I етап и изграждане на ПСОВ-гр.Кнежа”
Изкопните работи, подмяната и полагането на водопроводни и канализационни
тръби продължава. До настоящия момент са подменени 3 894 метра водопроводни
тръби, изградени са 12 131 метра канализация. Направени са 461 сградни отклонения и
315 броя улични оттоци. Уточнени са имената на улиците с изградена нова ВиК мрежа,
по които ще се изпълнят асфалтовите работи при подходящи климатични условия.
Изпълнителят на ВиК мрежата в Кнежа Обединение „Инфраструктура Кнежа” отчете
45% изпълнение на строителните работи и представи на община Кнежа всички
документи (актове и протоколи) доказващи изпълненото строителство. Всички
профили са придружени с екзекутивни чертежи и измервателни протоколи на всяка
позиция от количествено-стойностната сметка /КСС/. Изготвени и надлежно оформени
са протоколи за проведено изпитване на водопровода, констативен протокол за
механично почистване и дезинфекция на водопровода, протокол за химичен и
микробиологичен анализ на водата след дезинфекция и промиване на водопровода,
протоколи за плътност на обратния насип и за плътност на основата на пътната
настилка от лицензирана лаборатория.
Продължава строителството на Пречиствателната станция за отпадни води
/ПСОВ/. В началото на месец септември започна извършването на обратен насип –
доставиха се земни маси от депо за обратен насип, прехвърлиха се и се уплътниха
земните маси с пневматична трамбовка. Строителната част в изпълнението на
аеробните стабилизатори завърши в срок. На 19 септември пристигна първата доставка
на оборудването за аеробните стабилизатори – резервоарите със стъклено покритие за
утайка. Започна монтажа на резервоарите и до 30 септември те бяха сглобени.
Продължава и работата по изсушителните полета на пречиствателната, както и по
технологична сграда 1 и 2. Фирмата изпълнител на строителството на ПСОВ
Обединения „КНЕЖА 99” спазва линейния си график и няма изоставяне на работите.
До края на месец септември са извършени СМР на стойност 370 000 лв. зготвени са
всички видове актове и протоколи.
Предстои да се депозира в МОСВ доклад и искане за средства за извършените
дейности и разходените финансови средства от страна на Общината като Бенефициент.
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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