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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. Изпълнени са асфалтовите работи по улиците с изградена нова
ВиК мрежа. 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.
Продължава строителството на Пречиствателната станция за отпадни води
/ПСОВ/. Извършени са строително-монтажни работи по изграждане на отделните
съоръжения както следва:
 Аеробни стабилизатори – 2 броя. Доставени и монтирани са сглобяеми
елементи от технологичното оборудване за направа на резервоарите на
аеробните стабилизатори, монтират се и двата технологични
тръбопроводи към тях;
 Биобасейни – 2 броя. Доставени са цистерни със стъклено покритие,
монтиран е вторичният утаител към Биобасейн 1;
 Изсушителни полета;
 Технологични сгради 1 и 2;
 Водомерна шахта;
 Трафопост – доставен и монтиран метален комплексен трансформаторен
пост МКТП-630/20/0,4;
 Пешеходен мост (пасарелки);
 Входна помпена станция;
 Охранителна ограда и подпорна стена;
 Довеждащ водопровод;
 Довеждаща улица;
 Площадкови ВиК мрежи и подземни технологични тръбопроводи –
работи се по отделните участъци от площадковата ВиК мрежа, както и по
трасето на довеждащия колектор в рамките на площадката, аварийния и
заустващия колектори.
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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