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

Приключват строително-монтажните работи на ВиК мрежата в град Кнежа.
Подменени са всички водопроводни тръби и е изградената цялата канализационна
мрежа, включена в първия етап на водния цикъл в град Кнежа. Изградени са сградните
отклонения и уличните оттоци. Достигнат е общ прогрес на дейностите в размер на
около 91%. Продължава поетапното възстановяване на асфалтовите настилки по
улиците, по които са изградени Главен колектор 1 и 2 и останалите колектори.
Временната организация на движението се изпълнява съгласно одобрените проекти.
Подава се своевременно информация до пряко заинтересованите институции за
затваряне на улици и обходните им маршрути. За това се информира ежедневно и
населението на града.
Напълно готова е Пречиствателната станция за отпадъчни води (ПСОВ) в град
Кнежа. До площадката на ПСОВ е изграден довеждащ колектор, авариен колектор,
заустващ колектор и довеждащ водопровод. Направен е довеждащ път, осигуряващ
достъп до ПСОВ и е част от регулацията на града. На площадка на ПСОВ са изградени
две сгради за обслужване на дейносттта на пречиствателната станция, които отговарят
на изискванията на Закона за енергийна ефективност и енергийна характеристика клас
„В”. Доставено е цялото технологично оборудване, монтирани са всички предвидени
машини и съоръжения. Свободната площ около съоръженията е озеленена с
декоративни храсти и затревяване. Извършени са комплексни 72-часови проби при
експлоатационни условия и е издаден Констативен Акт Образец 15 за установяване
годността за приемане на изпълненото строителство от 15.04.2014 г. Предстои
назначаване на Държавна приемателна комисия за установяване годността за ползване
на обекта и издаване на разрешение за ползване – Акт 16.
По време на строителството на всички обекти се спазват стриктно мерките за
опазване на околната среда. Не са констатирани замърсявания на терени с опасни
вещества.
Настоящият проект допринася за реализация на целите на Приоритетна ос 1 на
Оперативна програма „Околна среда” и в този смисъл ще доведе до подобряване на
качеството на живот на населението на град Кнежа. Изграждането на необходимата
инфраструктура за доставяне на питейна вода и отвеждането и пречистването на
отпадъчни води е свързано както с определяне на здравно-екологичните рискове, така и
с предоставянето на качествени екологични услуги на гражданите. Проектът се
изпълнява с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Околна среда 20072013г.” 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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