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2 април – старт на строителните работи

Стартираха строителните работи по проект „Доизграждане,
реконструкция и рехабилитация на водопроводна и канализационна
мрежа – I етап и изграждане на ПСОВ-гр.Кнежа”. На 2 април с
подписване на протокол (образец 2а) за откриване на строителна площадка
и определяне на строителна линия и ниво за строеж на подобект
Водопровод първи етап, започнаха изкопните работи за полагане на
канализационни и водопроводни тръби в град Кнежа.
През месец април започнаха изкопните работи по довеждащия
колектор до ПСОВ, където бяха положени 620 метра канализационни
тръби, както и на IV главен колектор по ул. „Христо Смирненски”, където
бяха монтирани 990 метра канализационни тръби.
Едновременно с това вървят и изкопните работи за
водоснабдяването. По ул. „Александър Стамболийски”, където е
водопроводен клон 122 са доставени и подменени 88 метра тръби, по
водопроводен клон 123 обхващащ улици „Александър Стамболийски” и
„Хаджи Димитър” за доставени и монтирани 351 метра водопроводни
тръби. За водопроводен клон 124 по ул. „Цанко Церковски” са доставени
320 метра водопроводни тръби.
Строителните работи продължават и се извършват съгласно
одобрената работна програма на изпълнителя. През месец април са
платени авансово по 15 % на НСН за ВиК и за инженеринга, както и първо
междинно в размер на 5 % на изпълнителя, провеждащ мерки за
публичност и информация.
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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