Решения за
по-добър живот

ОПЕРАТИВНА ПРОГРАМА
“ОКОЛНА СРЕДА 2007 – 2013 г.”

ЕВРОПЕЙСКИ СЪЮЗ
ЕВРОПЕЙСКИ ФОНД ЗА
РЕГИОНАЛНО РАЗВИТИЕ/
КОХЕЗИОНЕН ФОНД

Продължават строителните работи по проект „Доизграждане,
реконструкция и рехабилитация на водопроводна и канализационна
мрежа – I етап и изграждане на ПСОВ-гр.Кнежа”
Изкопните работи на подобект Водопровод първи етап за полагане
на канализационни и водопроводни тръби в град Кнежа напредват.
През месец май по главен колектор IV – канализация по ул. „Христо
Смирненски” са доставени и положени 184 метра канализационни тръби и
са изградени 20 броя сградни отклонения. За канализация – колектор 95 по
ул. „Хаджи Димитър” са монтирани 170 метра канализационни тръби и са
изградени 18 бр. сградни отклонения. Доставени и монтирани са 72 метра
канализационни тръби за главен колектор I. За канализация – колектор 90
по ул. „Огнян Михайлов” са положени 286 метра тръби за
канализационната мрежа. През месец май беше изградена и преливна
шахта между главен колектор I и довеждащия колектор до ПСОВ.
Заедно с изграждане на канализационната мрежа се изпълняват
изкопни и монтажни работи и за водоснабдителната система. За
водопроводен клон 122 по ул. „Александър Стамболийски” през месец май
са положени 321 метра водопроводни тръби.
Строителните работи продължават и се извършват съгласно
одобрената работна програма на изпълнителя.
Преведен е аванс в размер на 15% на фирмата изпълнител на
строителните работи по ВиК. Аванс 15 % е платен и на изпълнителя на
инженеринга на ПСОВ.
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.

Министерство на
околната среда и
водите

