Оперативна програма “Регионално развитие” 2007-2013
www.bgregio.eu
Инвестираме във Вашето бъдеще!
Проектът се финансира от Европейския фонд за регионално развитие и от държавния
бюджет на Република България

ФИНАЛ НА ПРОЕКТ ПО
ОПЕРАТИВНА ПРОГРАМА „РЕГИОНАЛНО РАЗВИТИЕ”
Приключиха дейностите по проект „Корекция и подобряване проводимостта на р.
Гостиля в централна градска част на гр. Кнежа”, изпълняван по договор за предоставяне
на безвъзмездна финансова помощ, приоритетна ос 4: „Местно развитие и сътрудничество”,
операция 4.1: „Дребномащабни местни инвестиции” на Оперативна програма «Регионално
развитие», Схема за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ: „Подкрепа за
дребномащабни мерки за предотвратяване на наводнения в 178 малки общини”.
Предстои подготовка и депозиране на искане за окончателно плащане, придружено с
окончателен технически доклад и финансов отчет, които екипа по проекта ще депозират в
Регионален отдел на Главна дирекция „Програмиране на регионалното развитие” – град
Видин.
Постигната е общата цел, която община Кнежа си бе поставила - ограничаване и
максимално предотвратяване на рисковете и щетите за живота на населението на гр.Кнежа
от наводнения и заблатяване, предизвикани от високите води на р.Гостиля. Корекцията и
укрепването на бреговете и речното корито на р.Гостиля и подобряване на проводимостта й
са вече факт. Налице са 500 линейни метра коригирано и укрепено корито на реката и около
1500 квадратни метра коригирани и укрепени брегове.
С изпълнението на дейностите по проекта се постигнаха следните резултати:
 Нормално провеждане на високите води на р.Гостиля през централната част на гр.
Кнежа;
 Безпрепятствено ползване и достъп до имоти и места от двете страни на реката;
 Съхраняване и опазване имуществото на жителите в заливаните от високите води на
р. Гостиля крайречни имоти;
 Намаляване на неблагоприятните последици за здравето и околната среда,
предизвикани от заблатяване на заливаните участъци от двете страни на реката;
 около 12 000 жители на гр.Кнежа директно облагодетелствани от изградената
инфраструктура, в това число около 1180 души с непосредствено засегнати от
наводненията имоти.
Реализацията на този проект донесе конкретни ползи за бенефициента – община Кнежа в
дългосрочен план, изразяващи се в подобряване на санитарно-хигиенните условия на живот,
подобряване на качеството и средата на живот на населението в гр. Кнежа и оказа
положително въздействие на местното развитие, а екипа за управление на проекта, съставен
от общински служители придобиха богат практически опит, знания, умения и навици в
изпълнението и управлението на такъв тип проекти по Оперативна програма «Регионално
развитие».

“Този документ е създаден в рамките на проект „Корекция и подобряване проводимостта на река Гостиля в централната
градска част на град Кнежа”, който се осъществява с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Регионално
развитие” 2007-2013г., съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие. Цялата
отговорност за съдържанието на публикацията се носи от Община Кнежа и при никакви обстоятелства не може да се
счита, че този документ отразява официалното становище на Европейския съюз и Договарящия орган.”

