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ОПЕРАТИВНА ПРОГРАМА
“ОКОЛНА СРЕДА 2007 – 2013 г.”
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31 МЛН. ЛЕВА ЩЕ ПОСТЪПЯТ В ОБЩИНА КНЕЖА ПО ОПЕРАТИВНА
ПРОГРАМА „ОКОЛНА СРЕДА”
Договорът за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ за проект
„Доизграждане, реконструкция и рехабилитация на водопроводна и
канализационна мрежа – I етап и изграждане на ПСОВ-гр.Кнежа” е вече факт.
Дългоочакваното подписване на Договора между Симеон Шарабански – Кмет на
Община Кнежа и Нона Караджова – Министър на околната среда и водите се състоя на
30 май 2012 г. в сградата на Министерството.
Общата цел на проекта е подобряване на съществуващата система за управление на
питейните и отпадъчните води на територията на град Кнежа, посредством повишаване
на качеството на услугите във ВиК сектора на съответната територия и ограничаване на
отрицателното въздействие на заустваните отпадъчни води.
С настоящия инвестиционен проект ще бъде реализиран Първи етап от изграждане на
канализационната мрежа на град Кнежа, като инвестиционните мерки ще обхванат
централната зона на града, където е концентрирана основната част от населението на
града. В резултат, настоящият проект ще обхване население от порядъка на 8 500 души.
Жителите на територията на зоната, обхваната от проекта ще бъдат включени в
новоизградената пречиствателна станция за отпадъчни води. Горепосоченото население
съответно ще бъде обслужвано и от рехабилитираната в резултат на настоящия проект
водопроводна мрежа.
В резултат на изпълнението на инвестиционния проект се очаква да бъдат постигнати
следните количествени резултати:
 Дължина на новоизградени (удължени) главни водопроводи – 2,43 км;
 Дължина на второстепенна водопроводна мрежа, която ще се рехабилитира по
проекта – 8,4 км;
 Сградни отклонения, които ще се рехабилитират по проекта – 6,8 км (675 бр.);
 Дължина на новоизградени (удължени) главни колектори – 9,8 км;
 Дължина на новоизградена второстепенна канализационна мрежа – 10,8 км;
 Нови сградни отклонения, които ще се изграждат по проекта – 9,8 км (977 бр.);
 Изградена пречиствателна станция за отпадъчни води за гр. Кнежа за 10 500 ЕЖ.
Цялата техническа документация по проекта, включваща прединвестиционно
проучване, анализ разходи-ползи и цялото проектиране е резултат от приключилия през
2011 г. проект за техническа помощ.
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