Решения за

по - добър живот

ПРОЕКТ № DIR – 51011116 – 14 - 49
„РАЗШИРЕНИЕ, РЕКОНСТРУКЦИЯ И МОДЕРНИЗАЦИЯ НА ПСОВ - ГР. ПРОВАДИЯ, ОСНОВЕН РЕМОНТ НА КАНАЛИЗАЦИОНЕН ТЛАСКАТЕЛ ОТ КПС3 ДО СЪЩЕСТВУВАЩА ИЗЛИВНА ШАХТА ГР. ПРОВАДИЯ, БИТОВА КАНАЛИЗАЦИЯ В КВ. 4,9 И 10 В ЮЖНА ПРОМИШЛЕНА ЗОНА - ГР. ПРОВАДИЯ,
РЕКОНСТРУКЦИЯ НА ВОДОПРОВОД И БИТОВА КАНАЛИЗАЦИЯ ПО УЛ. ДУНАВ ОТ КМ 42+422 ДО КМ 42+787 НА Р. ПРОВАДИЙСКА - ГР.
ПРОВАДИЯ, ПОДОБЕКТ УКРЕПВАНЕ НА РЕКОНСТРУКЦИЯ ВОДОПРОВОД И КАНАЛИЗАЦИЯ ПО УЛ. ДУНАВ ЧРЕЗ ИЗГРАЖДАНЕ НА ПОДПОРНА
СТЕНА В ГР. ПРОВАДИЯ”
№ на Договор за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ:
DIR – 51011116 – C009

С реализацията на проект “Разширение, реконструкция и модернизация
на
Пречиствателна станция за отпадни води гр.Провадия, основен ремонт на канализационен
тласкател от канална помпена станция 3 до съществуваща изливна шахта гр.Провадия, битова
канализация в кв. 4, 9 и 10 в южна промишлена зона- гр.Провадия, реконструкция на
водопровод и битова канализация по ул.“Дунав“ от км.42+422 до км.42+ 787 на
р.Провадийска - гр. Провадия, подобект: Укрепване на реконструкция водопровод и
канализация по ул.“Дунав“ чрез изграждане на подпорни стени в гр.Провадия“, финансиран
от Кохезионния фонд на Европейския съюз и от държавния бюджет на РБ чрез Оперативна
програма „Околна среда 2007-2013 г.“ на стойност 17 238 662,25 лв. /13 279 286,30 (77,03%)
лв. финанансиране от ОПОС, 3 319 821,58 лв. (19,26 %) национално съфинансиране и
639 554,37 лв. (3,71 %) - собствено участие на Бенефициента/ е постигната главната цел –
подобряване състоянието и развитие на екологичната инфраструктура в гр. Провадия чрез
изграждане на 4 обекта:
1. Битова канализация в кв. 4, 9 и 10 в южна промишлена зона - гр.Провадия с дължина 840
м. и канална помпена станция. Изградиха се два канализационни клона и нова канална
помпена станция в тази част на града, с което се удовлетвори потребността на населението по
отвеждане и пречистване на отпадните води.
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2. Реконструкция на водопровод и битова канализация по ул. “Дунав“ от км. 42+422 до км.
42+ 787 на р. Провадийска - гр. Провадия и подобект: Укрепване реконструкция на
водопровод и битова канализация по ул. “Дунав“ чрез подпорни стени. Поднови се
510 м. водопроводна и 810 м. канализационна мрежа и сградните отклонения към имотите на
гражданите, живеещи на ул. “Дунав“. След изграждане на подпорни стени на р. Провадийска
се възстанови уличната настилка и тротоарните платна, което доведе до повишаване
качеството на живот на населението посредством подобряване на социално – битовите,
санитарно - хигиенните условия и инфраструктурата в гр. Провадия.

3. Разширение, реконструкция и модернизация на Пречиствателна станция за отпадни
води гр. Провадия с нова схема на пречистване, включваща механично и биологично
третиране и механично обезводняване на утайките чрез изграждане на отделни стъпала за
приемане и пречистване на отпадните води с отстраняване на биогенни елементи, съгласно
изискванията за водоприемник трета категория – „чувствителна зона“- р. Провадийска.
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4. Основен ремонт на канализационен тласкател /660м./ от канална помпена станция 3
до съществуваща изливна шахта гр.Провадия, което доведе до привеждане параметрите на
околната среда в съответствие с европейските изисквания за устойчиво развитие.

Подобряване и развитие на инфраструктурата за отпадъчни и питейни води в гр. Провадия и
привеждането й в съответствие със законодателството на ЕС за устойчива околната среда ще
допринесе за повишаване качеството на живот на населението, привличане на нови
инвестиции и създаване на нови възможности за повишаване на регионалната
конкурентноспособност на Община Провадия.
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