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“Проектът се финансира от Кохезионния фонд на ЕС и от държавния бюджет на Република България чрез
Оперативна програма Околна среда 2007 – 2013 г.”

ОБЩИНА БЕЛЕНЕ

Наименование на проекта:
Номер и дата на договора за
безвъзмездна финансова помощ
Бенефициент
Стойност на проекта
Стойност на европейското и
националното съфинансиране
Реф. номер на процедурата за
директно предоставяне на
безвъзмездна финансова помощ

„Частично изграждане на канализационна мрежа с ПСОВ и
рехабилитация на съществуващата водоснабдителна мрежа в гр.Белене”
DIR51011116C057 от 29.11.2012 г.
ОБЩИНА БЕЛЕНЕ
43 064 274, 17 лв.
41 683 881, 94 лв.
BG161PO005/10/1.11/02/16 “Подобряване и развитие на инфраструктурата за
питейни и отпадъчни води в агломерации над 10 000 е.ж.”
Целта на настоящия проект е подобряването на качеството на комуналните
услуги предлагани от община Белене на населението на гр. Белене, с което
ще се постигне увеличаване на дела на населението, включено към съвременна
водоснабдителна и канализационната система, както и постигане на
съответствие с Директива 91/271/ЕИО посредством осигуряване на
пречистване на битовите отпадъчни води.
Обхватът на инвестиционния проект включва:
изграждане на пречиствателна станция за отпадъчни води на гр. Белене;
изграждане на канализационна мрежа с обща дължина 19 963 м;

Цел на проекта

изграждане на сградни канализационни онклонения (СКО) с обща
дължина 6 790 м и улични оттоци с дължина 4 805 м;
изграждане на заустващ канализационен колектор с обща дължина 326 м;
рехабилитиране на водопроводна мрежа по трасетата на изгражданата
канализация с обща дължина 18 445 м;
рехабилитиране на сградни водопроводни отклонения с обща дължина
8 336 м;
изграждане на нов захранващ водопровод до ПСОВ с дължина 1 157 м.

Основни дейности и етапи за
изпълнение на проекта

Дейностите по проекта са следните:
· Изграждане на Пречиствателна станция за отпадъчни води (ПСОВ)
гр.Белене
· Изграждане на канализационна мрежа на гр.Белене
· Рехабилитация на водоснабдителната мрежа на гр.Белене по трасето на
изграждане на новата канализационна мрежа.
· Доставка на машини и съоражения
· Техническа помощ за организация и управление на проекта/публичност/
· Одит
· Надзор по време на строителството

Този документ е създаден в рамките на договор № DIR51011116C057, който се реализира с финансовата подкрепа на Европейския съюз чрез
Оперативна програма „Околна среда 2007 – 2013 г.”. Цялата отговорност за съдържанието на документа се носи от Община Белене и при никакви
обстоятелства нe може да се приема, че този документ отразява официалното становище на Европейския съюз и правителството на Република
България, представлявано от Министерство на околната среда и водите.

Очаквани резултати

Срок за изпълнение на проекта
Информация за контакти с
ръководителя на проекта

Като следствие от изпълнение на дейностите по проекта ще се подобри
съществуващата система за отпадъчни води на територията на град Белене и ще
се повиши качеството на услугите във ВиК сектора. По този начин от една
страна ще се елиминира отрицателното въздействие на директно заустените
отпадъчни води върху повърхностните води и водните екосистеми и ще
елиминира здравните рискове за хората в трансграничния регион. От друга
страна значително ще намелее дела на местното население, изключено от
достъпа до канализация и питейна вода с нужното качество. Резултатите, които
се очакват да бъдат постигнати при изпълнението на настоящия интегриран
проект ще са в пълно съответствие с изискванията на Директива 91/271/ЕС и
целите на Приоритетна ос 1 на оперативна програма „Околна среда 20072013”.

29.11.2012 г. – 30.06.2015 г.
Гн Момчил Спасов, тел. 065831031
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