Решения за
по-добър живот

ОПЕРАТИВНА ПРОГРАМА
“ОКОЛНА СРЕДА 2007 – 2013 г.”

Европейски съюз
Кохезионен фонд

ОБЩИНА РАКОВСКИ, ОБЛАСТ ПЛОВДИВ
4150 Раковски, пл.”България” №1, тел. 03151/2260, факс: 03151/2361, е-mail:oa-rakovski@rakovski.bg

Наименование на проекта:
„Интегриран воден проект на град Раковски за частично изграждане на главни
колектори и вътрешна канализационна мрежа, ПСОВ и реконструкция на
съществуващата водопроводна мрежа по улиците, предвидени за канализация”

Стойност на проекта: 58 898 776, 31 лв.
Стойност на европейско съфинансиране: 44 553 890, 99 лв.
Стойност на европейското съфинансиране: 11 138 472, 30 лв.
Цел на проекта: Намаляване на несъответствията по отношение на дела от населението,
включено в канализационната система, модернизиране на инфраструктурата за питейни
води, постигане на съответствие с Директива 91/271/ЕИО посредством осигуряване на
екологосъобразно пречистване и заустване на битовите отпадъчни води, както и
съхраняване на национален ресурс в гр. Раковски.
Основни дейности:
Дейност 1: Проучване и проектиране
Поддейност 1.1. Проучвания и проектиране направени преди датата на
кандидатстване:
Поддейност 1.2. Проектиране след датата на кандидатстване.
Дейност 2: Закупуване на земи/недвижими имоти
Дейност 3: Строително-монтажни работи
Поддейност 3.1. Изграждане на смесена канализация
Поддейност 3.2. Реконструкция на водопроводна мрежа
Поддейност 3.3. Изграждане на ПСОВ и инженеринг
Дейност 4: Доставка на машини и съоръжения
Дейност 5: Техническа помощ за организация и управление на проекта
Дейност 6: Одит
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Дейност 7: Надзор по време на строителство
Поддейност: 7.1. Строителен надзор
Поддейност: 7.2. Авторски надзор
Очаквани резултати:
-

Иградена ПСОВ

-

72,192 км новоизградена канализационна мрежа

-

1,05 км реконструирана канализационна мрежа

-

77,636 км Рехабилитирани/реконструирани/модернизирани водоснабдителни
мрежи

-

14 774 жители обслужвани от новоизградената канализационна мрежа

-

295 жители обслужвани от реконструираната канлизационна мрежа

-

15
039
жители
обслужвани
от
рехабилитираната/реконструирана/модернизирана водоснабдителна мрежа

-

17 882 е. жители свързани към новоизградената ПСОВ

Срок за изпълнение: 30.11.2014г.

Лице за контакти: Павел Гуджеров, Заместник-кмет на Община Раковски,
Тел. 03151 3050
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