Решения за
по-добър живот

ОПЕРАТИВНА ПРОГРАМА
„О К О Л Н А С Р Е Д А 2 0 0 7 – 2 0 1 3 г.”

ИНФОРМАЦИЯ
относно изпълнение на проект по оперативна програма „Околна среда 2007-2013 год.”

Изпълнението на проект „Реконструкция на водопроводна мрежа и
доизграждане на канализационната мрежа в гр. Средец”, одобрен и финансиран по
Техническа помощ за подготовка на инвестиционни проекти по приоритетна ос 1 на ОП
„Околна среда 2007-2013 г.”, приключва. Резултатът от неговото изпълнение е подготовката
на качествени и пълни работни технически проекти за доизграждане на канализацията в
гр.Средец и реконструкция на част от водопроводната мрежа, както и изготвяне на
качествена документация за кандидатстване по ос 1 на Оперативна програма “Околна среда
2007-2013г.” за осигуряване на финансов ресурс за изпълнение на проекта.
Реконструкцията на водопроводната мрежа и доизграждането на канализационната
мрежа в гр.Средец е приоритетна задача в Общинския план за развитие на Община Средец
2007-2013, приет с Решение № 325/25.10.2005 г. на Общински съвет гр. Средец.
Община Средец е община с ограничени финансови възможности и е лишена от
възможността да осъществи тази проектна идея. Затова използвайки финансовите
инструменти на ЕС, чрез процедурата за техническа помощ, този приоритет намери своето
разрешение.
Изпълнява се основната цел на проекта - развитие и подобряване на екологичната
инфраструктура за питейни и отпадъчни води в гр. Средец, както и неговите подцели:
1. Засилване и укрепване на капацитета на община Средец за изпълнение на ОП
„Околна среда 2007-2013 год.”, чрез изготвяне на качествени и пълни инвестиционни
проектни предложения за реконструкция на част от водопроводната мрежа и доизграждане на
канализационната мрежа в гр. Средец, както и чрез изготвяне на формуляр за кандидатстване
за безвъзмездна финансова помощ по приоритетна ос 1 на ОП „Околна среда 2007-2013 год.”.
2. Подобряване условията на живот на населението в гр. Средец.
Изпълнени са предвидените 12 дейности по проекта и са постигнати следните резултати:
 Новопроектирана битова канализационна мрежа – 11 648 м.;
 Новопроектирана дъждовна канализационна мрежа – 1 710 м.
 2,7 км. реконструкция на водопроводна мрежа, в участъци попадащи в трасетата на
новоизграждащата се канализация.
В процеса на работа и подготвяне на формуляр за кандидатстване за финансиране на
инвестиционния проект са актуализирани съществуващи проекти за канализация на 11
обекта, с което общата дължина на канализационната мрежа за доизграждане ще е 17 700 м.
По този начин ще се осигури цялостна централизирана канализационна мрежа в Средец,
която обхваща битовите отпадъчни води, формирани от цялото население на гр. Средец и
тяхното пречистване в ПСОВ (пречиствателна станция за отпадни води) гр.Средец, преди
заустването им в р. Средецка.
Освен проектирането в рамките на проекта за техническа помощ се подготвя формуляр
за кандидатстване по ос 1 на ОП „Околна среда 2007-2013 год.”. Инвестиционният проект е
на стойност около 11 млн.лв. Неговото осъществяване ще допринесе най-вече до обхващане
на цялото население от канализационна мрежа. Това ще се отрази на стабилната и ефективна
работа на съществуващата ПСОВ (пречиствателна станция за отпадни води), чрез

повишаване на натоварването съобразно капацитета й.
Част от проектното предложение предвижда проектиране на реконструкция на част от
водопроводната мрежа с дължина 4 000 м. Подбрани са участъци с много остаряла и
амортизирана мрежа, на които се констатират чести аварии, следствие на което се
регистрират загуби на питейна вода. На тези участъци общината в последствие ще извърши
ремонт на улици и тротоари.
Работата по проекта за техническа помощ е от съществено значение при решаване на
проблемите на инфраструктурния проект за доизграждане на канализационната мрежа и
частична реконструкция на водопроводната мрежа в гр. Средец. Чрез предоставената
безвъзмездна финансова помощ от ОПОС, ще се реализират част от хоризонталните
политики на ЕС, а именно преодоляване на различията в отделните региони. Ще се
подпомогне постигането на една от главните цели на ОПОС – опазване и подобряване
състоянието на водите.

