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Инвестираме във вашето бъдеще

Приключи изпълнението на видовете СМР на строежите в кв. „Дебър“, кв. „Ромска
махала“ и кв. „Любеново“ от „Джи Пи Груп“ ООД и ДЗЗД „Виаканал строй“ във
връзка с изпълнението на
проект № DIR5101111662146 „Подобряване и
развитие на инфраструктурата за питейни и отпадъчни води в гр. Първомай” по
процедура
№
BG161PO005/10/1.11/02/16
„Подобряване
и
развитие
на
инфраструктурата за питейни и отпадъчни води в агломерации с над 10 000 екв.ж.
Успешно са проведени 72 часови проби.
ПОСТИГНАТИТЕ РЕЗУЛТАТИ









изграждане на канализационна мрежа в кв. Любеново, включваща два
главни канализационни колектора Главен колектор І и Главен колектор
ІІ, разположени изцяло в регулацията на кваратала;
изграждане на второстепенни клонове на канализационната мрежа в кв.
Любеново, Дебър и Ромска махала;
изграждане на сградни канализационни отклонения, едновременно с
изграждането на канализационната мрежа;
поставяне на ревизионни шахти на местата, на които се сменят
направлението, диаметъра и наклона на канала;
реконструкция/рехабилитация на съпътстваща водоснабдителната мрежа
в кварталите Любеново, Дебър и част от Ромска махала;
изграждане на довеждащ колектор до площадката на ПСОВ.

Индикатор
Новоизградени
довеждащи колектори
до ПСОВ

Мерна Целева
едини стойнос
ца
т
км
3,321

Този документ е създаден с финансовата подкрепа на
Европейския съюз чрез Оперативна програма “Околна среда
2007 – 2013 г.” Цялата отговорност за съдържанието на
документа се носи от Община Първомай и при никакви
обстоятелства не може да се приема, че този документ отразява
официалното становище на Европейския съюз и правителството
на Република България, представлявано от Министерството на
околната среда и водите.
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Дължина на
новоизградени
(удължени) главни
колектори към
канализационна мрежа
по проекта

км

2.92

Дължина на
новоизградена
второстепенна
канализационна мрежа
по проекта
Дължина на главни
водопроводи, които са
рехабилитирани по
проекта

км

17,42

км

2,59

Дължина на
второстепенна
водоснабдителна
мрежа, която са
рехабилитирани по
проекта

км

18,99
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