ОПЕРАТИВНА ПРОГРАМА
ОКОЛНА СРЕДА 2007 – 2013

ЕВРОПЕЙСКИ СЪЮЗ
КОХЕЗИОНЕН ФОНД
Инвестираме във вашето бъдеще

На 23 октомври 2015 г., в местността Кориите се проведе официалната церемония „Откриване на обикт” във връзка със
стартиране дейността на ПСОВ 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.”. В община Първомай се проведе и закриваща пресконференция.
ОСНОВНАТА ЦЕЛ на проекта бе да се подобри инфраструктурата във водния сектор в община Първомай, в съответствие с
директивите на ЕС.

СПЕЦИФИЧНИТЕ ЦЕЛИ на проекта са:
·

подобряване на екологичното състояние на региона.

·

подобрена градска среда в резултат от развитието на канализационната система и ПСОВ.

·

подобрена екологична обстановка по отношение на общественото здраве и правилното събиране, отвеждане и пречистване

на отпадъчни води.
·
ПОСТИГНАТИ РЕЗУЛТАТИ на проекта са:


изградена канализационна мрежа в кв. Любеново, включваща два главни канализационни колектора Главен колектор І и
Главен колектор ІІ, разположени изцяло в регулацията на кваратала;



изградени второстепенни клонове на канализационната мрежа в кв. Любеново, Дебър и Ромска махала;



изградени сградни канализационни отклонения, едновременно с изграждането на канализационната мрежа;



поставени 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;



изграден довеждащ колектор до площадката на ПСОВ;



изграждане на пречиствателна станция за отпадъчни води за гр. Първомай, община Първомай, със следната технологична
схема: механично предварително пречистване на отпадъчните води; отделяне на мазнини; SB – реактор за биологичното
пречистване на битовата отпадна вода; събиране на излишната активна утайка (включително резервоар за разбъркване на
утайката, високонапорна помпа, дозираща станция за полимер, камерна филтърпреса) вече са факт и можем да се поздравим!

Обща стойност:
36 049 298,82 лв.
Кохезионен фонд:
23 216 323,17 лв.
Национално съфинансиране: 5 804 080,79 лв.
община Първомай:
1 030 754,74 лв.
недопустими разходи:
(възстановим ДДС от НАП): 5 998 140,11 лв.

Бенефициент: Община Първомай
Изпълнители: Обединение „ПЪРВОМАЙ 99", „ДЖИ ПИ ГРУП” ООД и Обединение „ВИА КАНАЛ СТРОЙ”

Начална дата на проекта 05.12.2012 г.
Крайна дата на проекта 31.10.2015г.

