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ПРЕССЪОБЩЕНИЕ 
 

  
 Община Враца, във връзка с изпълнението на проект „Интегриран проект за воден 
цикъл на град Враца”, Договор № 58111-С065-256/ 21.12.2009 г. и Мерките за информация и 
публичност, организира междинна конференция на тема: Напредък по проекта в първото 
шестмесечие от началото на строителните дейности.  
 
 На конференцията ще бъде представен и оценен напредъкът по изпълнението на 
проекта в първото шестмесечие от началото на строителните дейности, ще се представят 
графиците и очакванията за предстоящото строителство.   
 
 В конференцията  ще вземат участие представители на Министерството на околната 
среда и водите, инж. Николай Иванов - кмет на община Враца,  г-жа Красимира Георгиева – 
заместник-кмет по европейско финансиране и обществени поръчки на община Враца, 
представители на асоциирания партньор  „В и К” ООД - гр. Враца, представители на 
Изпълнителите на строителните дейности по Етап 1, Етап 2 и ПСОВ.  
 Ще присъстват експертите от Звеното за изпълнение на проекта, представители на 
избраните чрез обществени поръчки Изпълнители, представители на Областната 
администрация,  наместници от регионите свързани с проекта, представители на Общинския 
съвет – гр. Враца, гости от гр. Габрово и гр. Бургас, които изпълняват сходни проекти и др. 
 
 Бенефициент по проекта е община Враца, общата стойност на проекта е  136 373 
288,07 лв., от които безвъзмездната финансова помощ е в размер на 123 523 616,01 лв.  
Проектът се финансира от Кохезионния фонд на ЕС и от държавния бюджет на Република 
България чрез Оперативна програма „Околна среда 2007 – 2013 г.”, Приоритетна ос 1 
/http://ope.moew.govenment.bg/. 
 Продължителността на „Интегриран проект за воден цикъл на град Враца” е 72 
месеца, считано от датата на влизане в сила на договора за безвъзмездна финансова помощ с 
начало 15.01.2010 г. и край 15.01.2016 г. 

 Строително монтажните дейности по проекта включват:  
  Реконструкция и рехабилитация на главни и второстепенни водопроводи –замяна на 

азбесто циментови тръби с HDPE – 77,7 км. 
  Реконструкция и рехабилитация на съществуващи главни колектори І, ІІ, ІІІ, ІV и V, в 

гр. Враца. Съществуващите бетонови колектори ще бъдат заменени с HDPE тръби – 8,06 км. 
  Реконструкция и рехабилитация на второстепенна канализационна мрежа – 13,1 км. 
  Удължаване на колекторната мрежа в кварталите Подбалкански, Кулата и Бистрец, 

както и строителство на канализационни отклонения по градски улици, свързани с главните 
колектори- 25,5 км. 

  Рехабилитация на съществуващия стоманен водопровод, съпроводена с проучване, 
проектиране и реконструкция на азбестоциментовия трансмисионен водопровод от язовир 
„Среченска бара” до гр. Враца – 33,3 км. 

  Пълно обновяване на пречиствателната станция за отпадъчни води (ПСОВ) с ново 
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механично и електрическо оборудване, строителство на нови и обновяване на стари сгради. 
Използваната технология е отстраняване на биогенните елементи чрез процес на пречистване с 
активна утайка с последваща аеробна стабилизация на утайката. Обновената станция ще има 
капацитет от 94 000 екв. ж. и ще отговаря на позволените стойности за заустване. 
 
    Събитието ще се състои на 28 юни 2013г. от 11:00. часа в конферентна зала на 
ТПП – Враца, пл. „Хр. Ботев“, Дворец на културата – ет. 2. Регистрацията на 
участниците ще започне от 10:30. часа. 
  
  
  

 


