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ДОГОВОР ЗА БЕЗВЪЗМЕЗДНА ФИНАНСОВА ПОМОЩ №DIR-51011119-С008
„ИЗГРАЖДАНЕ НА ПСОВ, РЕКОНСТРУКЦИЯ И РАЗШИРЕНИЕ НА ВИК МРЕЖА
В АГЛОМЕРАЦИЯ ЕЛИН ПЕЛИН”ПО ОПЕРАТИВНА ПРОГРАМА ОКОЛНА
СРЕДА 2007-2013”
На 28.06.2011г. в Министерство на околната среда и водите беше подписан договор
за изграждане на ПСОВ, реконструкция и разширение на ВиК мрежа в агломерация Елин
Пелин. Проекта представлява рамков договор, който ще бъде изпълнен на два етапа. Общата
стойност на договора е 40 642 709,00лв.
Проекта се изпълнява на два етапа:
І етап предвижда подготовка на инвестиционния проект - включва дейности по
подготовката му, а именно:
•

Подробно прединвестиционно проучване (ПИП).

•

Подробен устройствен план (ПУП) за избраната площадка за ПСОВ –гр.Елин

•

Парцеларни планове за линейна инфраструктура

•

Идеен проект за ПСОВ и съпътстваща инфраструктура

•

Идейни и работни проекти за реконструкция и разширение на вътрешна ВиК

Пелин

мрежа на гр. Елин Пелин и с. Елин Пелин
•

Анализи и други предварителни дейности във връзка с изпълнението на I

II етап – фактическото изграждане на ПСОВ
Чрез реализацията на проекта ще се предотврати замърсяването на р. Лесновска с
всички произтичащи от това екологични ползи и значителен трансграничен ефект. По този
начин проектът ще има принос към постигане на добро екологично състояние на водите в
региона и ще допринесе за:
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Подобряване състоянието на основните канализационни клонове на гр. Елин

Пелин и с. Елин Пелин чрез реконструкция и модернизация, с цел увеличаване на
капацитета им за поемане на увеличеното количество отпадни води и намаляване нивото на
инфилтрация, което би компрометирало експлоатацията на ПСОВ.
•

Доизграждане на канализационната мрежа чрез включване на всички квартали

на гр. Елин Пелин и с. Елин Пелин и постигане на 100% изграденост на мрежата и
включване на населението, с цел присъединяване на нови жители и абонати (включително
промишлени) и осигуряване на достатъчно водно количество и товар на замърсяването за
нормалната експлоатация на ПСОВ;
•

Реконструкция и модернизация на водопреносната мрежа по трасето на

предвидената за полагане канализация, с цел подмяна на физически и морално износената и
амортизирана водопреносна мрежа. Тази мярка ще спомогне за решаването на проблемите с
качеството на питейната вода, намаляване на авариите и загубите по водопреносната мрежа.
Като цяло проектът ще има положителен ефект и принос към повишаване
качеството на живот в гр. Елин Пелин и с. Елин Пелин. Подобряването на техническата
инфраструктура ще има благоприятен ефект за привличане и задържане на инвестиции.
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