идеите в действие

Програма/схема:
Оперативна програма „Околна среда” 2007-2013
Процедура:
Подобряване на инфраструктурата за питейни и отпадъчни води в агломерации над
10000 екв. жители

Цел:
Да подпомогне намаляването на несъответствията по отношение на дела от
населението, вклщчено към канализационна система, както и постигането на
съответствие
с
Директива
91/271/ЕИО
посредством
осигуряване
на
(екологосъобазно) пречистване и заустване на битовите отпадъчни води

Краен срок:
20.02.2010 г. в 16.00 ч.
Какви проекти/дейности се финансират?
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Изграждане на ПСОВ
Рекоснтуркция на ПСОВ
Изграждане на довеждащ колектор до ПСОВ
Изграждане на отвеждащ колектор от ПСОВ
Изграждане на главни колектори и канализационни помпени станции
Изграждане на нова канализационна мрежа
Подмяна на канализационни колектори с по-голям диаметър
Изграждане и/или рехабилитация на водоснабдителни мрежи
Изграждане на съпътстваща инфраструктура (ел. Снабдяване,
водоснабдяване)
Дейности свързани с:
• подготовката на подадения инвестиционен проект
• работно проектиране на линейна инфраструктура
• подготовка на документация за възлагане на обществени поръчки
• СМР и строителен надзор
• Изграждане на съпътстваща инфраструктура

път,

Кой може да кандидатства? Изисквания?
Общински администрации, на чиято територия попадат приоритетните агломерации
съгласно «Подход и методология за подбор на проектите по приоритетна ос 1 на
оперативна програма «Околна среда 2007-2013»
Общински администрации, които могат да докажат с прединвестиционно проучване,
че съответните агломерации са над 10000 екв. ж.

Изисквания към проектите:
Интегра Груп ООД
ул. Юри Венелин 2, ет. 3, ап. 5
София 1000

факс:
e-mail:
Web:

02 865 61 89
office@integra-group.eu
www.integra-group.eu

идеите в действие

•
•
•
•
•

•
•
•

Подготовка на прединвестиционно проучване
Идеен проект за ПСОВ
Анализ разходи и ползи
Решение по ОВОС
Решение по Наредбата за условията и реда за извършване на оценка за
съвместимостта на планове, програми, проекти и инвестиционни предложения
с предмета и целите на опазване на защитените зони
Разрешително за заустване
Документи за собственост на площадката или за учредено право на строеж
Документи указващи начина за финансиране на разходите, които няма да се
финансират по ОПОС и др.

Партньорство:
Само с други общини, в случай че:
• Агломерацията попада на територията на повече от една община,
• Когато техническото решение в прединвестиционното проучване изисква
съвместно пречистване на отпадъчните води от агломерации на територията
на повече от една община
Асоциирани партньори:
• Юридически
лица, предоставящи
ВиК
услуги
на
територията
на
агломерацията, за която се кандидатства

Бюджет:
600 000 000 лева

Интензитет на помощта
Кандидатите следва да осигурят не по-малко от 3 % собствен принос.

Източник на информация:
http://ope.moew.government.bg
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