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ЗАВЪРШИ ИЗГРАЖДАНЕТО
НА ГЛАВЕН КОЛЕКТОР І
В изпълнение на проект «Канализация на
град Перник», финансиран от Кохезионния
фонд на Европейския съюз и от държавния
бюджет на Република България чрез
Оперативна
програма
„Околна среда 2007-2013 г.” приключи
изпълнението на строително-монтажните
работи по изграждането на Главен колектор І от РШ 49 до РШ1.
Изготвена е Заповед на Кмета на община Перник за комисия по съставяне на Протокол обр.15.
Комисията е направила предварителен оглед на място по констатиране завършеността на
обекта - положени са 224 м. л. РР Ф600/8, РР ф800/8 - 2 226 м. л., ПВЦ Ф200/8 – 53 м. л., РЕ
Ф200 дренаж - 2 458 м. л. и са изгадени 57 броя ревизионни шахти. Съставен е Констативен акт
обр.15. Комисията е отразила някои забележки по изпълнението на обекта, като срокът за
отстваняването им е 14.01.2011 г.
Необходимо е допълрнително да се извърши почистване и промивка на канализационната
мержа и ревизонните шахти; довършване на вертикалната планировка около изградените
ревизионни шахти в неасфалтирани участъци и трябва да се почисти околното пространство от
строителни отпадъци.
В процес на подготовка са документите за съставяне на Протокол обр.16, както за главния
колектор, така и за кварталите «Калкас» и «В. Левски».

Този документ е създаден с финансовата подкрепа на на
Европейския съюз чрез Оперативна програма «Околна среда
2007.2013 г. ». Цялата отговорност за съдържанието на
документа се носи от Община Перник 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 Министерство на
околната среда и водите.
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