На 19.02.2009 г. Община Долна Митрополия подписа договор с
Министерството на околната среда и водите за безвъзмездна финансова помощ
по Оперативна програма „Околна среда 2007-2013 г.” за изпълнението на
проект: „Техническа помощ за подготовка на интегриран инвестиционен
проект във водния сектор на гр. Тръстеник, Община Долна Митрополия”.
Дейностите, залегнали в проекта ще се реализират с финансовата подкрепа на
оперативна програма “Околна среда”, съфинансирана от Европейския съюз
чрез Европейския фонд за регионално развитие / Кохезионния фонд.
Общите цели на проекта са:
 В областта на водоснабдяването:
-Осигуряване на населението на питейна вода с подходящо количество и
качество чрез преустройство и ремонт на съществуващата водопроводна
мрежа и съоръжения;
- Ограничаване загубите на вода по протежение на водопроводната
мрежа;
Увеличаване процента от населението ползващо водопроводната мрежа;
 В областта на отпадъчните води:
- Намаляване на прякото изхвърляне на непречистени отпадъчни води
в приемниците чрез построяване на ПСОВ;
- Увеличаване
процента
от
населението
обслужвано
чрез
канализационните мрежи;
- Увеличаване процента от населението, чиято отпадна вода получава
пълна обработка.
Конкретната цел на проекта е да подпомогне
община Долна
Митрополия да подготви качествени и пълни инвестиционни проекти за
подобряване на водния цикъл на гр. Тръстеник. С готовия инвестиционен
проект за изграждане на канализационната мрежа, ПСОВ и в допълнение части
от водоснабдителната система на гр. Тръстеник впоследствие общината ще
кандидатства за финансиране по приоритетна ос 1 на ОП “Околна среда 2007–
2013 г.”
Проекта предвижда изпълнението на следните дейности:
1. Техническа помощ за подготовка на инвестиционен проект за водния
сектор на гр. Тръстеник;
2. Техническа помощ за организация и управление на договорите по
проекта;
3. Организация и изпълнение на мерки за публичност по проекта;
4. Одит на проекта.
С изпълнението на настоящия проект за техническа помощ ще
подпомогне реалното практическо прилагане на изискванията
законодателството (директивите) на Европейския съюз и на националното
законодателство (което вече е синхронизирано с изискванията
европейското), както за пречистването на отпадъчните води, така и
питейните води в гр. Тръстеник.
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