
Заключителна пресконференция на проекта за река Поповска
Вторник, 20 Ноември 2012г. 13:25ч.

  

Заключителна пресконференция на проект “Реализация  на мерки за
предотвратяване на наводнения от р. Поповска в рамките на  регулацията на гр.
Попово от км. 4+115 до км. 6+567” се
състоя в  понеделник, 19-ти ноември 2012 г. в залата на Общински съвет - Попово.
Проектът е финансиран по Оперативна програма “Регионално развитие 2007-2013”.

  

Общата му стойност е 796 599,41 лв., като 95% от сумата се финансира от ОП
„Регионално развитие”, а  финансовият принос на Община Попово е 5 %. Основната цел 
е предотвратяване риска от наводнения от река „Поповска”, преминаваща през
централната част на града.

  

Срокът за изпълнение на проекта бе 18 месеца, в т.ч. 16 месеца изпълнение на
дейностите и 2 месеца за приемане на обекта и отчитането на проекта.

  

Чрез реализирането на този проект се осъществи:

  

- рехабилитация и възстановяване проводимостта на речното корито от км 4+115,00 до
км 4+728,80 – общо 613 метра;

  

- корекция и реконструкция по речното корито на река Поповска от км 4+728,80 до км
5+056,00 – общо 328 метра;
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- възстановяване проводимостта на речното корито от км 5+926,00 до км 6+205,00 –
общо 279 метра;

  

При сключването на договора Община Попово се е задължила да разработи 5-годишен
инвестиционен план за действие за продължаване на проектните дейности със
собствени средства. Финансовата и институционална устойчивост се гарантира от
ангажираността и участието на Общината, които се изразяват в поддръжка на
изградените съоръжения и на добрата проводимост на реката в регулацията на град
Попово. Това ще се извършва със средства от общинския бюджет.

  

Община Попово има разработен проект за рехабилитация и на останалата част от
реката, в рамките на регулацията на града, и в момента се търсят различни източници
за финансиране на реализирането му.
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