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Подобрения във водния цикъл на Шумен, България, ЛОТ 1
До тези, на които може да послужи
С настоящето потвърждаваме, че през Ноември 2007, Консорциум от
консултанти ДИВИ, ИДЖИП и ЛОПП, подписаха договорно споразумение с
”Делфин Проект Екотехника” ООД, като под-изпълнител за работи във връзка с
ЛОТ-1 по ИСПА Мярка ”Подобрения във водния цикъл на Шумен в България”.
ЛОТ 1 беше част от общия проект на стойност 1 200 000 Euro за техническа
помощ за Изследване на Водния Цикъл, Работни Проекти, Изготвяне на Тръжна
Документация и Супервизия на Строителните Работи за Воден Проект – Шумен
(ФИДИК – червена книга).
Съгласно приетите условия, обхватът на под-договора включваше:
•

Предварително проучване
преглед на предишни проучвания и проектни предложения;
преглед на водоснабдителната и канализационна системи;
проверка на проектните изискванията и решения;
проверка на предложените решения и изготвяне на Предварителен
доклад;
- потвърждение на бюджетните разходи

-

•

Изготвяне на идеен доклад
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•

Изготвяне на работен проект (разработка на инженерните изисквания,
подробни технически спецификации за всеки компонент, подробни
количествено-стойностни сметки) по всички необходими части и
съгласуване с всички свързани институции за:
1. Вътрешна водопроводна мрежа – 61 км
2. Вътрешна канализационна мрежа – 22 км
3. Главен довеждащ водопровод – 9 км, Ф1200 от язовир ’’ Тича” за
градовете: Шумен, Велики Преслав и Търговище
4. Канализационна помпена станция за кв. Дивдядово, довеждащи
канализационни колектори и 1.5 км напорен кан. колектор
5. Рехабилитация и подмяна на цялото технологично оборудване за 12
съществуващи помпени станции и 15 водоснабдителни кладенеца.

•
Изготвяне на доклади за проектирането и съгласуване/одобрение на
проектите за получаване на разрешително за строеж.
Ние потвърждаваме нашето задоволство от работата изпълнена от ”Делфин
Проект Екотехника’’ ООД. Фирмата изпълни поставените задачи според
изискваше и по най-добрите технически стандарти, като спазваше и отговаряше
на комплексните подробни изисквания на българските национални и местни
наредби за проектиране на инфраструктурни компоненти.
С почит,
ДИВИ / ИДЖИП / ЛОПП
Крис Хамилтън
Ръководител Екип
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