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ОТКРИХА МУЗЕЙ НА ВОДОСНАБДЯВАНЕТО, СЪЗДАДЕН С
ФИНАНСИРАНЕ ПО ОП „ОКОЛНА СРЕДА“
Интерактивен Музей на водоснабдяването и канализацията бе открит във Варна.
Създаването му е част от проекта „Подпомагане на ефективността, управлението и
институционалния капацитет в отрасъл ВиК“, финансиран по ОП „Околна среда“ 20142020 г. Общият му бюджет е 15 378 161 лв. Бенефициент е Министерството на
регионалното развитие и благоустройството – Дирекция „Водоснабдяване и
канализация“.
Иновативната
експозиция се намира в
административната сграда
на „Водоснабдяване
и
канализация – Варна“. Тя
включва ВиК инсталации,
3D
визуализация
и
информационни
табла,
представящи целия път на
водата – от източниците до
потребителите и обратно
към
инсталациите
за
пречистване и връщането й
в природата. Инициативата
е образователна. Целта е да
се
покаже
какви
са
основните
елементи
на
водоснабдителните и канализационните
системи. Идеята е да бъдат създадени
такива експозиции към всички областни
водоснабдителни дружества у нас.
Дейностите по проекта предвиждат
още анализи и действия за внедряване на
добри международни практики при
управление
и
развитие
на
ВиК
инфраструктурата и предоставянето на
услуги, мероприятия по повишаване на
институционалния капацитет за контрол,
управление и планиране на ВиК отрасъла
и др.
Проектът е стартирал на 16.03.2016 г. и ще приключи на 30.06.2024 г.

„Функциониране на ОИЦ – Варна 2019-2021г.“ по договор BG05SFOP001-4.004-0010С01, финансиран от Оперативна програма „Добро управление”, съфинансирана от
Европейския съюз чрез Европейския социален фонд.

ОБЛАСТЕН ИНФОРМАЦИОНЕН ЦЕНТЪР – ВАРНА
Варна 9000, пл. „Св. Св. Кирил и Методий” № 2 (Козирката), 052/820 911, 820 955, oic.varna@еufunds.bg, www.varna.bg

Областен Информационен Център – Варна
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