В Деня на християнското семейство, Община Троян даде
символичен официален старт на проекта за саниране на
сградата
четвъртък, 23 ноември 2017

В Деня на християнското семейство, Община Троян даде символичен официален старт на
проекта за саниране на сградата

В ход е изпълнението на проект №BG16RFOP001-2.001-0036 „Повишаване на енергийната ефективност
на обществена сграда на общинската и държавната администрация, находяща се в град Троян, пл.
„Възраждане“ № 1“.
На 21 ноември, Ден на християнското семейство, бе извършен символичен акт за успешно реализиране
на проекта. На събитията, освен домакина г-жа Донка Михайлова присъстваха още: заместникобластният управител г-н Илиян Тодоров, председателят на ОбС-Троян г-н Николай Тодоров,
представители на фирмите-изпълнители, представители на партньорите на Община Троян – Висш
съдебен съвет, екипът по управление на проекта, медии и гости.
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На встъпителната пресконференция, проведена в Информационно-културен център, инж. Полина
Павлова, ръководител на проекта, запозна присъстващите с дейностите, предмет на проекта, както и с
ползите от реализирането им. Инж. Павлова очерта основното предизвикателство, а именно
реализиране на строителство по време, в което администрацията работи на пълен капацитет и
изпълнява всички свои функции. Тя сподели шеговито, че служителите в администрацията са като едно
семейство, което прекарва по-голямата част от времето заедно, като в момента по-голяма част от
служителите работят и в общи помещения, и няма по-добра символика от тази да се пожелае успешно
приключване на проекта на големия християнски празник. Кметът г-жа Михайлова изрази
удовлетворение от изпълнението на проекта. Тя подчерта ползите от реализирането му, които ще са за
всички ползватели на услугите на администрацията. Представителят на фирмата-изпълнител – инж.
Светослав Войнски („ИСА 2000“ ЕООД, гр. София) сподели, че се надява да спечели доверието на
местната управа, както се е случвало и до момента в проектите, по които е работил и ползвателите да
останат доволни от крайния резултат.
Кметът г-жа Михайлова пожела успех на проекта, като извърши един от най-старите български обичаи
– лисване на менче с вода за успешна работа. Заедно с инж. Войнски дадоха символично начало на
дейностите, като поставиха изолация на част от вътрешна стена в сградата на администрацията.
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