Община Троян организира заключителна конференция
по проект за подобряване на ВиК системата в града
петък, 06 ноември 2020

Заповядайте, за да получите отговори на своите въпроси!

Община Троян кани жителите на града, представителите на бизнеса и неправителствените
организации, на конференция за отчитане на дейностите и резултатите от реализацията на Проект
58111-88-279 “Изпълнение на първи етап на интегриран проект за водния цикъл на град
Троян”. Събитието ще се състои на 23 февруари 2011 г. (сряда), от 10:00 ч. в залата на Община Троян.
Ще присъстват представители на държавната и местната власт, както и на фирмите-изпълнители на
проекта.
Договорът за проект №58111-88-279 „Изпълнение на първи етап на интегриран проект за водния цикъл
на град Троян” беше подписан на 29.12. 2008 г. Крайният срок за реализация е 29.06.2011 г.
Проектът се изпълнява по Оперативна програма "Околна среда 2007-2013 г.", съфинансирана от
Европейския фонд за регионално развитие и от Кохезионния фонд на Европейската общност. Общата
му стойност е 7 882 381, 47 лв., от които 6 174 742,35 лв. са осигурени от Кохезионния фонд; 1 543
685,59 лв. са национално съфинансиране и 163 953,53 лв. са от бюджета на Община Троян.
След проведени обществени поръчки избраните изпълнители на съответните дейности по проекта са:
Обединение "Трейс инженеринг", гр. София, в което влизат "Трейс груп холд" АД, германската
фирма Bioworks (Bioworks Verfahrenstechnik GmbH), "Хидрострой" АД, гр. Троян, и "Идеал Пайп"
ЕООД, гр. Трън (проектиране и внедряване на инсталацията за биологично пречистване на
отпадните води
Сдружение "ВиК Троян 2009", гр. София, в състава на което са "Пътностроителна техника" ЕАД,
гр. София, и "Пътстрой" ЕАД, гр. Ловеч(ремонт и доизграждане на канализацията в Троян
Сдружение "ПК 2000 – Аква", гр. София, в което влизат "Пътконсулт 2000" ЕООД, гр. София, и
"Акваинс" ЕООД, гр. София(строителен надзор
"Арт Студио БМ" ЕООД, гр. Троян (осигуряване публичност на проекта)
Таня Божилова – експерт-счетоводител, регистриран одитор(одит)

На конференцията ще бъдат представени подробности за реализацията на проекта и дейностите на
фирмите-изпълнители. Присъстващите ще могат да зададат своите въпроси и да получат отговори от
компетентни експерти. Надяваме се на активното участие на жителите на града!
Бъдещето на Община Троян е в ръцете на всички нас - бъдете част от него и вие!
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