О ПЕРАТ ИВНА ПРО ГР АМ А
“О К О ЛНА СРЕД А 200 7 – 20 13 г . ”
Проект № DIR5101111662146: "Подобряване и
развитие на инфрастуктурата за питейни и отпадъчни
води в гр. Първомай"
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Договор за безвъзмездна финансова помощ
№ DIR51011116С058 от 05.12.2012 г.

Инвестираме във вашето бъдеще

Продължава изпълнението на СМР на проект № DIR5101111662146 „Подобряване и развитие
на инфраструктурата за питейни и отпадъчни води в гр. Първомай” по процедура №
BG161PO005/10/1.11/02/16 „Подобряване и развитие на инфраструктурата за питейни и отпадъчни
води в агломерации с над 10 000 екв.ж.”.
Съгласно Графика Строителите „Джи Пи Груп“ ООД и ДЗЗД „Виаканал стой“ се извършват
СМР и е направена Временна организация на движението в:
· кв.„Любеново“: ул.“Иван Богоров“,ул., Черно море“, ул.“Гоце Делчев“, ул.“Сан
Стефано“, ул.“Илинден“, ул.“Ропотамо“, ул.“Ахелой“, ул.“Руен“
· кв. „Ромска махала“: ул.“Съединение“, ул.Владая“, “Летоструй“
· кв. „Дебър“: ул.“Крайречна“

Този документ е създаден с финансовата подкрепа на
Европейския съюз чрез Оперативна програма “Околна среда
2007 – 2013 г.” Цялата отговорност за съдържанието на
документа се носи от Община Първомай и при никакви
обстоятелства не може да се приема, че този документ отразява
официалното становище на Европейския съюз и правителството
на Република България, представлявано от Министерството на
околната среда и водите.
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