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Почитувани
Со комплементирање на шест нови пречистителни станици за отпадни води (ПСОВ) (2015-2018), вкупниот
реализиран капацитет во Р. Македонија ќе достигне до сса 573.000 ЕЖ или околу 27 % од потребниот
капацитет во државата. Во програмата на Министерството за животна средина и просторно планирање
(2014-2020) предвидени се уште две ПСОВ со кои капацитетот ќе биде зголемен за 210.000 ЕЖ што ќе
резултира во вкупен капацитет од 784.000 ЕЖ или околу 37 % од вкупниот потребен капацитет.
Според тоа, се посериозно се наметнува потребата од примена на етаблирани системи, како и сигурно и
стабилно управување на ПСОВ не само од техничка туку и од финанскиска гледна точка. Справувањето со
овој предизвик треба да се бара преку активна размена на вештини и знаења помеѓу сите инволвирани
учесници во тоа, како: Владини институции, Јавни претпријатија, научни институции, финансиски
институции, здруженуја, индустрија и други чинители. Како дел од тој процес е целта на оваа Конференција.
Здружението за третман на води и отпадни води на Република Македонија (ЗТВ МК) во координација со:
Министерството за животна средина и просторно планирање на РМ, Делегацијата на Европска унија во Р
Македонија, Универзитетот „Св Кирил и Методиј“ Градежен факултет од Скопје, Комората на овластени
архитекти и инженери, и Асоцијацијата на даватели на комунални услуги на Mакедонија организира стручна
конференција на тема:

Одржливост на Пречистителни Станици за отпадни води
во Р. Македонија
на која ќе се дискутире за состојбата и развојот на пречистување на отпдни води во Европа, искуства од
планирање и изградба на ПСОВ во РМ во период 2014-2018год., како и состојби и препораки за управување
и одржување на овие системи. На конференцијата ќе се дискутира и за финансиските модели на овие
системи како и за потребата од регулирана цена на услугатам според Европската пракса.
На конференцијата ќе земаат учество еминентни експерти - повикани предавачи од нашата земја и
странство, владини институции, јавни претпријатија од земјата и странство, како финансиски институции од
земјата и странство, што на Конференцијата и дава интернационален карактер. Конференцијата, пред се е
наменета за општини, јавни комунални претпријатија кои до сега имаат изградено, во моментов се во фаза
на изградба или се во план на блиска изградба на ПСОВ.
За регистрираните учесници на Конференцијата трошокот е покриен од страна на организаторот. Сепак,
сакаме да истакнеме дека, Конференцијата е наменета само за поканети гости, кои се во проблематиката на
третман на води и отпадни води. Присуство ќе биде дозволено само за регистрирани гости.
Во прилог на поканата, Ви доставуваме програма и пријава за конференцијата. Пополнета пријава со
потребниот број на кандидати кој во Е-маилот е побаран од вас, да ја доставите до организаторот на
следната емаил адреса: ana.grupcheva@atw.org.mk и на goce.taseski@atw.org.mk најкасно до 29.03.2018 год.
Ве молиме за подетални информации посететеја веб страната : www.atw.org.mk
Очекуваме да земете активно учество на конференцијата.
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