
 

Този документ е създаден в рамките на договор № DIR-51011116-C012/17.04.2012, проект: “Интегриран проект за подобрение на водния сектор на 
гр.Хисаря: изграждане на битова и дъждовна канализация на кв. Момина баня, кв.Вергово и кв.Миромир град Хисаря и реконструкция и подмяна на 
водопроводна мрежа на кв. Момина баня, кв.Вергово и кв.Миромир“, който се осъществява с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Околна 
среда 2007-2013,“ съфинансирана от Европейския съюз чрез Кохезионен фонд на Европейския съюз. Цялата отговорност за съдържанието на 
публикацията се носи от Община Хисаря и при никакви обстоятелства не може да се счита, че този документ отразява официалното становище на 
Европейския съюз и Управляващия орган. 

 

30 март 2013 година 
Град Хисаря 

 
СЪОБЩЕНИЕ ДО МЕДИИТЕ 

 
 

Уважаеми колеги, 
 
В три последователни дни, кметът на Община Хисаря инж. Пенка Ганева, ръководителят на проекта и 

заместник-кмет Асен Сурчев, ръководител обект и главен инженер Тодор Сърнулев – представител на 
Обединение "ГБС-Хисаря"и комуникационният мениджър Екатерина Милиславова от ПР агенция “Съни сити” 
ЕООД, запознаха обществеността както с графика на предстоящите строително-ремонтни дейности, така и с 
ползите от реализирането на проекта за подобрение на водния сектор на град Хисаря.  

Големият процент на подмяна на водопроводната мрежа ще доведе до значително повишаване на 
качеството на питейната вода. Това каза заместник-кметът Асен Сурчев. Той подчерта, че цялата общинска 
администрация е на разположение на гражданите и в готовност да отговори на всички въпроси. 

Според ръководителя на обекта, главен инженер Тодор Сърнулев, във всеки от трите квартала ще 
работят по няколко екипа, които ще сведат до минимум неизбежните неудобства. Той пое ангажимент за 
спазването на сроковете и гарантира качеството на изпълнението като припомни мотото на „Главболгарстрой“ 
АД – „Доверие, извоювано с качество!“ 

Информационните дни се проведоха във връзка с изпълнението на проект DIR-51011116-
C012/17.04.2012 „Интегриран проект за подобрение на водния сектор на гр. Хисаря: Изграждане на битова и 
дъждовна канализация на кв. Момина баня, кв. Веригово и кв. Миромир гр. Хисаря и реконструкция и подмяна на 
водопроводна мрежа на кв. Момина баня, кв. Веригово и кв. Миромир”, финансиран по Оперативна програма 
„Околна среда 2007 – 2013 г.“, съфинансиран от Европейския съюз чрез Кохезионния фонд на ЕС, държавния 
бюджет на Република България и Община Хисаря. 

 
За повече информация: 
Асен Сурчев –  зам. кмет на Община Хисаря и ръководител на проекта  
Тел: 0337/6 20 95, e-mail: zam-kmet@hisar.bg  
Мария Игнатова – ПР експерт „СЪНИ СИТИ“ ЕООД 
Тел: 0892 206 530, e-mail: ecosun.pr@gmail.com 
 

Допълнителна информация: 
Асоцииран партньор на Община Хисаря е „ВиК“ ЕООД, гр. Пловдив. Общата стойност на проекта е 33 326 
009 лв. Той стартира през април 2012 г. и трябва да приключи през декември 2014 г. Реализацията му е 
продължение на водената от Община Хисаря успешна политика на дългосрочно планиране. Успешното 
изпълнение на проекта ще допринесе за по-добри условия за живеене, опазването на естествената околна 
среда и повишаване защитата на водите. Осигуреното (екологосъобразно) пречистване и заустване на 
битовите отпадъчни води е сериозно конкурентно предимство при привличане на инвеститори и развитие 
на местната икономика. 
 
 

mailto:zam-kmet@hisar.bg
mailto:ecosun.pr@gmail.com

