
 

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. 
 

02 април 2013 година 
Град Хисаря 

 
 

СЪОБЩЕНИЕ ДО МЕДИИТЕ 
 

 
 

ПЪРВА КОПКА ПО ПРОЕКТА ЗА ПОДОБРЯВАНЕ НА ВОДНИЯ СЕКТОР НА ГРАД ХИСАРЯ 
НАПРАВИ ЗАМЕСТНИК-МИНИСТЪРЪТ НА ОКОЛНАТА СРЕДА И ВОДИТЕ Г-ЖА МАЛИНА КРУМОВА 
 

 
За нас е изключително важно проектите, изпълнявани с европейски средства да бъдат осъществявани 
качествено и в срок. Това е трети проект по Оперативна програма, в който Община Хисаря участва и с 
времето доказа, че може да се справя успешно. Това каза днес, в кв. „Миромир“, заместник-министърът 
на околната среда и водита Малина Крумова по време на официалната церемония за откриване на 
проекта за подобряване на водния сектор на град Хисаря, финансиран по Оперативна програма 
„Околна среда 2007 – 2013 г.“ . С неговата реализация, това ще е едно от малкото населени места в 
България, в които ще има напълно пречистени отпадъчни води.  
 
Според кмета на общината инж. Пенка Ганева, резултатите от осъществяването на този проект се 
чакат от жителите на Хисаря повече от 20 години. Тя поздрави всички присъстващи и подчерта, че ще 
изисква от изпълнителите от Обединение „ГБС - Хисаря“ коректно отношение и стриктно спазване на 
качеството и зададените срокове. 
 
Общата стойност на проект „Интегриран проект за подобряване на водния сектор на град Хисаря: 
изграждане на битова и дъждовна канализация на кв. Момина баня, кв.Веригово и кв. Миромир в град 
Хисаря и реконструкция и подмяна на водопроводна мрежа в кв. Момина баня, кв. Веригово и кв. 
Миромир в град Хисаря” е 33 326 009 лв. 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-добрите условия за живеене и опазването на 
естествената околна среда. Осигуреното (екологосъобразно) пречистване и заустване на битовите 
отпадъчни води е сериозно конкурентно предимство при привличане на инвеститори и развитие на 
местната икономика. Асоцииран партньор на Община Хисаря е „ВиК“ ЕООД, гр. Пловдив.  
 
 
За повече информация: 
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