19 декември 2014 година
Град Хисаря
ОБЩИНА ХИСАРЯ ВЕЧЕ С НАПЪЛНО ИЗГРАДЕНА КАНАЛИЗАЦИЯ
„Днес, най-големият проект, изпълняван от Община Хисаря и финансиран с европейски средства,
изпълни своята цел – 100% изграждане на канализацията в града, намаляване на вредните емисии и цялостно
подобряване на околната среда. Така, първият етап от водния цикъл на града – изградената вече
пречиствателна станция може да заработи с пълния си капацитет.“ Това каза заместник-министърът на околната
среда и водите г-н Красимир Живков, по време на официалната церемония „рязане на лента“, за приключване
на проект „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 град Хисаря и реконструкция и подмяна на
водопроводна мрежа на кв. Момина баня, кв. Веригово и кв. Миромир“. Той похвали общината като първенец в
Пловдивска област по усвояване на средства от европейските фондове на глава от населението и пожела още
по-големи успехи за новия програмен период 2014 – 2020 г.
Специални благодарности към всички, ангажирани с работата по проекта, отправи и кметът на града –
инж. Пенка Ганева. Тя подчерта, че жителите на трите квартала очакват този ден вече 20 години, а сега, Хисаря
е едно от малкото населени места, които имат напълно пречистени отпадъчни води. Беше отчетено, и че в
рамките на проекта, по компонент „Канализация“ са изпълнени 27 583,4 м, 1 507 сградни отклонения, 898 улични
оттоци и 596 улични разширения, а в частта „Водопровод“ са реализирани 11 229 м, 71 противопожарни
хидранта, 180 спирателни крана и 757 тротоарни спирателни крана.
Общата стойност на проекта е 31 572 802,84 лв. Реализацията му е продължение на водената от
Община Хисаря успешна политика на дългосрочно планиране. Изпълнението на проекта 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. Асоцииран партньор на Община Хисаря е „ВиК“
ЕООД, гр. Пловдив.
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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.

