Инвестираме във вашето бъдеще

ЕВРОПЕЙСКИ СЪЮЗ
КОХЕЗИОНЕН ФОНД

Решения за
по-добър живот
ОПЕРАТИВНА ПРОГРАМА
ОКОЛНА СРЕДА 2007 - 2013

РЕПУБЛИКА
БЪЛГАРИЯ

Договор № DIR-51011116-С012/17.04.2012 г.

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
ГР. ХИСАРЯ И РЕКОНСТРУКЦИЯ И ПОДМЯНА
НА ВОДОПРОВОДНА МРЕЖА НА КВ. МОМИНА БАНЯ,
КВ. ВЕРИГОВО И КВ. МИРОМИР”
Бенефициент: Община Хисаря
Изпълнител: Обединение „ГБС-Хисаря”
Обща стойност на проекта: 33 326 009 лв.
Размер на европейско съфинансиране: 25 709 881 лв.
Размер на национално съфинансиране: 6 427 470 лв.
Размер на общинско съфинансиране: 1 188 658 лв.

начало на проекта:
край на проекта:

17.04.2012 г.
17.12.2014 г.
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Проектът се финансира от Кохезионния фонд на Европейския съюз и от държавния бюджет на
Република България чрез Oперативна програма „Околна среда 2007-2013 г.”

С реализирането на инвестиционните мерки, заложени в
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 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., се подобряват условията за живот на
населението в община Хисаря,
запазва се естествената околна
среда и се създава подходящ
бизнес климат, повишаващ кон-

курентноспособността на местната икономика.
Изграждането на канализационната мрежа в трите квартала
е необходимо условие за постигане на пълна ефективност
и нормална експлоатация на
модернизираната Пречиствателна станция за отпадни води
в града.
С изпълнението на дейностите,
заложени в проекта ще бъдат
подновени 19% от водопроводната мрежа и ще се осъществи
100% изграждане на канализационната инфраструктура, което
ще позволи цялото население на
града да бъде включено към канализационната система.

Изпълнението на дейностите по проекта към м. октомври 2013 г.
е следното:
Квартал

Общо за обекта
(м)

Изпълнено
(м)

Остава за
изпълнение
(м)

Изпълнено
в%

КАНАЛИЗАЦИЯ
кв. Момина баня

10827

8639

2188

80%

кв. Веригово

8900

7579

1321

89%

кв. Миромир

5252

4122

1130

78%

Външен колектор

2547

2547

0

100%

Всичко за
КАНАЛИЗАЦИЯ

27526

22887

4639

89%

ВОДОПРОВОД
кв. Момина баня

4994

1949

3045

39%

кв. Веригово

2870

1566

1241

56%

кв. Миромир

4182

3179

1003

76%

Всичко за
ВОДОПРОВОД

11983

6694

5289

56%

В хода на изпълнението на проекта се провеждаха разяснителни срещи с активното участие
на жителите на трите квартала,
на които отново бяха предоставени подробности относно
извършваните строително монтажни работи.
Изпълнителят на СМР – “Обе-

динение ГБС-Хисаря” и представителите на Община Хисаря
запознаха присъстващите и с
конкретните схеми, по които
съвместно с ВиК гр. Хисаря своевременно ще бъдат отстранявани евентуални аварийни
прекъсвания на водопровода.

Община Хисаря благодари за
търпението на всички жители
на града!

