БУЛАТОВИЋ : НАСТАВЉАМО ДАЉЕ
СА
НАЈВЕЋИМ
ЕКОЛОШКИМ
ПРОЈЕКТОМ У ОВОМ ДЕЛУ ЕВРОПЕ
Делегација Шведске развојне агенције (SIDA) предвођена
председавајућом борда директора Ивон Густафсон и Амбасадор
Краљевине Шведске њ.е. Јан Лундин посетили су данас Ниш и
разговарали са Градоначелником Дарком Булатовићем и
представницима нишке Канцеларије за локални економски развој
о реализацији пројекта изградње постројења за пречишћавање и
прераду отпадних вода.
Шведска подржава процес реформи у области заштите животне
средине како би се побољшали еколошки стандарди и ојачао
процес реформе на путу Србије ка ЕУ и за то је, у периоду од
2016. до 2020. године издвојено око 20 милиона еура.
”Шведска и Србија имају дугу историју сарадње. Желели смо да
сазнамо више о приоритетима за сарадњу данас – и у будућности,
а Ниш је добар пример. Заједно са Министарством животне
средине, Градом и Европском унијом удружили смо снаге у
изградњу постројења за пречишћавање отпадних вода у Нишу”,
рекла је Ивон Густафсон и нагласила да је одрживи урбани
развој неопходан како би се осигурало здравље грађана, река,
ваздуха и земљишта, али и економског развоја. Шведска је
подржала припрему идејног пројекта и тендерске документације
за постројење и сакупљаче отпадних вода, док ће, према
програму ИПА 2018, ЕУ финансирати изградњу фабрике за
пречишћавање и прераду отпадних вода у Нишу са око 43 милиона
евра.
Градоначелник Булатовић изразио је велику захвалност

Шведској

развојној агенцији на донацији и великом раду на овом, за Град
Ниш, изузетно важном пројекту.

”Захваљујем и амбасадору Лундину и представницима Шведске
агенције на великом броју састанака и разговора које смо имали
о пројекту, и исказаној искреној жељи да он заиста и успе.
Ево дошли смо у ситуацију да смо близу финалној фази пројекта.
Град Ниш је извршио све обавезе до данашњег дана, такође и
пројектантски тим, и очекујемо да и надаље све иде по
договореном динамичком плану, на задовољство свих нас, јер
заједно реализујемо највећи еколошки пројекат у овом делу
Европе”, рекао је Градоначелник Ниша.
Прочишћавањем и прерадом отпадних вода у Нишу процењује се да
ће Нишава бити чистија за 11.000 тона муља и чврстог отпада
годишње, што ће омогућити боље и много здравије услове за
живот грађана и смањити ризике од болести.

100 дана до почетка
кошарци за жене
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На тргу краља Милана симболичним одбројавањем на сату започела
је званична промоција Европског првенства за жене у
кошарци.Градоначелник Ниша Дарко Булатовић притиском дугмета
означио је почетак одбројавања до континенталног шампионата
који у Нишу почиње за тачно 100 дана.
“Симболичним пуштањем у рад ових сатова подсећамо и себе и
грађане да смо почели да одбројавамо последњих 100 дана до
Европског првенства. У то име, свим гостима срдачно желим
добродошлицу у царски град Ниш, а нашим кошаркашицама –
одличне игре, победе и освајање још једног злата!”рекао је
градоначелник.
У Нишу ће се играти утакмице у групној фази,а наступиће
репрезентације Италије,Мађарске,Словеније и Турске.Мечеви су

на програму у хали Чаир од 27.до 30.јуна.

