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Project
Integrated Green Cities / InGreenCi

Area of Intervention: 1.1.Protection, Management and Promotion the Environmental resources
Subsidy Contract No. B2.11.04 / 20.03.2012
This project is co-funded by the European Union (ERDF) and National Funds of Greece and Bulgaria
under the European Territorial Cooperation Programme

Haskovo Municipality, in partnership with the Municipality of Thessaloniki, the Technical Chamber of Greece - Central Macedonia section, the Interbalkan Institute of Public
Administration in Thessaloniki is implementing the project “Integrated Green cities / InGreenCi” under the Operational Programme “European Territorial Cooperation GreeceBulgaria 2007-2013”. The project is aimed at promoting integrated management of urban green spaces with parallel education and raising awareness of the affected human
resources (engineers, ecologists, technicians, students and citizens).
The town of Haskovo was founded as a village seven thousand years ago, but today Haskovo lives with the dignity and faith of its inhabitants. All its rich history is written by
generations of Haskovo people, who have left here traces of their lives. Each has made a small step on the long road that Haskovo has gone over the years.
We proudly address our message to the generations after us to protect the green wealth of Haskovo which today we bequeath them. This priceless treasure includes 1500
decares areas for general public use, covering the following:
► 500 decares of grasslands
► 8200 deciduous trees in landscaped areas
► 4200 coniferous trees in landscaped areas
► 7800 trees along streets and boulevards
► 120 decares of deciduous plantations
► 70 decares of pine plantations
► 60 decares of deciduous shrubs
► 35 decares of evergreen shrubs
► 5500 m2 of floral plantations.
The Kenan forest park covers an area of 2400 decares. The park, along with the other areas in the city and those in schools, kindergartens and other public green areas,
constitute our green wealth and because of this we are assigned one of the first places in the country by the indicator “Square meter of green space per inhabitant.”
We describe this impressive picture of green Haskovo, because of which the town deservedly was awarded the prize “The greenest city in Bulgaria” for the year 2011 in the category
of up to 100 000 people. This was one expected recognition and reward for all those involved in the process of creating new parks and gardens - from the concept and design to
the construction, equipment, landscaping and maintenance of the green areas.
The landscaping of the green spaces in Haskovo has a long tradition dating back to the distant 1892 when the first ornamental trees, shrubs and flower beds were planted.
The year 2012 was the anniversary for Haskovo which marked 120 years since the establishment of the first park in our city – “The City Garden”.
The Municipality Council and Company “ECOPROGRES care daily to preserve of green wealth of the town of Haskovo. Haskovo is one of the few cities in Bulgaria, which has a
local municipal plant nursery and greenhouse.

Dear fellow citizens!
We are happy that we live in a city with such rich traditions in park arrangement and maintenance of green areas.
Together we all tried to make our city a green dream for everyone. To some extent we have succeeded. We rely on future generations to finish what we have
started.
Let’s be proactive in our actions, thus the chance to change what we do not like is greater.
Let’s set our goals for which to aspire!
Let’s be, persistent and creative!
Be proud of Haskovo and bequeath that pride of our children!

This document is created within the project “Integrated Green Cities/InGreenCi”, co-funded by the European Union (ERDF) and national funds of Greece and Bulgaria under the European Territorial Cooperation
Programme Greece-Bulgaria 2007-2013. Haskovo Municipality takes full responsibility for the content of the document and under no circumstances can be assumed that this document reflects the official opinion of the
European Union and the Managing Authority.
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Проект
Интегрирани зелени градове / InGreenCi

Област на интервенция: 1.1. Защита, управление и промотиране на природните ресурси
Договор No. B2.11.04 / 20.03.2012
Проектът е съфинансиран от Европейския съюз (ЕФРР) и финансови средства на Гърция и България
чрез Европейската програма за териториално сътрудничество

Община Хасково в партньорство с Община Солун, Техническа камара на Гърция – секция Централна Македония, Интербалкански институт по публична администрация
в гр.Солун. изпълнява проект “Интегрирани зелени градове / InGreenCi” по Оперативна програма “Европейско териториално сътрудничество Гърция–България 20072013”. Проектът е насочен към насърчаване интегрираното управление на градските зелени пространства с паралелно образование и повишаване на информираността
на засегнатите човешки ресурси (инженери, еколози, техници, ученици, граждани).
Възникнал като селище преди седем хиляди години, днес Хасково живее с достойнството и вярата на неговите жители. Цялата му богата история е написана от
поколения хасковлии, оставили тук следи от своя живот. Всеки е направил малка стъпка в дългия път, който Хасково извървява през годините.
Всички ние с гордост отправяме нашето послание към поколенията след нас да опазят зеленото богатство на Хасково, което днес им завещаваме. Това безценно
богатство включва 1500 дка площи за широко обществено ползване, в това число:
► 500 дка тревни площи
►8200 броя широколистни дървета в озеленени площи ►4200 броя иглолистни дървета в озеленени площи
		►7800 броя дървета по улици и булеварди ►120 дка широколистни масиви
►70 дка иглолистни масиви
		► 60 дка широколистни храсти
►35 дка вечнозелени храсти
►5500 м2 цветя
Лесопарк Кенана е на площ от 2400 дка. Той заедно с другите площи в града и тези в училища, детски градини и други обществени терени съставляват зеленото ни
богатство и ни отреждат на едно от първите места в страната по показател “квадратен метър озеленена площ на жител”.
Нарисувахме тази впечатляваща зелена картина на Хасково, която заслужено му донесе приза „Най-зелен град на България” за 2011г. в категория до 100 000 жители. Едно
очаквано признание и награда за всички, които участват в процеса на създаване на нови паркове и градини - от идеята и проектирането до строителството, оборудването,
озеленяването и поддържането на озеленените площи.
Озеленяването на Хасково е с дългогодишни традиции, датиращи още от далечната 1892г., когато в града ни са засадени първите декоративни дървета, храсти и
цветни лехи. 2012 година беше юбилейна за Хасково. Навършиха се 120 години от създаването на първия парк в града ни – “Градската градина”.
За съхраняване на зеленото богатство на града Община Хасково и Предприятие “Екопрогрес” полагат ежедневни грижи. Хасково е един от малкото градове в
България, който има общински разсадник и оранжерия.

Уважаеми съграждани!
Щастливи сме, че живеем в град с такива богати традиции в паркоустройството и поддръжката на зелените площи.
Всички заедно се опитахме да направим нашия град зелена мечта за всеки. Донякъде успяхме. Разчитаме на бъдещите поколения да довършат започнатото.
Нека бъдем активни в действията си, така шансът да променим това, което не ни харесва, е по-голям.
Да си начертаваме цели, към които да се стремим!
Да бъдем, упорити и градивни!
Да се гордеем с Хасково и да завещаем тази гордост на своите деца!

Този документ е създаден в рамките на проект “Интегрирани зелени градове/InGreenCi”, който е съфинансиран от Европейския съюз (ЕФРР) и финансови средства на Гърция и България чрез ОП
“Европейско териториално сътрудничество Гърция–България 2007–2013”. Цялата отговорност за съдържанието на документа се носи от Община Хасково и при никакви обстоятелства не може да се
приема, че този документ отразява официалното становище на Европейския съюз и Управляващия орган.

