
ПроектПроект ““УстойчивоУстойчиво ии интегрираноинтегрирано развитиеразвитие
нана градград ЛясковецЛясковец чрезчрез благоустрояванеблагоустрояване нана

обществениобществени пространствапространства””

ДОГОВОРДОГОВОР №№BG161PO001/BG161PO001/11..44--0055/200/20099/0/01010

ТозиТози документдокумент ее създаденсъздаден вв рамкитерамките нана проектпроект „„УстойчивоУстойчиво ии интегрираноинтегрирано развитиеразвитие нана градград ЛясковецЛясковец чрезчрез благоустрояванеблагоустрояване нана
обществениобществени пространствапространства””, , койтокойто сесе осъществяваосъществява сс финансоватафинансовата подкрепаподкрепа нана ОперативнаОперативна програмапрограма РегионалноРегионално развитиеразвитие 20072007--2013 2013 

гг., ., съфинансиранасъфинансирана отот ЕвропейскияЕвропейския съюзсъюз чрезчрез ЕвропейскияЕвропейския фондфонд заза регионалнорегионално развитиеразвитие. . ОтговорностОтговорност заза съдържаниетосъдържанието нана
публикациятапубликацията носиноси ОбщинаОбщина ЛясковецЛясковец ии припри никаквиникакви обстоятелстваобстоятелства нене можеможе дада сесе считасчита, , чече тозитози документдокумент отразяваотразява официалноофициално

становищестановище нана ЕвропейскияЕвропейския съюзсъюз ии УправляващияУправляващия органорган. . 

Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на
Оперативна програма “Регионално развитие”2007-2013, 

съфинансирана от Европейския съюз чрез
Европейския фонд за регионално

ЕВРОПЕЙСКИ ФОНД ЗА
РЕГИОНАЛНО РАЗВИТИЕ
Инвестираме във Вашето бъдеще

www.bgregio.eu

Инвестираме във Вашето бъдеще!



КраткаКратка информацияинформация

Бенефициент: Община Лясковец

Начало на проекта: 16.07.2010 г.

Срок на реализация: 24 месеца

Обща стойност на проекта: 4 727 628 4 727 628 лвлв

Безвъзмездна помощ: 4 491 228 4 491 228 лвлв. . 

Финансово участие на Община Лясковец: 236 400 лв.

Проектът се финансира със средства от Европейски фонд за
регионално развитие и от Държавния бюджет по

Оперативна програма “Регионално развитие 2007 – 2013”



ОбщаОбща целцел нана проектапроекта

ДаДа сесе подобриподобри физическатафизическата ии
жизненажизнена средасреда нана градград ЛясковецЛясковец
катокато предпоставкапредпоставка заза устойчивоустойчиво ии
интегрираноинтегрирано развитиеразвитие ии високовисоко
качествокачество нана животживот, , трудтруд ии

инвестицииинвестиции



КонкретниКонкретни целицели
ДаДа сесе подобриподобри физическатафизическата средасреда нана градград ЛясковецЛясковец, , катокато
условиеусловие заза адекватноадекватно функционалнофункционално ии структурноструктурно развитиеразвитие, , 
отговарящоотговарящо нана потребноститепотребностите нана жителитежителите ии стопанскитестопанските
субектисубекти;;
ДаДа сесе повишиповиши привлекателносттапривлекателността ии сигурносттасигурността нана средатасредата нана
животживот, , трудтруд ии инвестицииинвестиции вв градград ЛясковецЛясковец ии повишаванеповишаване
качествотокачеството нана животживот;;
ДаДа сесе осигуриосигури екологичнаекологична, , достъпнадостъпна ии здравословназдравословна жизненажизнена
средасреда предполагащапредполагаща интегриранеинтегриране нана групитегрупите вв неравностойнонеравностойно
положениеположение;;



ИзпълнениИзпълнени дейностидейности
ДейностДейност 1 1 -- ОрганизацияОрганизация ии управлениеуправление нана проектапроекта;;
ДейностДейност 2 2 -- ИзборИзбор нана изпълнителиизпълнители нана проектнитепроектните дейностидейности;;
ДейностДейност 3 3 -- ОповестяванеОповестяване стартиранетостартирането нана проектапроекта;;
ДейностДейност 4 4 -- ВъзстановяванеВъзстановяване ии озеленяванеозеленяване нана централницентрални
парковипаркови зонизони вв гргр. . ЛясковецЛясковец;;
ДейностДейност 5 5 -- РехабилитацияРехабилитация нана централницентрални градскиградски улициулици;;
ДейностДейност 6 6 -- ИзгражданеИзграждане нана пешеходнипешеходни зонизони, , обществениобществени
зонизони заза отдихотдих ии благоустрояванеблагоустрояване нана кварталквартал 5;5;
ДейностДейност 7 7 –– ОсъществяванеОсъществяване нана строителенстроителен надзорнадзор, , 
авторскиавторски надзорнадзор ии инвеститорскиинвеститорски контролконтрол;;
ДейностДейност 8 8 -- ДейностиДейности попо визуализациявизуализация ии публичностпубличност;;
ДейностДейност 9 9 -- МониторингМониторинг, , финансовфинансов одитодит ии отчетностотчетност нана
проектапроекта..



ЦелевиЦелеви групигрупи
99 555 555 душидуши,  ,  жителижители нана градград ЛясковецЛясковец –– децадеца, , младежимладежи, , 
хорахора вв трудоспособнатрудоспособна възраствъзраст ии пенсионерипенсионери;;
2 970 2 970 душидуши, , жителижители вв местносттаместността ““ЧерниковаЧерникова барабара””;;
11 400  400  децадеца ии ученициученици отот СОУСОУ „„МаксимМаксим РайковичРайкович””, , НУНУ
„„ЦаниЦани ГинчевГинчев””, , НУНУ „„НиколаНикола КозлевКозлев””, , ДетскаДетска яслаясла „„МирМир””, , 
ЦДГЦДГ „„ПчелицаПчелица””, , ЦДГЦДГ „„РадостРадост”” ии ЦДГЦДГ „„СлавейчеСлавейче””;;
3260 3260 водачиводачи нана МПСМПС нана териториятатериторията нана ОбщинаОбщина
ЛясковецЛясковец
376 376 стопанскистопански субектасубекта отот ареалаареала нана ОбщинаОбщина ЛясковецЛясковец;;
1140 1140 лицалица сс уврежданияувреждания отот гргр..ЛясковецЛясковец..



ОбектОбект 1: 1: РеконструкцияРеконструкция нана ГолямГолям градскиградски
паркпарк

реконструираниреконструирани ии изградениизградени 3 500 3 500 квкв. . мм. . алейнаалейна мрежамрежа;;
възстановенавъзстановена съществуващасъществуваща растителнострастителност ии озеленениозеленени наднад
8 800 8 800 квкв..мм. . зеленизелени площиплощи;;
засаденизасадени иглолистнииглолистни ии широколистнишироколистни дърветадървета ии храстихрасти;;
изградениизградени дведве водниводни площиплощи –– декоративендекоративен воденводен фонтанфонтан ии
каскадакаскада нана тритри ниванива;;
изграденаизградена детскадетска игроваигрова зоназона нана площплощ отот 1800 1800 квкв..мм. . сс
монтиранимонтирани 7 7 детскидетски съоръжениясъоръжения заза децадеца отот 3 3 додо 12 12 годинигодини;;
изграденаизградена комбиниранакомбинирана автоматичнаавтоматична поливнаполивна системасистема; ; 
монтиранимонтирани 61 61 брояброя осветителниосветителни телатела ии монтиранимонтирани 76 76 брбр. . 
пейкипейки ии 57 57 брояброя кошчетакошчета..



КаквоКакво постигнахмепостигнахме

ПредиПреди СегаСега



КаквоКакво постигнахмепостигнахме

ПоПо времевреме нана строителнитестроителните работиработи



КаквоКакво постигнахмепостигнахме

ПредиПреди СегаСега



КаквоКакво постигнахмепостигнахме

НовоизграденаНовоизградена детскадетска площадкаплощадка
вв ГолямГолям градскиградски паркпарк



ОбектОбект 2: 2: РеконструкцияРеконструкция нана МалъкМалък градскиградски
паркпарк

реконструкцияреконструкция нана настилкинастилки ии изградениизградени 2 100 2 100 квкв. . мм. . 
алейнаалейна мрежамрежа;;
възстановенавъзстановена съществуващасъществуваща растителнострастителност ии озеленениозеленени 3 3 
135 135 квкв..мм. . зеленизелени площиплощи;;
засаденизасадени иглолистнииглолистни ии широколистнишироколистни дърветадървета ии храстихрасти, , 
възстановенавъзстановена чешмачешма вв малъкмалък градскиградски паркпарк;;
изграденаизградена детскадетска игроваигрова зоназона нана площплощ отот 200  200  квкв..мм. . сс
монтиранимонтирани 4 4 детскидетски съоръжениясъоръжения заза децадеца отот 3 3 додо 12 12 годинигодини;;
изграденаизградена комбиниранакомбинирана автоматичнаавтоматична поливнаполивна системасистема, , 
изграденаизградена 300 300 мм. . ограднаоградна системасистема сс 5 5 входавхода ии монтиранимонтирани
27 27 брояброя осветителниосветителни телатела..



КаквоКакво постигнахмепостигнахме

ПредиПреди СегаСега



КаквоКакво постигнахмепостигнахме

ПредиПреди СегаСега



КаквоКакво постигнахмепостигнахме

ОфициалноОфициално откриванеоткриване нана МалъкМалък
градскиградски паркпарк –– 08.10. 2011 08.10. 2011 гг..



КАКВОКАКВО ПОСТИГНАХМЕПОСТИГНАХМЕ

БлагоустроенаБлагоустроена
парковапаркова зоназона, , 
превърналапревърнала сесе вв
приятноприятно мястомясто заза
отдихотдих ии почивкапочивка нана
жителитежителите нана градград

ЛясковецЛясковец
ИзграденаИзградена детскадетска
площадкаплощадка заза

безопаснабезопасна играигра нана
децатадецата нана градград
ЛясковецЛясковец



ОбектОбект 3: 3: РеконструкцияРеконструкция нана ЦентраленЦентрален площадплощад ии
обособяванеобособяване нана пешеходнапешеходна зоназона

изградениизградени 2430 2430 мм22 пешеходнапешеходна зоназона ии тротоарнитротоарни настилкинастилки;;
оформениоформени 1330 1330 квкв. . мм. . зеленизелени площиплощи ии засаденазасадена нованова
растителнострастителност;;
обособенаобособена панорамнапанорамна площадкаплощадка предпред читалищечиталище
„„НапредъкНапредък””;;
изграденаизградена рампарампа заза достъпдостъп заза хорахора сс уврежданияувреждания;;
изграденаизградена поливнаполивна системасистема вв зоназона заза отдихотдих нана ЦентраленЦентрален
площадплощад;;
монтиранимонтирани 49 49 декоративнидекоративни осветителниосветителни телатела, 18 , 18 брояброя
пейкипейки, 12 , 12 брояброя кошчетакошчета ии 26 26 брояброя енергоспестяващиенергоспестяващи
осветителниосветителни телатела..



КаквоКакво постигнахмепостигнахме

ПредиПреди СегаСега



КАКВОКАКВО ПОСТИГНАХМЕПОСТИГНАХМЕ

ПовечеПовече зеленизелени зонизони вв
градград ЛясковецЛясковец заза

здравословназдравословна околнаоколна
средасреда

НовоизграденаНовоизградена зоназона
заза отдихотдих ии рекреациярекреация
нана ЦентраленЦентрален площадплощад

–– превълналапревълнала сесе вв
естественоестествено мястомясто заза
социалнисоциални контактиконтакти
нана майкимайки сс децадеца, , 
младежимладежи ии
пенсионерипенсионери



КАКВОКАКВО ПОСТИГНАХМЕПОСТИГНАХМЕ

ОсигуренОсигурен достъпдостъп заза
хорахора сс уврежданияувреждания

додо читалищечиталище
““НапредъкНапредък””

ИзграденаИзградена достъпнадостъпна
панорамнапанорамна площадкаплощадка

заза градскиградски
тържестватържества ии
представленияпредставления



ОбектОбект 4: 4: РехабилитацияРехабилитация нана централницентрални градскиградски
улициулици

изцялоизцяло рехабилитиранирехабилитирани централнацентрална улицаулица ““ТретиТрети мартмарт””, , улул. . 
““ИванИван КасабовКасабов”” ии улициулици, , прилежащиприлежащи къмкъм централенцентрален площадплощад;;
извършенаизвършена реконструкцияреконструкция нана асфалтоваасфалтова настилканастилка сс дължинадължина
1900 1900 мм.;.;
реконструиранареконструирана 10193 10193 квкв. . мм. . тротоарнатротоарна настилканастилка;;
подменениподменени пътнипътни ии градинскиградински бордюрибордюри;;
положенаположена постояннапостоянна вертикалнавертикална ии хоризонталнахоризонтална
маркировкамаркировка,,
обособениобособени 15 15 нишиниши заза поставянепоставяне нана контейнериконтейнери заза сметсмет;;
оформениоформени подходиподходи заза хорахора сс уврежданияувреждания попо всичкивсички
тротоаритротоари ;;
възстановенивъзстановени 1030 1030 квкв..мм. . зеленизелени площиплощи ии цветницветни градинкиградинки
попо улул. . ““ТретиТрети мартмарт””..



КаквоКакво постигнахмепостигнахме

ПърваПърва копкакопка нана найнай--мащабниямащабния проектпроект нана
градград ЛясковецЛясковец



КаквоКакво постигнахмепостигнахме

ПредиПреди СегаСега



КАКВОКАКВО ПОСТИГНАХМЕПОСТИГНАХМЕ

ИзцялоИзцяло обновениобновени
централницентрални градскиградски
улициулици сс положенаположена
нованова асфалтоваасфалтова ии
тротоарнатротоарна настилканастилка;;
СъздадениСъздадени условияусловия

заза повишенаповишена
мобилностмобилност ии

подобренподобрен достъпдостъп додо
услугиуслуги заза жителитежителите
нана градград ЛясковецЛясковец



ОбектОбект 5: 5: БлагоустрояванеБлагоустрояване вв кварталквартал 55

възстановенавъзстановена зоназона заза общественобществен отдихотдих въввъв вътрешновътрешно
кварталноквартално пространствопространство нана площплощ отот 1500 1500 квкв. . мм.;.;
изграденаизградена детскадетска площадкаплощадка заза децадеца отот 3 3 додо 12 12 годинигодини сс
монтиранимонтирани 5 5 детскидетски уредауреда ии пясъчникпясъчник сс тентатента;;
ИзграденаИзградена спортнаспортна площадкаплощадка заза ползвателиползватели отот 12 12 додо 18 18 
годинигодини –– монтиранемонтиране нана спортниспортни уредиуреди, , оформянеоформяне нана зоназона заза
бадминтонбадминтон ии тенистенис нана масамаса;;
оформениоформени кътовекътове заза отдихотдих –– изгражданеизграждане нана дведве беседкибеседки, , 
монтиранемонтиране нана пейкипейки ии кошчетакошчета,;,;
изграденоизградено енергоспестяващоенергоспестяващо осветлениеосветление –– сс монтиранимонтирани 8 8 
брояброя прожекторипрожектори ии 4 4 стълбастълба ии осигуренаосигурена достъпнадостъпна средасреда. . 



КаквоКакво постигнахмепостигнахме

ПредиПреди СегаСега



КАКВОКАКВО ПОСТИГНАХМЕПОСТИГНАХМЕ

ИзграденаИзградена
общественаобществена зоназона заза
отдихотдих съссъс спортнаспортна ии
детскадетска площадкаплощадка вв
найнай--гъстогъсто населениянаселения
кварталквартал нана градград
ЛясковецЛясковец; ; 
ОсигурениОсигурени

подходящиподходящи условияусловия
заза активенактивен спортспорт ии

рекреациярекреация



КаквоКакво постигнахмепостигнахме

ОфициалноОфициално откриванеоткриване нана общественаобществена зоназона заза
отдихотдих съссъс спортнаспортна площадкаплощадка –– 21.03.2012 21.03.2012 гг.  .  



ЕФЕКТИЕФЕКТИ ОТОТ ПРОЕКТАПРОЕКТА

УсмихнатиУсмихнати ии
щастливищастливи децадеца, , 
коитокоито играятиграят нана
безопаснибезопасни ии
съвременнисъвременни

детскидетски площадкиплощадки



ПостигнатиПостигнати резултатирезултати
БлагоустроенаБлагоустроена ии безопаснабезопасна градскаградска средасреда вв агломерационнатаагломерационната зоназона.   .   
ОсигурениОсигурени условияусловия заза отдихотдих, , спортспорт ии рекреациярекреация вв природосъобразнаприродосъобразна
средасреда..
ПодобренаПодобрена ии здравословназдравословна жизненажизнена средасреда..
ПовишаванеПовишаване мобилносттамобилността нана жителитежителите нана гргр..ЛясковецЛясковец ии
ббеезпрепятствензпрепятствен достъпдостъп додо елементитеелементите нана градскатаградската средасреда нана хорахора сс
уврежданияувреждания. . 
МинимизиранеМинимизиране нана различиятаразличията „„междумежду централнатацентралната градскаградска частчаст ии
кварталитекварталите, , основаниосновани нана осигуренияосигурения достъпдостъп додо разнообразниразнообразни видовевидове
услугиуслуги ии подобренаподобрена градскаградска средасреда
ПовишенПовишен достъпдостъп додо съществуващитесъществуващите ии новоново--развиващитеразвиващите сесе
туристическитуристически обектиобекти ии забележителностизабележителности..
СъздадениСъздадени предпоставкипредпоставки заза инвестицииинвестиции ии повишаванеповишаване
благосъстояниетоблагосъстоянието нана населениетонаселението нана ОбщинаОбщина ЛясковецЛясковец..



ПроектПроект ““УстойчивоУстойчиво ии интегрираноинтегрирано развитиеразвитие нана градград
ЛясковецЛясковец чрезчрез благоустрояванеблагоустрояване нана обществениобществени
пространствапространства”” сесе реализирареализира отот следнияследния екипекип::

•• МарияМария ИлчеваИлчева –– РъководителРъководител проектпроект;;

•• ИнжИнж. . СоняСоня ШишковаШишкова–– ЕкспертЕксперт инвеститорскиинвеститорски контролконтрол;;
•• ИнжИнж. . НаталияНаталия СтойчеваСтойчева –– КоординаторКоординатор строителствостроителство;;
•• ДиянкаДиянка БобеваБобева –– СчетоводителСчетоводител нана проектапроекта;;
•• ЙорданЙордан НиколовНиколов –– ТехническиТехнически сътрудниксътрудник

ТозиТози документдокумент ее създаденсъздаден вв рамкитерамките нана проектпроект „„УстойчивоУстойчиво ии интегрираноинтегрирано развитиеразвитие нана градград ЛясковецЛясковец чрезчрез благоустрояванеблагоустрояване
нана обществениобществени пространствапространства»», , койтокойто сесе осъществяваосъществява сс финансоватафинансовата подкрепаподкрепа нана ОперативнаОперативна програмапрограма РегионалноРегионално

развитиеразвитие 20072007--2013 2013 гг., ., съфинансиранасъфинансирана отот ЕвропейскияЕвропейския съюзсъюз чрезчрез ЕвропейскияЕвропейския фондфонд заза регионалнорегионално развитиеразвитие. . ОтговорностОтговорност
заза съдържаниетосъдържанието нана публикациятапубликацията носиноси ОбщинаОбщина ЛясковецЛясковец ии припри никаквиникакви обстоятелстваобстоятелства нене можеможе дада сесе считасчита, , чече тозитози

документдокумент отразяваотразява официалноофициално становищестановище нана ЕвропейскияЕвропейския съюзсъюз ии УправляващияУправляващия органорган. . 


