
 
 

 
Оперативна програма “Регионално развитие” 2007-2013  

 www.bgregio.eu 
Инвестираме във Вашето бъдеще! 

Проектът се финансира от Европейския фонд за регионално развитие и от държавния бюджет 
на Република България 

 

ОБЩИНА ЛЯСКОВЕЦ 
Схема за безвъзмездна финансова помощ 

BG161PO001/1.4-05/2009 
ДОГОВОР № BG161PO001/1.4-05/2009/010 

 

Вицепремиера и Министър на вътрешните работи Цветан Цветанов и д-р Ивелина 
Гецова, Кмет на община Лясковец прерязаха лентата на новоизградена пешеходна зона 

на Централен площад в град Лясковец 
 

На 29.06.2012 г. – официален празник 
на община Лясковец, Министъра на 
вътрешните работи Цветан Цветанов и д-р 
Ивелина Гецова, Кмет на община Лясковец 
прерязаха лентата на новоизградена пешеходна 
зона на Централен площад в град Лясковец, 
реализирана по проект „Устойчиво и 
интегрирано развитие на град Лясковец чрез 
благоустрояване на обществени пространства”, 
финансиран по Оперативна програма 
„Регионално развитие”. След прерязване на 
лентата на новоизградена пешеходна зона на 
Централен площад в град Лясковец всички 
гости направиха демонстрационна обиколка по 
обновените алеи, преминаващи през 

реконструирания Голям градски парк и бяха запознати от Кмета на община Лясковец с извършените 
ремонтни дейности по проекта. Сред гостите на откриването на най-мащабния проект за последните 
30 години за град Лясковец бяха депутати от 41-то Народно събрание, областният управител проф. 
Пенчо Пенчев, кметове от съседни общини, председатели на Общински съвети, представители на 
различни институции, гости от побратимената община в Унгария и други. С реализацията на проекта 
бяха постигнати следните резултати: 
подобрени и благоустроени 4 233 m2 от 
Централният площад на гр.Лясковец и 
изградена нова пешеходна зона; 
възстановени 13 450 m2 от Централен 
градски парк и 5 555 m2  от Малък 
градски парк в град Лясковец; 
възстановени 2 534 m2  зелени площи по 
улица ”Трети март” и в квартал 5; 
благоустроено междублоково 
пространство в квартал 5 “Черникова 
бара” с изградена рекреационна зона и 
възстановена спортна площадка за 
обществено ползване; създадена достъпна 
градска среда за хора с увреждания за 
достъп до услуги и зони за отдих и 
рекреация и реконструирани 10193 кв. м. 



тротоарни настилки в централната градска част. 
Изпълнението на строително-

ремонтните работи по проекта бе 
извършено в рамките на 6 месеца от  
консорциум „Пътни строежи – Хит” 
Велико Търново. Строителният надзор бе 
осъществяван от „Инвестстрой”ЕООД гр. 
Ловеч, а проектанти на  обекта са два 
проектантски колектива – „Булмикс” ООД 
гр. София и „АрхПро – арх. Лъчезар Лалев” 
Велико Търново. Реализираният проект 
„Устойчиво и интегрирано развитие на град 
Лясковец чрез благоустрояване на 
обществени пространства” промени облика 
на град Лясковец и по този начин града се 
превърна в притегателно място за жителите 
и гостите на общината, предлагащо 

съвременни условия за отдих и почивка, безопасни детски площадки и достъпна среда.   
 
Проектът е се реализира в рамките на 24 месеца от 16.07.2010 г – 16.07.2012 г. Общата 

стойност на проекта е 4 727 628 лв., от които  4 491 228 лв. – безвъзмездна помощ -  85 % от 
Европейски фонд за регионално развитие и 15 % национално съфинансиране; собствено 
финансиране на община Лясковец - 236 400 лв. 

 
 
 

 
 

Този документ е създаден в рамките на проект “Устойчиво и интегрирано развитие на град Лясковец чрез 
благоустрояване на обществени пространства”, който се осъществява с финансовата подкрепа на Оперативна 
програма Регионално развитие 2007-2013г., съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално 

развитие.Цялата отговорност за съдържанието на публикацията се носи от Община Лясковец и при никакви 
обстоятелства не може да се счита, че този документ отразява официалното становище на Европейския съюз и 

Управляващия орган” 


