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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 

 На 8 Октомври в Община Лясковец се открива обновения Малък градски парк – 
първия изцяло завършен обект от мащабния проект за благоустрояване на градската 

среда на Лясковец 
На 8 Октомври 2011 г. в 11:30 часа официално се 
открива Малкия градски парк в Лясковец, един от 
обектите, включени в най-мащабния проект на Община 
Лясковец за реконструкция на централната градска 
част, обновяване на паркове и изграждане на детски 
площадки. Проект „Устойчиво и интегрирано развитие 
на град Лясковец чрез благоустрояване на обществени 
пространства” е финансиран по договор за 
безвъзмездна помощ № BG161PO001/1.4-05/2097/010 
по Оперативна програма “Регионално развитие 2007-
2013” със средства от Европейския фонд за регионално 
развитие и държавния бюджет. Строителството на 
обект „Благоустрояване на обществени пространства в 
град Лясковец” започна на 05 Юли 2011 г. с откриване 
на строителната площадка на обектите. Фирмата – 
изпълнител консорциум „Пътни строежи – Хит” 
Велико Търново работи паралелно на всички включени 

обекти, които обхащат над 80% от централната част на град Лясковец. Крайният срок за завършване на 
строително-ремонтните работи е 26 Януари 2012 година, като до момента изцяло е завършен обект 2 – 
Реконструкция на Малък градски парк и първия етап от обект 4 – Рехабилитация на централни градски улици.  

Реконструкцията на Малък градски парк бе извършена в рамките на три месеца, като изцяло е 
реконструирано и обновено централното парковото пространство, изградено преди повече от 35 години върху 
6 декара площ. В последните години поради липса на средства паркът бе запустял и неизползваем, с 
амортизирана алейна мрежа, липса на места за отдих и унищожена разстителност. В рамките на проекта са 
изпълнени следните видове строително-ремонтните работи: изграждане на 2100 кв. м. алейна мрежа, 
възстановяване на съществуваща разстителност и озеленяване на 3 130 кв. м. зелени площи, засаждане на 
нови дървета и храсти,  изграждане на детска игрова зона с площ 200 кв. м с монтирани 4 детски съоръжения, 
изграждане на автоматична поливна система, изграждане на енергоспестяващо осветление, изграждане на 300 
метра оградна система с 5 входа, възстановяване на чешма и монтиране на 36 пейки и 21 кошчета. Стойността 
на извършените строително-ремонтни работи в Малкия градски парк е 269 000 лева, а общата стойност на 
договора за строителство е 3 562 874 лева без включен ДДС.  

Проект „Устойчиво и интегрирано развитие на град Лясковец чрез благоустрояване на обществени 
пространства” има за цел да се подобри физическата и жизнена среда на град Лясковец като предпоставка за 
устойчиво и интегрирано развитие и високо качество на живот, труд и инвестиции. Договорът за предоставяне 
на безвъзмездна финансова помощ бе подписан на 16.07.2010 г. с Министерство на регионалното развитие и 
благоустройството, като неговата реализация продължава 24 месеца. 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” 
  


