Проект:
УСТОЙЧИВО И ИНТЕГРИРАНО РАЗВИТИЕ НА ГРАДСКАТА СРЕДА НА ОБЩИНА ЯМБОЛ
Бенефициент:
Община Ямбол
Финансиране:
Оперативна програма „Региони в растеж 2014-2020“
Стойност: 7 684 369,75 лева
Безвъзмездна финансова помощ: 7 625 450,15 лева
Собствен финансов принос: 58 919,60 лева
Продължителност:
30 месеца
Цел на проекта:
Проектът има за цели да повиши качеството на живот, социалното включване и да
подобри екологичната среда чрез благоустрояване на физическата среда в град Ямбол,
като създаде устойчива, естетична и безопасна градска жизнена среда, допринасяща за
по-високо качество на живот, улесни социалното включване на хората с увреждания,
подобри екологичната среда чрез благоустрояване на физическата среда на града,
създаде предпоставки за ускорено социално-икономическо развитие и по-високо ниво на
инвестиции. Проектното предложение ще допринесе за постигане на териториален и
интегриран подход при реализиране на инвестициите за развитие на града и ще добави
стойност към вече изпълнени такива инвестиции през програмен период 2007-2013 г.
В рамките на проекта са включени следните обекти:
- Централните паркови площи, източно от Безистена, между ул. „Г. Раковски“ и ул.
„Търговска“;
- Централна градска част: пешеходна зона ул. „Г. Раковски“, между ул. „Преслав“ и ул.
„Ген. Заимов“;
- Ул. „Преслав“: в частта й от пл. „Боровец“ до пресечката с ул. „Акация“.
Проектът се финансира по Оперативна програма „Региони в растеж“ 2014-2020,
процедура за директно предоставяне BG16RFOP001-1.017 „Изпълнение на интегрирани
планове за градско възстановяване и развитие 2014–2020 – Ямбол“, част от процедура
BG16RFOP001-1.001-039 „Изпълнение на интегрирани планове за градско възстановяване
и развитие 2014-2020“
Проект „Устойчиво и интегрирано развитие на градската среда на община
Ямбол“, договор за БФП № BG16RFOP001-1.017-0001-C01 се изпълнява в рамките на
Инвестиционната програма на град Ямбол, като част от Инвестиционен приоритет
„Градска среда“.

Този документ е създаден в рамките на проект „Устойчиво и интегрирано развитие на градската среда на
община Ямбол“, ДБФП № BG16RFOP001-1.017-0001, който се осъществява с финансовата подкрепа на
Оперативна програма „Региони в растеж“ 2014-2020 г., съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейски
фонд за регионално развитие. Цялата отговорност за съдържанието на публикацията се носи от Община Ямбол и
при никакви обстоятелства не може да се счита, че този документ отразява официалното становище на
Европейския съюз и Управляващия орган на ОПРР 2014-2020 г.

