12. 06. 2018
В Ямбол стартира реконструкцията на една от основните пътни артерии – ул.
„Преслав“
На 18 юни 2018 г. (понеделник) община Ямбол стартира строително-монтажните
дейности за ремонт и реконструкция на ул. „Преслав“. Това е една от основните входноизходни артерии на града и е сред най-натоварените с движение на моторни превозни
средства платна. Мерките обхващат участъка от кръстовището с ул. „Димитър Благоев“
(пл. „Боровец“) до пресечката с ул. „Акация“.
Основните строителни дейности включват цялостен ремонт на пътната настилка,
включително на кръстовищата в този отрязък. Ще бъдат подновени и тротоарните
площи с полагане на настилка от бетонови павета, нови бордюри и др. Проектът
включва още въвеждане на ново енергоспестяващо улично осветление, в т.ч. подмяна
на част от стълбовете, както и обновяване на растителните видове по протежението на
пътния участък.
Модернизирането на ул. „Преслав“ е в изпълнение на дейностите по проект
„Устойчиво и интегрирано развитие на градската среда на община Ямбол“, договор за
безвъзмездна финансова помощ № BG16RFOP001-1.017-0001-C01, финансиран по
Оперативна програма „Региони в растеж 2014-2020“. Общата стойност на строителномонтажните работи по обекта е в размер на 2 381 066 лева.
Строително-ремонтните дейности са планирани да приключат в рамките на 270
календарни дни.
Във връзка с предстоящия ремонт и затварянето на участъка е въведена временна
организация на движението с поставянето на нови указателни знаци. Считано от 18 юни
се въвежда и временна промяна в общинската транспортна схема по маршрутите на
автобуси с номера 2, 5, 18-Б, 20, 20А и 25.
Реконструкцията на ул. „Преслав“ е включена в инвестиционната програма на
община Ямбол като част от мерките за продължаване модернизиране инфраструктурата
на града. В напреднала фаза са дейностите по другите два обекта, изпълнявани по
същия проект по ОП „Региони в растеж“ – обновяването на втората част от основната
пешеходна улица „Г. Раковски“ и на централните паркови зони. Реновирането на двата
ключови обекта в централната част на града е изцяло с безвъзмездна финансова помощ
по европейската програма.

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.

