ИНФОРМАЦИЯ
за стартиране изпълнението на проект „За моя град – подкрепа за устойчиво развитие:
Реконструкция и рехабилитация на пътна настилка по бул. „Любен Каравелов” и
прилежащите улици, ул. „Братя Миладинови” и ул. „Полковник Дичо Петров” гр. Средец”

На 08.10.2010 год., в гр. София, бе подписан договор за предоставяне на безвъзмездна
финансова помощ по Ос 3 – Мярка 322 „Обновяване и развитие на населените места” от
Програмата за развитие на селските райони 2007-2013 г.
Безвъзмездната финансова помощ, която Община Средец ще получи съгласно договора,
е в размер 1 903 086 лева, а срокът на изпълнение на проекта е 30 месеца от датата на
сключване му.
Обща цел на проекта: Да се подпомогне развитието на град Средец, с цел
превръщането му в привлекателен, устойчив и достъпен общински център, действащ
като двигател за повишаване конкурентноспособността на селата от района.
Конкретни цели на проекта:
по-добър жизнен стандарт и социално благосъстояние на
1. Осигуряване на
населението от общината чрез създаване на висококачествена околна среда.
2. Повишаване на привлекателността и възможностите за развитие на бизнеса в
общината чрез подобряване на уличната мрежа.
3. Подобряване достъпа до различни видове услуги, предлагани на територията на
града.
4. Намаляване на миграционните процеси.
5. Подобряване на транспортно-експлоатационните качества и носимоспособността на
уличните настилки с оглед осигуряване условия за безопасност на движението и комфорт на
пътуващите.
С проектното предложение се предвижда реконструкция и рехабилитация на пътната и
тротоарната настилка по улиците:
1. Ул. „Л.Каравелов” и прилежащите улици, както следва:
ул. ”Мересиев”; ул. „Дружба”; ул. ”Георги Кирков”; ул. ”Добруджа; ул. „Никола Лъсков”;
ул. ”Черни връх”; ул. ”Никола Парапунов”; ул. „Перущица”; ул. ”Райко Стоянов”; ул.
”Лазар Желев”.
2. Ул. ”Братя Миладинови”;
3. Ул. „Полковник Дичо Петров”, както и прилежащите:
площад „Кирил и Методий”; ул. ”Яна Лъскова”; ул.”Димитър Юруков”.
Очаквани резултати от изпълнението на проекта:
•
•
•
•
•
•
•

Поставени улични бетонови бордюри – 6 662 м.;
Подменена тротоарна настилка – 9 828 м2;
Изградени дъждоприемни шахти - 7 бр.
Изградени бетонови отводнителни улеи – 91 м;
Асфалтирани улици – 34 960 м2;
Подобрени условия на живот на 9 316 жители на гр.Средец;
Повишено качество на въздуха и намаляване на шумозамърсяването.

