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Проектът се финаансира от Европей
йския фонд за региоонално развитие и от държавния бюджет на Република
ка България.
Този докумен
нт е създаден в рам
мките на проект „И
Интегриран план заа градско възстано
овяване и развитие
е на град Сливен каато център на агло
омерационен
ареал ”, кой
йто се осъществяваа с финансовата по
одкрепа на Оператиивна програма „Реегионално развитие 2007-2013г.”, съф
финансирана от Ев
вропейския
съюз,
с
чрез Европеййския фонд за реги
ионално развитие.
Цялата
Ц
отговорносст за съдържаниетоо се носи от Общи
ина Сливен и при нникакви обстоятелства не може да се
е счита, че този доокумент отразява официалното
о
стан
новище на Европеййския съюз и Упраавляващия орган.
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