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е поставят пейки
бло
ок № 6 в кв. Дружба
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е озеленят някогашните
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кв.""Дружба"‐широкото
обряване и облагородя
о
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Подо
про
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Деттска площаадка в кв.
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н децата.
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домашните куч
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пятствия за
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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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а нови спорртни площаадки,с осиггурен
досттъп за хора с увреждаания
Подд
дръжка, по
очистване, обезпаразитяване наа
Граадинската на
н новосел ски
съществуващитте зеленитее площи. Изграждане
И
е на
мосст (Зад спирката на
чешм
мичка. Пре
емахваме/ппреместван
не на
авттобусна лин
ния №4 и ю
южно
намиращата се
е в близостт градска то
оалетна (наа
под
д заведение "Св. Илияя" )
спир
рката на автобусни лиинии 2, 19)
Новв обект

Кв. Републикаа

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
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отговорносст за съдържаниетоо се носи от Общи
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о
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