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ПРЕС СЪОБЩЕНИЕ 
 

Община Лясковец осигурява свободен Интернет достъп в 
обновената централна градска част  

 
От  11 Април 2012 г. всички жители и 

гости в община Лясковец ще могат да 
използват безплатно безжичен Wi – Fi 
достъп до интернет в централната градска 
част, която беше изцяло обновена и 
реконструирана по проект „Устойчиво и 
интегрирано развитие на град Лясковец чрез 
благоустрояване на обществени 
пространства” с финансиране по Оперативна 
програма „Регионално развитие”.  След като 
централния площад на града се превърна в 
пешеходна зона и обществена зона за отдих, 
и бяха обособени места за почивка и 
рекреация, много от жителите на града 
предпочитат централната част на града и 

големия градски пак като място за отдих. Със затоплянето на времето обособената  зона за 
отдих  пред новоизградените водни каскади към големия градски парк се превърна в 
привлекателно място за учениците и младите хора, които вече ще могат да ползват и 
безплатен интернет достъп.  

С тази нова инициатива се надяваме да създадем повече възможности за младите хора 
и млади семейства, като освен нови площадки за игра за най-малките жители искаме да 
създадем удобство за използване на интернет и информационните технологии от младите 
хора, споделиха от общинска администрация Лясковец. За обозначаване на зоната и местата 
за безплатен достъп до Интернет са подготвени специални стикери, на които е указано и 
името на свободната мрежата.  

Със средства от Европейския фонд 
за регионално развитие са изцяло 
възстановени 13 450 кв. м. от Централния 
градски парк и са изградени 4 233 кв. м. 
пешеходна зона и обществена зона за 
отдих на централния площад на 
Лясковец. За първи път в рамките на 
проект „Устойчиво и интегрирано 
развитие на град Лясковец чрез 
благоустрояване на обществени 
пространства” са изградени и действащи 

водни площи – фонтан и каскада, които съвсем скоро ще зарадват жителите на града.  

 
За информация: Отдел „Проекти и европейска интеграция” – Община Лясковец, пл. „Възраждане” №1, стая10, 
тел: 0619 22078, e-поща: proekti@lyakosvets.net,  www.lyaskovets.net 


