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ПРОЕКТ BG06RDNP001-19.117-0002-C01 

РЕКОНСТРУКЦИЯ И ОБОРУДВАНЕ НА ЧИТАЛИЩНИ СГРАДИ В ОБЩИНА 

ТРЯВНА 

 

На 02.07.2020г,  кметът на община Трявна Г-жа Силвия Кръстева подписа Договор с 

Управляващия орган на Оперативна програма „Развитие на селските райони 2014-2020г.“ за 

безвъзмездна финансова помощ по проект Проект BG06RDNP001-19.117-0002-C01 

„Реконструкция и оборудване на читалищни сгради в община Трявна“ финансиран по 

процедура BG06RDNP001-19 МИГ Дряново - Трявна Мярка 7.2. „Подкрепа за инвестиции в 

създаването, подобряването или разширяването на всички видове малка по мащаби 

инфраструктура“ 2018 

 

Какво предвижда проекта: 
 

Проектът обхваща следните 2 аспекта: 

- „Вътрешна реконструкция и благоустройство на част от сградата на НЧ „Пробуда – 1924“, гр. 

Плачковци, община Трявна“ и 

- „Вътрешна реконструкция на част от НЧ „Пенчо Славейков 1871“, гр. Трявна“ 

Всички дейности по проекта са за подобряване на предоставянето на културни и обществени 

услуги на населението в Община Трявна. Обновената културна инфраструктура ще бъде 

предназначена за ползване от всички групи от населението на територията на общината без да 

бъдат поставяни никакви ограничения. 

 

Основна цел на проекта: 
 

Настоящия проект си поставя за основна цел постигането на балансирано териториално 

развитие, чрез комплексно подобряване състоянието на културната инфраструктура на 

територията на Община Трявна. Чрез изпълнението на проекта Община Трявна се стреми да 

работи по заложените и разписани приоритети на общината в Общинския план за развитие 

2014-2020 г 

 

Основни дейности по проекта: 

 
1. Реконструкция и оборудване на читалищни сгради в община Трявна на следните 

обекти: НЧ „Пенчо Славейков 1871“, гр. Трявна и НЧ „Пробуда-1924“, гр. Плачковци 

 

Дейността предвижда извършване на СМР и монтаж на оборудване в НЧ „Пенчо Славейков 

1871“, гр. Трявна, както следва: 

Предмет на задачата е преустройство и ремонт на зрителна зала, намираща се в читалище „П. 

Славейков” гр. Трявна. Предмет на дейността е вътрешно обновяване на Театралната зала, 

състоящо се в  цялостна подмяна на подовата настилка в пространствата заложени в проекта, 

като новото покритие ще е с негорим мокет. Ще се подменят столовете на зрителната зала и  

балкона. Съществуващият окачен таван ще се запази, като панелите ще се почистят и боядисат. 

Дървената ламперия ще се почисти. Входните врати към залата ще се подменят с нови (по 
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образец на съществуващите), с антипаник брави. Ще се поднови подовата настилката на 

сцената. Предвижда се и премахване на старите места за сядане и монтаж на нови. 

Дейността предвижда и извършване на СМР и монтаж на оборудване в НЧ „Пробуда-1924“, гр. 

Плачковци, както следва: 

Предмет на задачата е преустройство и ремонт на част от помещенията на читалище „Пробуда 

1924” гр. Плачковци - зала на първи етаж, със санитарните и битови помещения към нея. 

 

2. Упражняване на Строителен надзор по смисъла на ЗУТ 

Дейността е в пряка връзка с изпълнението на строителните работи в рамките на  проекта. 

Дейността има за цел: 

- Осъществен строителен надзор, съгласно изискванията на действащото законодателство; 

- Качествено изпълнение на предвидените СМР; 

- Засилен контрол върху прилагането на безопасни и здравословни условия на труд. 

Съгласно Закона за устройство на територията е задължително да бъде предвиден независим 

строителен надзор, осъществяван от лицензиран консултант. Тази дейност се състои в: 

- Изготвяне на протокол за откриване на строителната площадка и определяне на строителните 

линии; 

- Следене за безопасни и здравословни условия на труд, безопасност на движението, опазване 

на съседни сгради, мрежи и съоръжения в имота, които се запазват по време на строителството 

и след него; 

- Изготвяне заповедна книга за строежите; 

- Съставяне на актове и протоколи по Наредба № 3 от 31.07.2003г; 

- Следене за качеството на вложените материали; 

- Следене за качеството и количеството на извършените СМР; 

Дейността е от изключително важно значение за постигане на резултатите на проекта, тъй като 

гарантира качествено изпълнение на строителните дейности и запазване интересите на Община 

Трявна. 

 

 

3. Упражняване на авторски надзор 

В рамките на дейността ще се извършат услуги, свързани с упражняване на авторски надзор по 

време на строителството за инвестиционен проект за обновяване на културната инфраструктура 

в Община Трявна чрез извършване на СМР и доставка на оборудване за 2 обекта на 

интервенция. Целта на дейността е осигуряване на ефективен и качествен авторски надзор, 

съгласно изискванията на чл. 162. от ЗУТ, с оглед успешното изпълнение на строително-

монтажните работи на обектите на интервенция. Упражняването на авторски надзор на проекта 

гарантира точното изпълнение на проекта, съблюдаване на устройствените, технологични, 

стилистични и строителни правила и норми, както и подготовка на проектната документация за 

въвеждане на обекта в експлоатация. Авторският надзор е задължителна част от процеса на 

реализация на проекта. Авторският надзор представлява проследяване на целия процес на 

реализация, на качеството на изпълнение, координация между различните професионалисти, 

изпълнители, доставчици, технически лица и работници, следене за спазване на договорените 

срокове и бюджети. 
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4.Управление на проекта 

Целта на управлението на проекта ще бъде да се създадат условия за успешното осъществяване 

на дейностите и постигане на резултати, заложени в проектното предложение. Дейността 

предвижда: 

- Балансирана координация и мениджмънт; 

- Изготвяне на план за мониторинг; 

- Техническа и финансова отчетност по проекта; 

- Подготовка на тръжна документация и провеждане на тръжни процедури, съгласно 

приложимото законодателство (ЗОП); 

- Управление на комуникацията в проекта; 

- Прозрачно изпълнение; 

- Организация на отчитането на проектните дейности, 

- Провеждане на регулярни срещи на екипа за управление. 

 

Резултат от проекта: 

 
-Извършени СМР, съгласно одобрения инвестиционен проект и количествено-стойностните 

сметки в сградата на НЧ „Пенчо Славейков 1871“, гр. Трявна с площ 610,08 кв. м. РЗП; 

-Извършени СМР, съгласно одобрения инвестиционен проект и количествено-стойностните 

сметки в сградата на НЧ „Пробуда-1924“, гр. Плачковци с площ 149.93 кв. м. РЗП; 

- Доставено и монтирано обзавеждане и оборудване в НЧ „Пенчо Славейков 1871“, гр. Трявна; 

- Доставено и монтирано обзавеждане и оборудване в НЧ „Пробуда-1924“, гр. Плачковци. 

- Осъществен строителен надзор, съгласно изискванията на действащото законодателство; 

- Осъществен авторски надзор, съгласно изискванията на действащото законодателство; 

Цялостният резултат от дейността ще бъде успешното изпълнение и приключване на настоящия 

проект. 

 

Финансиране и срок: 

 
Проекта се осъществява с финансовата подкрепа на оперативна програма „Развитие на селските 

райони 2014-2020г.“, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския земеделски фонд за 

развитие на селските райони. 

 

Стойност на проекта: 271 681,85 лв. 

 - 244 513,66 лв. от Европейския земеделски фонд за развитие на селските райони на Европейския 

съюз 

 - 27 168,19 лв. Национално съфинансиране от държавния бюджет на Република България. 
 

 

Срокът за изпълнение на дейностите по проекта е 36 месеца. 

 


