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ПРОЕКТ BG06RDNP001-7.001-0076-C01 

РАЗВИТИЕ НА ОБЩИНА ТРЯВНА ЧРЕЗ ПОДОБРЯВАНЕ НА ТЕХНИЧЕСКА 

ИНФРАСТРУКТУРА 

На 15.05.2019г,  кметът на община Трявна Г-н Дончо Захариев подписа Договор с 

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

безвъзмездна финансова помощ по проект  BG06RDNP001-7.001-0076-C01 „Развитие на 

община Трявна чрез подобряване на техническа инфраструктура“ финансиран по 

процедура чрез подбор № BG06RDNP001-7.001 Улици „Строителство, реконструкция и/или 

рехабилитация на нови и съществуващи улици и тротоари и съоръжения и принадлежностите 

към тях“ по подмярка 7.2. „Инвестиции в създаването, подобряването или разширяването на 

всички видове малка по мащаби инфраструктура“ от мярка 7 „Основни услуги и обновяване на 

селата в селските райони“ от Програма за развитие на селските райони 2014 – 2020 г. 
 

Какво предвижда проекта: 
 

Проектното предложение предвижда реконструкция и рехабилитация на две едновременно 

натоварени и силно амортизирани улици на територията на град Трявна - улица „Лясков дял“ и 

улица „Украйна“. Улица „Лясков дял“ свързва два многолюдни квартала на града и осигурява 

бърз транспортен достъп до ЦСМП в Трявна и общинската болница. Улица „Украйна“ е 

гръбнака на друг квартал на града и осигурява връзка с третокласния път свързващ Трявна с 

Прохода на републиката. 

 

Основна цел на проекта: 
 

Подобряване на привлекателността на средата, условията за развитие на населените места и 

качеството на живот в Община Трявна, за превръщането й в притегателно място за живеене, 

туризъм и стимулиране на икономическата активност, чрез развитие и подобряване на 

транспортната инфраструктура, която да отговаря на наличните нужди на населението, 

туристопотока и бизнеса за ефективна и безопасна организация на уличното движение и 

подобряване на градската среда, чрез реконструкция на улица "Украйна" и рехабилитация на 

улица "Лясков дял" в град Трявна. 

 

Основни дейности по проекта: 

 
1. Рехабилитация на ул. "Лясков дял" и реконструкция на ул. "Украйна" от о.т.551 до 

тангентата с Републикански път III-552 в град Трявна 

Улица „Лясков дял“ свързва два квартала на град Трявна - Светушка и Бреза, и се явява 

алтернативен маршрут на натоварената улица "Стара планина". Улицата осигурява и бърз 

транспортен достъп до ЦСМП в Трявна и общинската болница МБАЛ "Д-р Теодоси Витанов". 

Лошото състояние на улицата прави трудно и рисковано превозването на болни, а 

алтернативния маршрут е свързан с двукратно преминаване на ЖП прелез, което допълнително 

забавя пътуването. 
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Улица "Украйна" е основна за един от по-големите квартали на Трявна. Улицата осигурява и 

свързаност на населението на града и по-голямата част от общината с Републикански път III-

552 и Проход на Републиката. По улица "Украйна" преминават множество тежкотоварни 

автомобили, които са предизвикателство за носимоспособността на уличното платно. Улица 

"Украйна" е един от основните входове към града, който се използва от туристите. 

Двете улици са изградени преди повече от 50 години и състоянието им е незадоволително и не 

отговаря на условията за непрекъснат, удобен и безопасен транспорт. Изкърпването на 

компрометирани участъци вече не спомага за запазване на целостта на конструкцията, което 

затруднява движението. Настилките са с големи пропадания на места и стесняване на габарита 

от различни фактори, непозволяващи придвижване на преминаващите по тях. Не са изградени 

отводнителни съоръжения. Извършвани са множество изкърпвания и текущи ремонти на 

компрометирани участъци от асфалтовата настилка, но те са крайно недостатъчни за 

привеждането на улицата в състояние, което да позволи безопасното и спокойно придвижване 

на хора и МПС.Това налага влагането на значителни инвестиции за решаване на този проблем. 

Настоящото проектно предложение предвижда да бъде извършена рехабилитация на участък с 

дължина 808,80 метра от улица "Лясков дял" в град Трявна, както и реконструкция на ул. 

Украйна в град Трявна в участък с дължина 790 метра от осова точка 551 до тангентата с 

Републикански път III-552, с която да се повиши технико-експлоатационното състояние, 

носимоспособността, дълготрайността и гладкостта на настилките. За ул. „Лясков дял“ 

предвиждаме рехабилитация на 4740 кв.м. улично платно и 1390 кв. м. тротоарни настилки. 

Улица „Украйна“ е дълга 1542,5 метра, но обект на реконструкцията ще бъдат само 790 метра 

от нея. Уличното платно е 6 666 кв.м., а тротоарните настилки - 3350 кв.м. 

И при двете улици се предвижда да се разкъртят и премахнат съществуващите настилки и 

основата от трошен камък. Ще бъдат развалени всички бетонови бордюри, извозени и 

складирани на депо. Ще бъде развалена съществуващата тротоарна настилка, извозена и 

транспортирана на депо. Новите СМР предвиждат доставка и полагане на нови бетонови пътни 

бордюри. Ще се положат нови пластове трошен камък и битумизиран трошен камък. Върху тях 

се предвижда полагането на 1 пласт от неплътен асфалтобетон, а върху него 1 пласт от плътен 

асфалтобетон и двата с минимална височина по 4 см. Ремонтът включва корекция на нивото на 

съществуващите ревизионни шахти. 

Проектът включва и реконструкция на прилежащите тротоари с полагане на трошен камък, 

пясъчна възглавница със средна дебелина 5 см, полагане на геотекстилно платно за защита от 

прорастване на растителност между плочите, полагане на нови бетонови плочи с размер 30/30/4 

см на циментова фуга. 

За улица „Украйна“ предвиждаме изграждане на дъждовна канализация за отвеждане на 

повърхностните води. Във връзка с това ще бъдат положени канализационни тръби във изкопи, 

върху пясъчна възглавница и засипани с баластра и трошен камък. Ще бъдат изградени 20 

дъждоприемни шахти и 10 бр. ревизионни шахти по даден детайл в проекта. Новата дъждовна 

канализация ще бъде заустена в река тревненска чрез изграждане на брегово заустване от 

стоманобетонови подпорни стени. 

За подходите за хора в неравностойно положение е предвидено изграждането на подходи с 

настилка от тактилни плочи 30/30/4 см. 

Всички СМР и СРР ще бъдат извършени съгласно приложените инвестиционни проекти под 

контрола на инвеститорски, авторски и строителен надзор 
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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. 

 

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); 
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- Управление на комуникацията в проекта; 

- Прозрачно изпълнение; 

- Организация на отчитането на проектните дейности, 

- Провеждане на регулярни срещи на екипа за управление. 

 

Резултат от проекта: 

 
- Подготвени 3 бр. конкурсна документация по изискванията на ЗОП; 

- Проведени 1 брой процедура за строителство (публично състезание) и 2 броя за услуги (за 

строителен надзор и за авторски надзор); 

- Избрани изпълнители по трите процедури; 

- Сключени 3 договора с избраните изпълнители; 

- Подобрена транспортна инфраструктура - обновени 1598,80 м. улични платна и ремонтирани 

тротоари - 4740 кв.м.; 

- Осигурен безопасен алтернативен маршрут за достъп до здравна грижа за живеещите в кв. 

"Светушка", гр. Трявна; 

- Осигурена по-добра интеграция и достъпност на жителите на общината до основни услуги за 

населението, свързани с образование, здравеопазване, социални и административни услуги, 

предлагани в централната градска част; 

- Подобрена градска среда чрез намаляване на запрашеността, нивото на шума и риска от 

наводнения; 

- Създадени по-добри условия за икономическо развитие; 

- Осъществени независими строителен и авторски надзор върху качественото изпълнение на 

СМР и СРР; 

- Гарантирано съответствието на всички строителни работи с инвестиционния проект, 

изискванията на ЗУТ и подзаконовите нормативни актове за неговото прилагане; 

- Постигната ефективна организация на проекта, качествено и навременно изпълнение и 

контрол на дейностите по проекта, съобразно изискванията; 

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: 1 117 768.89 лв. 
 - 950 103.56 лв.  от Европейския земеделски фонд за развитие на селските райони на Европейския 

съюз 

 - 167 665.33 лв. Национално съфинансиране от държавния бюджет на Република България 

 

 
Срокът за изпълнение на дейностите по проекта е 36 месеца. 
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