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УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН МАРИНОВ,

Благодаря за полученото по-рано днес писмо 05 00-83-001/18.04.2022 г., с което отговаряте на
поставените въпроси във връзка с проходимостта на улиците „Стара планина“ и „Ангел Кънчев“.

По отношение на улица „Стара планина“:

1. Моля да конкретизирате до средата на май ще приключат ремонтните дейности единствено
на ВиК мрежата или до тогава ще бъде завършено и подновяването на асфалтовата настилка от
АПИ? Ако този срок касае само ремонта на ВиК инфраструктурата, то кога ще започне и с какъв срок
на изпълнение подмяната на асфалта?

2. Препоръчвам да споделите и проекта за Временна организация и безопасност на
движението, за да могат гражданите да се запознаят с него и когато пристигнат и бъдат поставени
нужните временни знаци, по-бързо и лесно да се нагодим към новите условия. Допълнително се
надявам да споделите, кога ще пристигнат поръчаните знаци?

По отношение на улица „Ангел Кънчев“:

Логично беше довършителните работи по улица „Ангел Кънчев“ да бъдат извършени преди
започване на ремонта по улица „Стара планина“, за да се избегне именно тази ситуация. От
разговор с Вас научих,  че предложението да бъде извършен спешен ремонт в тъмната част на
денонощието се приема за нереалистична, но препоръчвам поне да бъде извършвано насипване
на инертен материал, за да се избегне завиряването на участъка, което е видно и от публикуваните
на страницата на Община Трявна снимки.

В заключение бих препоръчал информацията в тази и други сходни ситуации да бъде по-
конкретна и да се публикува изпреварващо, ако не преди началото на ремонтните работи, то
поне преди да предизвика остро обществено недоволство. Неудобството от временната
организация на движението е неизбежно,  но можем да спестим на тревненци поне



неприятната емоция да се чудят от къде всъщност трябва да минат и до кога ще продължи
съответния ремонт.

Впрочем няма практика такава информация да се публикува нито за ремонтираните с
европейско финансиране улици, нито за улиците и пътищата, ремонтирани по Капиталовата
програма на Община Трявна. Използвам повода да поискам такава практика да се въведе и пак
ще повторя – да се прилага изпреварващо.

Освен на установения електронен адрес boyan.grozev@gmail.com, отново очаквам да открия
изисканата информация поместена на сайта на Община Трявна и на двете официални страници,
които поддържате в една от социалните мрежи.

18.04.2022 г. С интерес: ..............................

Боян Грозев
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