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Почитаема госпожо Кръстева,

Миналата седмица неофициално, чрез коментар в социалната мрежа, поисках Община Трявна
да изясни публично ситуацията около ремонта а улица „Стара планина“ и недовършения ремонт на
улица „Ангел Кънчев“ и да се ангажира със срок за нормализиране на обстановката.

Темата беше обсъждана и на отминалата на 7 април Сесия на Общински съвет – Трявна.

Въпреки това до момента аз не съм получил отговори на следните въпроси, които занимават
всички тревненци:

1. До коя дата ще продължи ремонта на улица „Стара планина“ и не би ли могло работите да
се ускорят, предвид факта, че на обекта не се забелязва да кипи усилена дейност?

2. Това авариен ремонт ли е или се извършват дейностите,  свързани с планирания от АПИ
ремонт на Републиканка пътна мрежа в чертите на Трявна? Когато бъде възстановено
движението, ще се налага ли ново затваряне на улица „Стара планина“, преди дългото
затваряне за подмяна на настилката?

3. Кога и как ще бъде осъществен забавилия се повече от 6 месеца окончателен ремонт на
останалите недооправени ями на улица „Ангел Кънчев“ в района на № 73?

Струва ми се редно и виновните страни да поемат отговорност за болезнено закъснялото
довършване на възстановяването на улица „Ангел Кънчев“, за което многократно към
администрацията бяха отправяни сигнали от граждани. Ако този ремонт беше завършен ситуацията
щеше да е поне малко по-търпима. В момента освен засиления трафик по улицата и липсата на
места за паркиране, гражданите са принудени да търпят облаците пепел, които се вдигат при
преминаването през насипания в този участък чакъл, да бъдат пръскани от колите минаващи през



ямите, а шофьорите – да се чудят от къде и как да заобиколят изкопа, за да се измъкнат със що годе
читав автомобил.

Наясно съм,  че част от тези ремонтни работи не се извършват директно от общинска
администрация, но мнението ми е, че именно Община Трявна трябва да вземе мерки, да настоява
и да получи информация,  която да сподели с гражданите,  за това до кога ще продължи тази
необичайна и крайно неудобна ситуация, както и какви мерки се вземат, за да се намалят
причинените неудобства.

Препоръчвам и да помислите за възможност да бъде извършен спешен ремонт на въпросния
участък от улица „Ангел Кънчев“ и да ме информирате за резултата.

Надявам се да приемете написаното достатъчно сериозно и да не чакате неопределено дълго ,
за да отговорите на поставените въпроси, ако не на мен, то на гражданите на Трявна. Освен на
установения електронен адрес boyan.grozev@gmail.com, очаквам да открия изисканата
информация поместена на сайта на Община Трявна и на двете официални страници, които
поддържате в една от социалните мрежи.

13.04.2022 г. С интерес: ..............................

Боян Грозев
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