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ПРОЕКТ BG06RDNP001-19.455-0002-C01 

„МЕСТНОСТТА „КРЪСТА“ - РЕЛАКС, СПОРТ И ЗАБАВЛЕНИЯ СРЕД ПРИРОДАТА“ 

 

На 31.03.2022г.,  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  BG06RDNP001-19.455-0002-C01 „МЕСТНОСТТА 

„КРЪСТА“ - РЕЛАКС, СПОРТ И ЗАБАВЛЕНИЯ СРЕД ПРИРОДАТА“ финансиран по 

процедура BG06RDNP001-19.455 МИГ Дряново - Трявна Мярка 7.2. „Подкрепа за инвестиции в 

създаването, подобряването или разширяването на всички видове малка по мащаби 

инфраструктура“  

 

Какво предвижда проекта: 
 

Проектът предвижда изграждането на нова площадка за игра на открито за широко обществено 

ползване. Площта на площадката за игра, предвидена за релакс, спорт и забавления сред 

природата е 2500 кв.м. Основните дейности, които ще бъдат предмет на настоящото проектно 

предложение са: вертикална планировка, озеленяване, поставяне на пейки, перголи, съоръжения 

за спорт и игра, осветление и видеонаблюдение. Предвижда се доставка и монтаж на детски 

съоръжения, подходящи за деца от 3 до 12 годишна възраст и съпътстващо оборудване, както и 

зони за забавление за юноши и възрастни. 

 

Основна цел на проекта: 
 

Настоящия проект си поставя за основна цел постигането на балансирано териториално 

развитие на община Трявна, чрез комплексно подобряване състоянието на инфраструктурата за 

спорт и отдих сред природата. Реализацията на настоящия проект ще допринесе за постигане на 

заложените приоритети на общината в Общинския план за развитие 2014-2020 г., като проектът 

ще постигне следните цели: 

- Подобряване достъпа до съвременна спортна инфраструктура на населението чрез изграждане 

на зона за спорт и забавление на територията на гр. Трявна; 

- Подобряване облика на града, което ще допринесе за повишаване качеството на живот; 

- Повишаването привлекателността на града ще повлияе на развитието на туризма. 

 

Основни дейности по проекта: 

 
1. Извършване на СМР 

Дейността предвижда изграждането на нова площадка за игра на открито за широко обществено 

ползване в местността "Кръста" - гр. Трявна. Площта на площадката за игра, предвидена за 

релакс, спорт и забавления сред природата е 2500 кв.м. Категория на обекта по ЗУТ – V 

категория. В местността Кръста ще се обособи зона за игра с ударопоглъщаща настилка, като 

същата е предназначена за ползватели от 3 до 12 годишна възраст. За изграждането на зоната е 

необходимо да се премахне съществуващата настилка – хумусен слой, като се положи 20 см. 
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чакъл и 10 см. сипица върху цялата площ на площадката от 100 кв.м. На площ от 100 кв.м. ще се 

положи бетонова основа, а върху нея – ударопоглъщаща каучукова настилка 40/40/4 см, цвят 

зелен. На площ от 24 кв.м ще бъдат положени уни павета с размери 20/10/6 см., цвят сив, върху 

геотекстилно платно. Предвижда се доставка и монтаж на пътни ивици 10/25/50см. за 

изграждането на алея. Предвижда се доставка и монтаж на 5 броя детски съоръжения, 

подходящи за деца от 3 до 12 годишна възраст и съпътстващо оборудване, както следва: 

- Комбинирано детско съоръжение; 

- Детско съоръжение „Къща на баба Яга“; 

- Детско съоръжение “Тролей”; 

- Детско съоръжение за катерене и баланс; 

- Игрално поле "дама"; 

- Игрална маса за шах и табла с пейки; 

- Беседка петоъгълна; 

- Пейки; 

- Перголи; 

- Кошчета за отпадъци; 

- Парково светление; 

- Видеонаблюдение. 

 

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 
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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. Консултантски услуги, свързани с изпълнение и отчитане на дейностите по проекта 

За успешната реализация на проекта се предвижда ползване на консултатнтски услуги, свързани 

с изпълнение и отчитане на дейностите по проекта. 

Консултантът ще подпомага екипът от общински служители, определен за осъществяване 

дейността по организация и упревление на проектните дейности, както следва: 

1. съдействие на екипа на Възложителя при подготовката на необходимата кореспонденция, 

свързана с изпълнение на конкретния договор към ДФЗ; 

2. съдействие при подготовка на необходимата документация за изпълнение и отчитане на 

проекта; 

3. съдействие при подготовката и окомплектоването на необходимите документи за сключване 

на Анекс към Договора за безвъзмездна финансова помощ; 

4. съдействие при осъществяване на документални проверки, включително проверки на фактури 

и други документи, представени от Изпълнителите по договорите за осъществяване на 

предвидените по проекта дейности; 

5. съдействие при подготовка и комплектоване на заявки за авансови, междинни и окончателно 

плащания, включително: 

• изготвя заявления за съответните плащания по проекта и всички необходими документи, 

изисквани от ДФЗ/РА относно подаване на заявки за плащане; 

• контролира и координира комплектоването на всички необходими документи, приложими към 

заявките за плащане; 

• извършва проверка за съответствието на документацията към заявките за плащане с 

изискванията на финансиращата институция. 

6. осъществява необходимия контрол и преглед на изпълнението на предвидените дейности в 

рамките на проекта, включително: 

• контрол по изпълнението на предвидените дейности по проекта в съответствие с Договора за 

безвъзмездна финансова помощ и указанията на Управляващия орган; 

• осъществява преглед на документацията при изпълнението на всеки етап от предвидените 

СМР. 
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Резултат от проекта: 

 
- Изпълнени качествено и в срок строителни дейности, съгласно одобрения Технически проект и 

издаденото Разрешение за строеж, при спазване на законовите разпоредби в областта на 

строителството.  

- Издадено Удостоверение за въвеждане в експлоатация от главния архитект на община Трявна. 

- Изградена зона за спорт, релакс и забавления в унисон с потребностите на съвременното 

общество. 

- Доставено и монтирано оборудване  

- 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: 69 984.81 лв. без ДДС 
 - 62 986.33лв.  от Европейския земеделски фонд за развитие на селските райони на Европейския 

съюз 

 - 6 998.48лв. Национално съфинансиране от държавния бюджет на Република България 

 

 
Срокът за изпълнение на дейностите по проекта е до 30.06.2023г. 
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