Проекти в процес на изпълнение
Наименование на
Източник на
проекта
финансиране
„СтроителноПроект „Красива
ремонтни
дейности България”
на блок 1 (бивша
поликлиника)
към
МБАЛ „Д-р Теодоси
Витанов”

„Център за услуги в ОП „Развитие на
домашна
среда
– човешките
Трявна”
ресурси”

Описание
* Подмяна на 55 бр. дървени
прозорци с PVC четирикамерни
- стъклопакет;
* Подмяна на дървени врати с
PVC в санитарни възли;
* Подмяна вътрешни
водосточни тръби от
поцинкована ламарина с нови
PVC;
* Монтаж на кутии от
гипсокартон около водосточни
тръби;
* Подмяна водоприемници на
покрива;
* Изкърпване на вътрешна
вароциментова мазилка и
латексово боядисване;
* Подмяна ВиК инсталация в
санитарни възли;
* Ремонт тоалетни на II и III
етаж;
* Очукване на компрометирана
мозайка по външни стени и
направа на същата.
Създаване на общинско
предприятие, което ще
предоставя комплекс от
почасови социални услуги на
лица с увреждания и възрастни
хора, насочени към подкрепа
на подпомаганите лица за
осъществяване на ежедневните
им дейности – за лична помощ,
социална подкрепа, комунално

Кандидатстваща
Период
организация
Община Трявна
Сключен
договорна
31.05.2013 г.
Период на
изпълнение –
3 месеца

Община Трявна

Сключен
договорна
19.11.2012 г.
Период на
изпълнение –
01.02.2013 г. –
01.07.2014 г.

Стойност
56 851.72 лева

156 980.92 лева

битови дейности и постигане
на социално включване. В
рамките на проекта ще бъдат
обслужвани около 60
потребители на услугите
„помощ в дома”. За
предоставянето на услугата,
както и управление на
предприятието ще бъдат наети
22 безработни лица в
трудоспособна възраст.
Подкрепа за
развитие на
регионален
интегриран
туристически
продукт в общините
Габрово, Трявна и
Севлиево

Оперативна
програма
„Регионално
развитие”

„Изграждане
на ОП „Околна
регионална система среда”
за управление на
отпадъците в регион
Габрово”
„Изграждане
на ОП „Околна
пречиствателна
среда”
станция за отпадъчни
води – гр. Трявна и
довеждащ колектор
към нея”

Основна цел на проекта е да
подкрепи и увеличи интереса
към конкурентноспособни
туристически атракции на
територията на общините
Габрово – Трявна – Севлиево,
които ще допринесат за
диверсификация на
туристическия продукт,
намаляване на териториалната
концентрация и по-равномерно
разпределение на ползите от
туризма.
Изграждане на регионално
депо за ТБО в Община Габрово,
което ще обслужва общините
Габрово и Трявна

Общата цел на проектното
предложение е: подобряване
на съществуващата система за
управление на отпадъчните
води на територията на гр.
Трявна, посредством
повишаване на качеството на
услугите във ВиК сектора на
съответната територия и
ограничаване на отрицателното

Община Габрово с
партньори
Община Трявна и
Община Севлиево

Проектът е
одобрен,
предстои
сключване на
договор

470 000 лева

Община Габрово с
партньор Община
Трявна

сключен договор
на 13.07.2012 г.

24 911 189,58
лева

Община Трявна

сключен договор
13 187 437.24
на 21.09.2011 г. – лева
за период от 37
месеца

въздействие на заустваните
отпадъчни води, в съответствие
с приоритетите и целите на ЕС.
Проектът предвижда
изграждане на ПСОВ,
довеждащ колектор и
довеждаща техническа
инфраструктура.
Подкрепа за
осигуряване на нови
възможности за
отдих и спорт в
община Трявна, чрез
подобряване и
изграждане на
обществени спортни
центрове

„Програма за
развитие на
селските райони
2007-2013 г.”

Трявна – градът, в ОП „Регионално
който
се
ражда развитие”
красота”

Проектът предвижда да бъдат
модернизирани двата спортни
комплекса на територията на
община Трявна, намиращи се в
гр. Трявна и гр. Плачковци, с
което ще се създадат условия
за развитието на спорта за
всички. Предвижда се и
реконструкция на
съществуващото игрище за
минифутбол и изграждане на
комбинирана спортна
площадка, с цел създаване на
спортен център за широко
обществено ползване в квартал
„Светушка” - гр. Трявна,
подходящ за упражняване на
няколко вида спорт.
Обекти на интервенция:
Водеща атракция - обекти,
паметници на културата, част
от архитектурен и исторически
резерват „Старинна част на гр.
Трявна”: „Райкова къща”,
„Славейково школо”,
„Даскалова къща”, „Къща на
Петко и Пенчо Славейкови”,
„Часовникова кула”, „Старият
мост”. Допълващи водещата
атракция обекти са:
„Попангеловата къща”;
преустройство на общински

Община Трявна

23.12.2010г.
23.06.2013г.

Община Трявна

23.11.2011 г.
23.11.2013 г.

5 547 744 лева

3 212 923,75 лв.

сгради в Многофункционален
изложбен център; Музей
„Тревненска иконописна
школа” с изграждане на открит
амфитеатър в двора.
С реализацията на проекта ще
се постигне обединено
предлагане на отделните
атракции в единен местен
туристически продукт.
Проектът предвижда
подобряване състоянието на
къщите – музеи, паметници на
културата, извършване на
консервационнореставарционни работи по
екстериора на архитектурните
обекти от Централната
градска зона, обемно
сигниране на зоната със
съвременни аудио-визуални
средства /”Звук и Светлина”/;
обогатяване пространствата
със специализирани обеми и
атракции.
„Нова възможност за ОП „Развитие на
обществена
човешките
солидарност
– ресурси”
социално
предприятие
за
обществено хранене
– Трявна”

Създаване на социално
предприятие за обществено
хранене в две основни
направления: социална кухня
/домашен социален патронаж/
и кухня за масово хранене.

Община Трявна

14.12.2011 г. 18 месеца от
получаване на
авансово
плащане

299 312. 29 лева

„И аз имам
семейство”

ОП „Развитие на
човешките
ресурси”

Деинституционализация на
деца чрез създаване и
реализиране на устойчив
модел за развитие на
заместваща семейна грижа за
деца, настанени в
специализирани институции и
на деца, в риск от изоставяне.
Създаване на условия за
компетентно и професионално
предоставяне на социалната
услуга „Приемна грижа” на
общинско ниво и увеличаване
на броя приемни родители и
семейства на роднини и
близки, в които са настанени
деца.

Община Трявна е
партньор

08.12.2011 г.
26 месеца

-

