№
Наименование на проекта
по
ред
Приключили през 2012 г.
1. „Изграждане на
инфраструктурни съоръжения
по река Тревненска в гр.
Трявна за предотвратяване на
наводнения”

Приключили през 2012 г.
1. „СМР в ОДЗ „Калина” – сграда
на детска градина – 1ви етап”

2. Инвестиция за устойчиво
бъдеще на Община Трявна чрез
прилагане на мерки за
енергийна ефективност в
образователна инфраструктура

Реализирани проекти
Кратко описание
Кандидатстваща
организация

Извършени са следните строителномонтажни работи в два обекта на
интервенция:
• Участък от река Тревненска в района
на централна градска част - от
пешеходен мост до съществуваща
каменна подпорна стена – изграждане
на подпорна стена с дължина 171,10 м
и височина 3,90 м; почистване на
речното корито в участък от река
Тревненска с дължина 180м.
• Участък от река Тревненска в района
на спортен комплекс „Трявна” –
изграждане на подпорна стена с
дължина 112 м и височина 6 м;
почистване на речното корито в
участък от река Тревненска с дължина
180м.
С реализацията на проекта
постигнахме по - добра жизнена среда
и превенция на рисковете и щетите за
живота на населението на община
Трявна и ограничен риск от
наводнения в централната градска
част на гр. Трявна и в района на
спортен комплекс „Трявна”.
Ремонт
на
покрив,
външна
топлоизолация на сградата, фасадна
мазилка, подмяна на декоративни
дървени елементи около прозорци и
врати, подмяна на ОВ инсталация, вкл.
радиатори, доставка и монтаж на
слънчева инсталация и съпътстващи
дейности.
В рамките на проекта бяха извършени
строителни работи за постигане на
енергийна ефективност в три сгради –
образователна
инфраструктура
на
територията на община Трявна:
СОУ „П.Р.Славейков” – полагане
топлоизолация на външните стени;
ремонт на покривната конструкция с
подмяна
на
керемидите;

Стойност
(лева)

Източник на финансиране

628 568.16 лева

ОП „Регионално развитие”

Община Трявна

150 000 лева

МТСП – Проект „Красива
България 2012”

Община Трявна

903 921.54
(по сключен
договор)

ОП „Регионално развитие”

Община Трявна

707 845
(след процедури
по ЗОП)

топлоизолация на таванската плоча;
поставяне
на
окачен
таван;
съпътстващи дейности.
ЦДГ „Светлина” – полагане на
топлоизолация на външни стени и на
тавански плочи; топлоизолация и
окачен таван на помещения; подмяна
на вътрешна отоплителна инсталация.
Сграда детски ясли към ОДЗ
„Калина” – подмяна на отоплителната
инсталация на сградата; монтаж на
отоплителен котел на пелети; ремонт
на котелното помещение; изграждане
на слънчева инсталация за битово
горещо водоснабдяване; поставяне на
топлоизолация в сутерен.

Приключили през 2011 г.
3. «Реконструкция и
модернизация на улица
«Панорама», осигуряваща
транспортен достъп до квартал
«Лясков дял», МБАЛ «Д-р Т.
Витанов» и хотелски
комплекси: «Калина палас»,
«Панорама» и «Бръшлян»
4. „Разширение на Център за
възрастни хора с увреждания”
5. Подобряване облика на гр.
Трявна, чрез реконструкция и
модернизация на улица «Осми
март»

6. „Разкриване на обществена
трапезария”

7. „Придобиване на умения и

Цялостна
реконструкция
на
уличното и тротоарните платна,
включваща
изграждане
на
конструкция на уличното платно,
канализация за повърхностни води
и улично осветление.

Община Трявна

573 052.80

„Програма за развитие на
селските райони”

Изграждане на две едноетажни
сгради за ежедневно пребиваване
и седмична грижа на възрастни
хора с увреждания.
Реконструкция на съществуващата
улица „Осми март”, укрепване
основата
на
съществуваща
подпорна стена, изграждане на
нова подпорна стена за укрепване
на улицата към прилежащата река,
изграждане на канализация за
отвеждане на повърхностни води,
изграждане
на асфалтобетонов
пласт
на
уличното
платно,
изграждане на тротоарни платна и
улично осветление.
Всеки работен ден от 01.01.2011г.
до 30.04.2011г. - 50 социално
уязвими граждани получават топъл
обяд.
Обядът
включва
супа,
основно ястие и хляб.
Планиране
на
интегрирана

Община Трявна

205 000.00

Проект „Красива България
2011”

Община Трявна

798 755.76

„Програма за развитие на
селските райони”

Община Трявна

10 000

Министерство на труда и
социалната политика

Община Трявна

104 000.00

„Програма за развитие на

постигане на обществена
активност за потенциална
местна инициативна група на
територията на общините
Трявна и Дряново”
Приключили през 2010 г.
8. „Разкриване
1
на обществена
.
трапезария”

9. 2
Благоустрояване на Дом за
.
стари
хора

10. „Изграждане на дневен център
за
възрастни
хора
с
увреждания – гр. Трявна”

11. „Реконструкция на
лекоатлетическа писта – част
от спортен комплекс Трявна”

12. Техническа помощ за
подготовка на инвестиционен
проект: „Реконструкция и
модернизация на
съществуващото депо за ТБО в
Община Габрово, превръщайки

стратегия за конкурентноспособно
териториално
развитие
и
създаване на МИГ за управление
на стратегията в съответствие с
основните принципи на подхода
„Лидер”.

Партньори:
НЧ „Развитие”
гр. Дряново
„Сидра” ООД –
гр. Трявна

селските райони”

Всеки работен ден от 01.10.2010г.
до 30.12.2010г. - 50 социално
уязвими граждани получават топъл
обяд.
Обядът
включва
супа,
основно ястие и хляб в размер на
2.20 лв. на ден.
Проектът включва изграждане на
алеи, ограда, подпорни стени,
настилки от паваж, отводняване,
изграждане на съоръжения за
достъп на хора с увреждания и др.
Проектът включва: доставка и
монтаж
на
2
бр.
сглобяеми
едноетажни сгради, външни ВиК
инсталации и ел. инсталации,
изграждане
на
вертикална
планировка и подпорна стена,
необходими поради нивелацията
на терена. Ще се изградят и
необходимите
вертикална
планировка за достъп до сградата,
както
и
подпорна
стена
за
укрепване на ската.
Реконструкция и модернизация на
лекоатлетическата писта с цел
създаване на условия за
пълноценното и ефективното й
използване за системни занимания
със спорт и физически
упражнения, като универсално
средство за възпитание и
здравословен начин на живот.
Изготвена е проектна
документация за рекултивация на
ДТБО на Община Трявна и
проектна документация за
изграждане на регионалното депо
за ТБО в Община Габрово, което

Община Трявна

9 000 лева

Министерство на труда и
социалната политика

Община Трявна

136 845 лева

Проект Красива България,
МТСП

Община Трявна

213 840 лева

СИФ

Община Трявна

595 275 лв.

МФВС

Община Габрово
с партньор
Община Трявна

369 524 лв.

ОП „Околна среда”

–

го в регионално за нуждите на
общините Габрово и Трявна”

Приключили през 2009 г.
13. „Подмяна
3
на дограма и част от
.
отоплителни
тела в ОУ „Проф.
П. Н. Райков”
14. „Ремонт
5
покрив, ВиК
.
инсталация
и ОВ – инсталации
в сграда Детски ясли към ОДЗ
„Калина” – гр. Трявна”

15. Изграждане
6
на подход и
.
асансьорна
уредба в Дом за
стари хора – Трявна
16. „Изграждане
7
на соларна
.
система
в “Социален
комплекс” - гр.Трявна, община
Трявна”

17. „Разкриване на обществена
трапезария”

18. „Спорт,
8
изкуство,
.екология – избираш
ТИ”

да обслужва двете общини.
Предстои последващо
кандидатстване по ОПОС за
изграждане на регионалното депо.
Подменени са 135 бр. прозорци и 5
бр.врати
с
PVC
дограма
(трикамерна, бяла, с термостат)
 препокриване на покривната
конструкция с дъсчена обшивка
и хидроизолация
 подмяна на ВиК инсталациите,
ел. инсталацията – частично

основен ремонт на тоалетните
и
другите
обслужващи
помещения
 наложително е оформяне на
дворното пространство

Проекта предвижда изграждане
на
целогодишна
соларна
инсталация в „Социален комплекс”
– гр. Трявна, която да осигурява
целогодишно наличие на топла
вода на обитаващите сградата
„Дом за стари хора” и „Център за
социална
рехабилитация
и
интеграция
на
инвалиди”
и
същевременно ще се реализира
икономия на енергия и намаляване
на разходите на учреждението.
Всеки работен ден от 01.12.2009г.
до 30.03.2010г. - 50 социално
уязвими граждани получават топъл
обяд. Обядът включва супа,
основно ястие и хляб в размер на
2.20 лв. на ден.
Проектът набляга на създаването
на извънкласни и извънучилищни
занимания, които ще допринесат
за
пълноценно
развитие
на
потенциала
на
учениците.
инициативи и споделяне на добри

Община Трявна

138 448 лева

„Красива България” –
2009 г.

Община Трявна

200 000 лева

„Красива България” –
2009 г.

Община Трявна

83 000 лева.

„Красива България” –
2009 г.

Община Трявна

28 097,40 лева

Фонд “Социално
подпомагане”

Община Трявна

9 000 лв.

Министерство на труда и
социалната политика

Община Трявна
с партньори
ОУ „Проф. П. Н.
Райков”
и
ОУ
„Васил Левски” –
гр. Пачковци

47 299.01 лева

ОП „Развитие на
човешките ресурси”

19. „Опознай
9
.
колело”

родния

край

на

20. „Грижа
1
в семейна среда за
0
независим
и достоен живот на
.
хора
с
различни
видове
увреждания
и
самотно
живеещи хора – дейности
Социален асистент и Домашен
помощник”
21. „Подмяна
1
на дограма и външна
1
топлоизолация
на
ОДЗ
.
„Калина”

22. „Възстановяване
1
на
2
многофункционален
парк – гр.
.
Трявна”
23. „Водоснабдяване
1
на кварталите
3 високата зона на гр. Трявна”
от
.
24. Техническа
1
помощ
за
4
изработване
на инвестиционен
.
проект
„Реконструкция и адаптация на
„Попангелова къща” –
Паметник на културата с
национално значение, на
допълващото застрояване и

практики.
Проектът включва съчетание на
двигателна култура и дейности с
опознаване
на
родния
край,
възпитание
в
родолюбие,
патриотизъм
и
опазване
на
околната среда у младите хора и
всичко
това
подплатено
с
необходимата доза практичност от
гледна точка на бъдещата им
професионална реализация, което
се
явява
своеобразна
интерактивна форма на обучение.
Общата цел на проекта е
подобряване качеството на живот
на хора/деца с увреждания и
самотно живеещи стари хора,
живущи на територията на Община
Трявна. Постигането на тази цел
ще стане посредством дейностите
„Социален асистент” и „Домашен
помощник”.
С изпълнението на проекта бяха
постигнати следните резултати:
подобрена среда на обитаване в
детската градина чрез изолация и
нова дограма и постигната
енергийна ефективност.
Проектът включва подмяна на
настилки, озеленяване, улично
осветление, изграждане на
подпорна стена.
Изграждане на главен клон I –
висока зона за водоснабдяване на
кварталите „Кисийска мера”, „Дядо
Рачов” и „Светушка”.
Привличане на техническа помощ
за целите на подготовка на
бъдещо инвестиционно
предложение за последващо
кандидатстване по приоритетна ос
3 от ОП „Регионално развитие
2007 – 2013 г.” : Местно
наследство и възможност за

СОУ
„Петко
Р.
Славейков”
с партньори
Община Трявна
и фондация
„Местни
инициативи за
Европейско
развитие”

31 721.64 лева

ОП „Развитие на
човешките ресурси”

Община Трявна с
партньор
Сдружение „Шанс
и подкрепа”
Трявна

90 000 лева

ОП „Развитие на
човешките ресурси”

Община Трявна

180 000 лв.

Проект „Красива
България”

Община Трявна

313 000 лв.

САПАРД

Община Трявна

294 418 лв.

ПУДООС

Община Трявна

-

ОП „Регионално
развитие”, МРРБ

благоустрояване на дворно
място за създаване на
младежки център за
художествени занаяти и
преустройство на
съществуващи сгради в
изложбен център”
25. Подобряване
1
организацията на
5
движение
в община Трявна
.

развитие на туризма; операция
3.1. Развитие на туристическите
атракции и свързаната с тях
инфраструктура.

Получена експертна помощ от г-н
Ролф Камп, архитект и специалист
по градско планиране, Германия. С
негова помощ бе разработен
цялостен идеен проект за
организация на движението в гр.
Трявна. Същият беше
цифрофизиран и приет от ОбС
Трявна. Предстои поетапното
изпълнение на проекта.

Община Трявна

20 000 лв.

СЕС

