
Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на Програма за развитие на селските райони 2014-2020, съфинансирана 
от Европейския земеделски фонд за развитие на селските райони на Европейския съюз 

 

 
 

КМЕТЪТ НА ТРЯВНА ПОДПИСА ДОГОВОР ПО СПЕЧЕЛЕН ПРОЕКТ ЗА ОСНОВЕН 
РЕМОНТ НА УЛИЦИ „УКРАЙНА“ И „ЛЯСКОВ ДЯЛ“ 

 
Кметът на Трявна, Дончо Захариев, подписа в Държавен фонд „Земеделие“ 
административния договор по спечелен проект „Развитие на община Трявна чрез 
подобряване на техническа инфраструктура“ по мярка BG06RDNP001-7.001 - Улици 
„Строителство, реконструкция и/или рехабилитация на нови и съществуващи улици 
и тротоари и съоръжения и принадлежностите към тях“ по подмярка 7.2. от 
Програмата за развитие на селските райони 2014 – 2020 г. 

Проектът е на стойност 1 131 166.05 лева, от които 100% са безвъзмездна финансова 
помощ.  

Предвижда се да бъде извършена реконструкция и рехабилитация на улица „Лясков 
дял“и улица „Украйна“ в град Трявна.  

По проекта за улица „Украйна“ е предвидено да се разкърти и премахне 
съществуващата настилка, основата от трошен камък и бетоновите бордюри на 
улицата. Ще се положат нови пластове трошен камък и битумизиран трошен камък, 
както и бетонови бордюри. Ще се положат и два пласта асфалтобетон - неплътен и 
плътен. Проектът включва и реконструкция на прилежащите тротоари. Улица 
„Украйна„ е дълга 1542,5 метра, но обект на реконструкцията ще бъдат само 790 
метра от нея. Това е така защото след о.т. 551 (кръстовището до сградата на ВиК) 
улицата става част от Републикански път III-552 и съответно община Трявна няма 
право да търси финансиране за нея и да извършва ремонтни работи. Водени са 
разговори с Областно пътно управление, да бъде извършен ремонт на частта от 
улицата обхваната от Републиканския път. 

На улица „Лясков дял“ по проекта ще се се извърши подмяна на паважната настилка 
с двупластова асфалтова настилка. И тук ще се премахне носещия пласт под 
паважната настилка и ще се положат нови пластове трошен камък и битумизиран 
трошен камък, както и бетонови бордюри. Ще се положат и два пласта асфалтобетон 
- неплътен и плътен. Още се предвижда ремонт на съществуващите тротоари като се 
подменят бордюрите и тротоарната настилка. 


