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ЛЯСКОВЕЦЛЯСКОВЕЦ
ОБЩИНСКА ХРОНИКAОБЩИНСКА ХРОНИКA

Първа копка на най-мащабния ремонт в
историята на Лясковец бе направена на 12
юли 2011 г. на най-пред
ставителното място - Цен-
тралния площад на града.
Официалният старт на най-
мащабния проект за град Ляс-
ковецбедаденот кмета на гра-
да д-р Ивелина Гецова в при-
съствието на депутати, офи-
циални гости и граждани. По
традиция това стана с бутил-
каместношампанско и симво-
лична първа копка. Бе отслу-
жен тържествен водосвет за
здраве и успехи на стартира-
лото строителство. Реко-
нструкцията на централната
част, обновяването на парко-
вете и улиците и изграждане-
то на нови зони за отдих и дет-
ски площадки става с финан-
сиране по Оперативна програма „Регионал-
но развитие” със средства от Европейския
фонд за регионално развитие и държавния
бюджет.

Договорът за предоставяне на
безвъзмездна финансова помощ бе подпи-
сан на 16.07.2010 г. с МРРБ и е с продължи-
телност . Общата стойност на про-
екта е 4 727 628 лв., от които 4 491 228 лв. -
безвъзмездна помощ - 85 % от Европейски

фонд за регионално развитие и 15 % нацио-
нално съфинансиране; собствено финанси-
ране на общинаЛясковец - 236 400лв.

Проект „Устойчиво и интегрирано разви-
тие на град Лясковец чрез благоустрояване
на обществени пространства” има за цел да
се подобрифизическата и жизнена среда на
град Лясковец като предпоставка за устой-
чиво и интегрирано развитие и високо качес-
тво на живот, труд и инвестиции. Конкретни
цели на настоящия проект са насочени към:
подобряванефизическата средана градЛяс-
ковец, като условие за адекватно функцио-
нално и структурно развитие, отговарящо на
потребностите на жителите и стопанските
субекти; повишаване привлекателността и

сигурността на средата на живот, труд и ин-
вестиции в град Лясковец и повишаване ка-
чеството на живот; осигуряване екологична,
достъпна и здравословна жизнена среда
предполагаща интегриране на групите в не-
равностойно положение, да се създаде
достъпна среда за хората с увреждания и
достатъчно детски площадки за безопасна
игра надецата.

Мащабният ремонт обхваща над 80% от
централната част на градЛясковец като с ре-

-

ОБЩА ИНФОРМАЦИЯ ЗА ПРОЕКТА

24месеца

ПРОЕКТИ НА ОБЩИНА ЛЯСКОВЕЦ ПРЕЗ 2011
Уважаеми

ж и т е л и н а
град Ляско-
вец,

Посвеща-
ваме този брой
от общинския
бюлетин на ма-
щабните про-
екти на Общи-
наЛясковец, ко-
ито ще проме-
нят нашия град
и община, ще
повишат качес-

твото наживот ищепревърнатЛясковец в ев-
ропейски град.

Горди сме, че днес всички сме свидетели
на най-мащабните ремонтни работи, из-
вършвани в историята на градЛясковец бла-
годарение на Европейските структурнифон-
дове и Оперативна програма „Регионално
развитие”. Проект „Устойчиво и интегрирано
развитие на град Лясковец чрез благоустро-
яване на обществени пространства” има
дълга история, много усилия и безсънна ра-
бота на огромен брой експерти, но в крайна
сметка ще донесе огромно удовлетворение
за всички граждани чрез реконструираните
централни улици, изградените нови детски и
спортни площадки, обновени паркове и зони
за отдих. Убедено мога да заявя, че за по-
следните 30 години на територията на град
Лясковец не е имало подобен проект, като
мащабии визия за промянана градската сре-
да, който да има интегрирано въздействие
върху всички аспекти на обществения живот
и върху всички нас.

д-р ИВЕЛИНА ГЕЦОВА
Кмет на Община Лясковец

Равносметката от началото
на мандата до момента показва, че Община
Лясковеце разработилаи подаланад60 про-
екта като са привлечени над 18 милиона ле-
ва от Европейските структурни фондове и
другифинансиращи програми. За мащабите
на общината привлечените средства надви-
шават многократно възможностите на об-
щинския бюджет за инвестиции в подобря-

ване на инфраструктурата и услугите за на-
селението.

Инвестираме във Вашето бъдеще!

ОПЕРАТИВНА ПРОГРАМА „РЕГИОНАЛНО РАЗВИТИЕ“ 2007-2013

www.bgregio.eu

ЗАПОЧНА НАЙ-МАЩАБНАТА РЕКОНСТРУКЦИЯ
НА ЦЕНТРАЛНАТА ГРАДСКА ЧАСТ НА ЛЯСКОВЕЦ

ализацията на проекта ще да бъдат постиг-
нати следните очаквани резултати:

• Подобрени и благоустроени 4 233 кв. м
от Централният площад на гр.Лясковец и из-
градена нова пешеходна зона;

• Възстановени 13 450 кв. м отЦентрален
градски парк и 5 555 кв. м от Малък градски
парк в градЛясковец;

• Възстановени 2 534 кв. м зелени площи
по улица ”Третимарт” и в квартал5;

• Благоустроено междублоково простра-
нство в квартал 5 “Черникова бара” с изгра-
дена рекреационна зона и възстановена
спортна площадка за обществено ползване

• Създадена достъпна градска среда за
хора с увреждания за достъп до услуги и зо-
ни за отдих и рекреация

• Реконструирани 10193 кв. м тротоарни
настилки в централната градска част

(площ - 13,5 дка;
паркът на най-обширната
озеленена градска територия наЛясковец)

Строително ремонтни дейности в Голям
градски парк включват следните видове ра-
боти: строително-монтажни работи и реко-
нструкция на зелени площи, възстановяване
на съществуваща и засаждане на нова рас-
тителност, подмяна на съществуващи и на-
права на нови настилки, изграждане на по-
ливна система, обособяване на детска игро-
ва зона, включваща изграждане на настилки,
доставка и монтаж на парково оборудване и
детски съоръжения, изграждане на водни
площи - декоративна водна площ сфонтани,
кабелно захранване и осветление на водни
ефекти, реконструкция на осветление, мон-
таж на парково оборудване и благоустро-
йственимероприятия.

(площ - 6 дка; разпо-
ложена в централното градско ядро

изградена преди пове-
че от 35 години)

Строително ремонтни дейности в Малък
градски парк включват следните видове ра-
боти: обособяване на пешеходна зона за от-
дих и озеленяване на централен площад,
подмяна на съществуващи и направа на но-
ви декоративни настилки, озеленяване чрез
засаждане на нови тревни, храстовидни и
цветни групи, изграждане на поливна систе-
ма, монтаж на елементи на градския дизайн,
изграждане на осветление, направа подходи
за хора с двигателни увреждания, реко-
нструкция панорамна площадка и благоус-
тройственимероприятия.

(площ - 4 233 кв. м; цен-
тралния площад осигурява достъп до най-
важните обществени обекти и включва зна-
чимия за града Паметник на загиналите във
войнитеЛясковчани)

Предвидени строително-ремонтни дей-
ности включват: обособяване на пешеходна
зона за отдих и озеленяване на централен
площад, подмяна на съществуващи и напра-
ва на нови декоративни настилки, озеленя-
ване чрез засаждане на нови тревни, храсто-
видни и цветни групи, изграждане на полив-
на система, монтаж на елементи на градския
дизайн, изграждане на осветление, направа
подходи за хора с двигателни увреждания,
реконструкция панорамна площадка и бла-
гоустройственимероприятия.

В рамките на проекта се предвижда ця-
лостна рехабилитация на 43% от централна-
та улична мрежа на град Лясковец за осигу-
ряване на безопасно движение за пешеход-
ци и превозни средства, както и създаване
на достъп за хора с увреждания. За реко-
нструкция и рехабилитация са предвидени
следните улици: Улица „Трети март” е основ-
ната градска артерия на град Лясковец с
дължина 1500 м, Рехабилитация на улица
„Д-р Иван Касабов” и улици, прилежащи към
Централен площад. Предвидените дейности
включват следните видове работи: рехаби-
литация на главна улица „Трети март”, реха-
билитация на улица „Д-р Иван Касабов”, ре-
хабилитация на улици, прилежащи към цен-
трален площад - улица от о.т. 398 до о.т. 313 и
улица от о.т. 313 до о.т. 312, в това число под-
мяна на бордюри, тротоарна настилка,
пътна настилка, отводняване чрез дъждоп-
риемни решетки, пътна маркировка, озеле-
няване на зелени площи по ул. „Трети март”,
благоустройственимероприятия и изгражда-
не на елементи надостъпна среда.

Строително-ремонтните работи включ-
ват възстановяване и преустройство на об-
ществена зона за отдих със спортна и детска
площадки, включващ следните видове рабо-
ти: възстановяване на универсална спортна
площадка, обособяване на детска площад-
ка, изграждане на настилки и ограда, достав-
ка и монтаж на парково и спортно обзавеж-
дане, озеленяване, изграждане на беседка
за отдих, направа парково осветление, реко-
нструкция на осветление на спортна и детска
площадки, благоустройственимероприятия.

ОБЕКТИ ВКЛЮЧЕНИ В ПРОЕКТА
Обект 1: Реконструкция на голям град-

ски парк - гр. Лясковец

Обект 2: Реконструкция на малък град-
ски парк - гр. Лясковец

Обект 3: Централен площад - реко-
нструкция и обособяване на пешеходна
зона и зона за отдих

Обект 4: Рехабилитация на централни
градски улици в гр. Лясковец

Обект 5: Благоустрояване на квартал 5

над 35 години е

цен-
трална зона за отдих,

още по темата на стр. 3 и 4



ЛЯСКОВЕЦ стр. 2Общинска хроника

Община Лясковец е с одобрен нов при-
оритетен проект за създаване и провеждане
на иновативно културно събитие. Партньор
в изпълнение на проекта е Читалище „Земе-
делец-1899”, с. Козаревец. Размерът на
безвъзмездната финансова помощ е 461
117лв.и се осигурява поОП”Регионалнораз-
витие 2007-2013г.”, Приоритетна ос 1:
„Устойчиво и интегрирано градско разви-
тие", Операция 1.1: „Социална инфраструк-
тура”, Схема за предоставяне на безвъзмез-
дна финансова помощ: BG161PO001/1.1-
10/2010 „Подкрепа за създаване и промоти-

ране на иновативни културни
събития”, Бюджетна линия:
BG161PO001/1.1-10/2010.
Дейностите по проекта ще се
реализират за 20 месеца, ка-
то основният акцент е про-
веждането на Карвинг -
фестивал в гр. Лясковец и
съпътстващидейности в насе-
лените места на общината
две поредни години. Общата
цел на проект „Карвинг Фести-
вал-Лясковец-пъстра столи-
ца на зеленчуците и гурбет-
чийското градинарство” е ка-
чествено обновление на Ляс-
ковец чрез засилване ролята
на културата като фактор за
развитие на ареала.Изпълне-

нието на проекта ще постигне и следните
конкретни цели: да насърчи развитието на
културна марка за градски ареал Лясковец,
съобразена с местните потребности, запаз-
ваща местния дух и популяризираща Ляско-
вец като територия на зеленчукопроизво-
дството и гурбетчийското градинарство; да
изгради неповторимост и идентичност на
градския ареалподформата на ново, не кон-
венционално културно събитие, основава-
що се на иновативната идея за карвинг-
изкуството, зеленчуците и гурбетчийското
градинарство в наши дни; да повиши разби-

рането сред местната общност за иноватив-
ното културно събитие като генератор на
икономическото, културно и социално раз-
витие на градската територия; да създаде
условия за равен достъп до културата на
граждани от различни социални и етнически
групи, гарантиращо тяхното включване в кул-
турните процеси на градски ареал Ляско-
вец. Всички дейности в проекта са адреси-
рани към местното население с потенциал-
на креативна нагласа, активна позиция и ан-
гажираност, към самодейни колективи,
аматьори и творци с иновативно мислене и
идеи; местни читалища; про-
екта е важен за деца, юноши и
младежи, детски градини и
училища, младежки клубове;
за участници в театрални, ба-
летни, музикални и танцови
студия; групи в неравностой-
но положение, малцинства и
др. Цялата местна общност
ще намери място и призвание
за участие в събитието. Сред
основните дейности са: подго-
товка на събитието с участие
на целевите групи и заинтере-
сованите страни; изпълнение
на дребномащабни инфрас-
труктурни дейности свързани
с организацията и провежда-
нето на иновативно културно

събитие „Карвинг фестивал”; осигуряване
на подходящо оборудване и обзавеждане,
свързано с организираното събитие; общес-
твено осведомяване, промотиране и рекла-
ма на провежданите иновативни културни
събития, които са заложени в проекта; про-
веждане на иновативното културно съби-
тие-съставено от 30 микросъбития в рамки-
те на 10дни; дейности за осигуряване на пуб-
личност и информираност. Сред основните
резултати е възможността на Лясковец да
има своя уникална културна марка и
възможност на пазара на туризъм.

ПРОЕКТ „ПАНАИР НА ДОБРИТЕ ИДЕИ“

ПРОЕКТ ЗА КАРВИНГ ФЕСТИВАЛ „ЛЯСКОВЕЦ - ПЪСТРА СТОЛИЦА НА ЗЕЛЕНЧУЦИТЕ И ГУРБЕТЧИЙСКОТО ГРАДИНАРСТВО“

С финансовото подпомагане на Фондация „Америка за България”, Община Лясковец и Община Стражица

Съвременният свят е свят на многообра-
зие, динамика в отношенията, развитието,
иновацията и активната позиция. Хармония-
та в това многообразие се постига чрез об-
ществено включване на всички групи от мес-
тното население, сътрудничество и взаимна
помощ. На територията на общините Ляско-
вец и Стражица вече 4 месеца се реализира
пилотен проект „Панаир на добрите идеи .
Основна цел на проекта е провокиране на
гражданска активност чрез организиране и
провеждане на общностно
събитие „Панаир на доб-
рите идеи“. Измина основ-
ният етап от проекта-
генериране, събиране, из-
бор на добри идеи за фи-
нансиране, които ще
бъдат представени на 31
юли 2011 г. в гр. Стражица.
За периода са проведени
над30 срещивмалките на-
селени места от МИГ-
територията, обучени да
разработват своите добри
идеи са 120 потенциални
кандидати/участници в еки-
пи на бенефициенти, раз-
пространени са над 3000
бр. информационни мате-
риали. Важен резултат от
реализирането на проекта
е печелившите идеи, които ще се финанси-
рат дамотивират всички участницида гене-
рират все по-интересни и добри малки про-
екти за следващото издание на събитието. В
края на проекта ще има утвърдено публич-
но-частно партньорство за местно развитие
(МИГ). Местната общност ще бъде въвлече-
на в процеса на идентифициране на местни
проблемииидеи за тяхното разрешаване ка-

то добри практики. В мо-
мента се подготвя най-
важното събитие от проек-
та - обществената защита
на всяка добраидея. ВКон-
курса замалки проекти „Па-
наир на добрите идеи” са
внесени и се оценяват 27
добри идеи, предлагащи
граждански интервенции
за подобряване условията
на живот, облагородяване
и опазване на жизнената и
градска среда, развитие
на творчески и иновативни
дейности, гражданско
включване, местно разви-
тие, доброволчество, пови-
шаване качеството на жи-
вот, социално сближаване,

спорт и младежки дейности, култура и обра-
зование, интеграция на етносите, развитие
на малък бизнес, фолклор и съхраняване на
традициите.

На 31 юли 2011г. се провежда „Панаир на
добрите идеи”. Той е публично събитие с кон-
курсен характер, което ще събере, предста-
ви , избере и популяризира най -
атрактивните, интересни и приложими мал-
ки проекти, които ще се съфинансират и из-
пълнят. Това е важно събитие, което създава

и провокира конкурентна среда сред заинте-
ресованите страни. Публичната презента-
ция на всеки от 27-те проекта е нестандар-
тна, високо идейна, неповторима и носеща в
себе си иновативност, идентичност и убеди-
телност. Идеята трябва да има широка об-
ществена подкрепа, хората които кандида-
тстват трябва много да желаят проекта, да
са убедени в постигането на добри резулта-

ти, да успеят да привлекат общностите на
своя страна.

Ето и кандидатите с добри идеи: Чита-
лище „Земеделец-1899” с. Козаревец желае
даобособи зона за пазар на земеделска про-
дукция; НУ „Никола Козлев” са мотивирани
да направят зона за обучение по безопас-

тност на движението; Ветераните от Турис-
тическо дружество „Янтра-1915” искат да
създадат екопътека от Лясковския Манас-
тир до Арбанаси; Пенсионерски клуб „Злат-
на есен” ще съхранява традициите и ще об-
учава деца; ОДК-Стражица мечтаят за инте-
рактивна дъска и иновация в обучението на
децата си; ОДЗ „Ангел Каралийчев” ще пре-
творяват детските мечти в
изяви и творби; Пенсио-
нерски клуб „Мазневска
чешмичка” ще изграждат
кът за отдих и споделяне
между три поколения; Чи-
талище „Напредък-1870”
ще създава сцена на сво-
бодния изразен танц за де-
ца имладежи;ОУ „П.Р.Сла-
вейков”, с. Джулюница
създава условия за физи-
ческото здраве на децата
от селото; Младежки клуб
„Властири” в с. Каменжела-
ят да направят ентусиас-
тите от Центъра за об-
щностно развитие „Влас-
тири”; СОУ „Ангел Кара-
лийчев” ще оградят със зе-
лена ограда и глътка
въздух детският смях и глъч; Сдружение
„Развитие за Лясковец” ще създава условия
за комуникация между клубовете без грани-
ци; ЦДГ „Славейче” ще превърне двора на

детската градина в защитена природна тери-
тория; Настоятелството при ЦДГ „Пчелица”
мечтае за многофункционална база за спорт
и игри; От ПК „Зорница - 96” от с. Н.Върбовка
са се устремили към създаване на среди-
щен център за срещи и общностен живот в
селцето; Николай Гешев от Лясковец ще об-

орудва Дегустационна за-
ла за вино; Инициативна
група ”Ориентиране” ще
бягат с темпото на ми-
сълта си чрез нови карти;
Читалище „Станчо Стан-
чев - 1896” търсят едине-
ние и съхраняване на тра-
дициите в с.Сушица; Кмес-
твото на с. Сушица иска да
върне вярата и български-
те обичаи в селото чрез
църквата; Хубави песни в
хубави носии искат да пеят
от Пенсионерски клуб №1;
Читалище „Просвета Ло-
зен - 1906 “ са измислили
начин как децата да
осмислят своето време в с.
Лозен;ЦДГ „Радост”щена-
сърчават малките гражда-

ни да опознаят културата на европейските
народи; Читалище „П.Р. Славейков - 1903”
ще сбъдва мечтите на децата за да осигури
надежда за с. Добри дял; ОУ „Св.Климент
Охридски” от с. Виноградще оборудват Клуб
„Би-Бит” за безопасност на малчуганите; Чи-
талище „Възпитател-Кесарево - 1895” про-
вокира всички поколения в селото за диалог;

Читалище „Развитие - 1895” подава ръка за
обучение идебати намладите лидери; Чита-
лище „Развитие - 1894” ще изгради Клуб по
интереси задецаимладежив с. Драгижево.

”
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От01.01.2011 г. вОбщинаЛясковец се ре-
ализира проект „Хората в неравностойно по-
ложение на територията на Община Ляско-
вец - равни и независими” по договор № BG
051PO001-5.2.07-0115-С-0001, по Опера-
тивна програма „Развитие на човешките ре-
сурси” 2007-2013 г., съфинансирана отЕвро-
пейския социален фонд на Европейския
съюз. Размерът на безвъзмездната финан-
сова помощ е в размер на: 140 480,72 лв.
Продължителността на проекта е 14 месеца
и приключва на 29.02.2012 г. Проектът се из-
пълнява в партньорство с Сдружение „Граж-
дани за обществени инициативи Св. Св.
ПетъриПавел” гр. Лясковец.

Във връзка с изпълнение дейностите на
проекта, през първите два месеца се из-
вършиха подготвителните дейности, а имен-
но: прием на заявление от потенциални кан-
дидат-потребители, оценка на потребности-
те от потенциални кандидат-потребители,
подбор на потребители, подбор на лица же-
лаещи да представят социалните услуги -
„Социален асистент” и „Домашен помощ-
ник”, провеждане на въвеждащо и надграж-
дащо обучение на наетите лица. Това е под-
готвителния етап към предоставянето на со-
циалните услуги - „Социаленасистент” и „До-
машенпомощник”.

Вторият етап от изпълнение дейностите
на проекта с продължителност 12 месеца
/07.03.2011 г. - 29.02.2012 г./ включва: пред-
оставяне на услугите, осъществяване на ек-
спертна подкрепа, консултации и оценка на
работещите лица и извършване на монито-
ринг на услугите, индивидуална или групова
работа с психолог, супер визия на наетите ли-
ца.

За периода на предоставяне на социал-

ните услуги от м. март до м. юли тази година
са включени 86 лица ползватели на социал-
ните услуги. Ползвателите са от двете целе-
ви групи - самотно живеещи хора и лица с
увреждания.

Потребители на социалната услуга „Со-
циален асистент” са 10 лица. Шест потреби-
тели в гр. Лясковец и по двама в селатаМер-
даня и Джулюница. Потребители на социал-
ната услуга „Домашенпомощник” са 76 чове-
ка, но отчетният период има отпаднали 5 по-
требителя на социалната услуга „Домашен
помощник” и към настоящи момент се об-
служват 71 лица, разпределени както след-
ва: гр. Лясковец - 20 лица; с. Джулюница - 14;
с. Добри дял - 14; с. Драгижево - 8; с. Козаре-
вец - 9 и с.Мерданя - 6.

Във връзка с изпълнение дейностите на
проекта е предвидена групова и индивиду-
ална работа на психолог с потребителите на
социалните услуги и членове на техните се-
мейства. Към настоящият момент психоло-
гически консултации се провеждат на трима
потребители от гр. Лясковец. В утвърдените
им индивидуални планове е заложена рабо-
та с психолог.

Наети за предоставяне на социалните
услуги са 32 лица, с които са сключени тру-
дови договори съгласно Кодекса на труда и
българското законодателство в това число:
22 безработни и 10 лица в пенсионна
възраст. От наетите Социални асистенти,
двама са в гр. Лясковец и по едни в селата
Мерданя и Джулюница. Часовата им заетост
е между 4 часа и 8 часа. Наети са 28 Домаш-
ни помощника, от които 19 са с часова зае-
тост от 8 часа.

Преди предоставянето на социалните
услуги в периодафевруари - април тази годи-
на са проведени две обучения на 32 лица,
предоставящи социалните услуги „Социа-
лен асистент” и „Домашен помощник” -
въвеждащо и поддържащо. Наетите но-
воназначени лица се запознават с правата и
задълженията си като социални асистенти и
домашни помощници, спецификата на пред-
оставянето на социални услуги в общността,
мерки при кризисни ситуации, свързани със
здравето и безопасността на потребителя.
През м. юли се проведе надграждащо обуче-
ние на всички изпълнители на социалните
услуги. През месец май е проведена су-

81 СА ПОТРЕБИТЕЛИТЕ НА УСЛУГИТЕ

• Открита процедура по ЗОП за избор на изпълнител на обществе-
на поръчка с предмет „СМР на обект „Благоустрояване на обществени
пространства в град Лясковец”, проведена в рамките на договор за
безвъзмездна помощ № BG161PO001/1.4-05/2097/010 по ОП “Регио-
нално развитие” за проект „Устойчиво и интегрирано развитие на град
Лясковец чрез благоустрояване на обществени пространства”. За учас-
тие в процедурата бяха подадени 6 оферти. След извършена комплек-
сна оценка, съгласно критериите посочени в документацията за учас-
тие в процедурата, на първо място е класирана офертата на консорци-
ум „Пътни строежи - Хит” - гр. В. Търново с 85.13 точки, предложил ико-
номически най-изгодна оферта, със срок за изпълнение на СРР 206 дни
и обща стойност на СМР - 4 275 449,39 лв с ДДС. Със Заповед №
835/02.06.2011 г. на Кмета на Община Лясковец бе обявено класиране-
то и за изпълнител на обществената поръчка бе определен консорциум
„Пътни строежи - Хит”.

• Открит конкурс с предмет: Упражняване на строителен надзор на
СМР на обект: „Благоустрояване на обществени пространства в град
Лясковец”. За участие в процедурата бяха подадени 12 оферти. След
извършена комплексна оценка, съгласно критериите посочени в доку-
ментацията за участие в процедурата, на първо място е класирана
офертата на „Инвестстрой” ЕООД, гр. Ловеч, с предложена цена 14 376
лв с ДДС. Със Заповед № 926/15.06.2011 г. на Кмета на Община Ляско-
вец бе обявено класирането и за изпълнител на малката обществена по-
ръчка бе определен „Инвестстрой” ЕООД.

• Процедура на договаряне с покана за възлагане на малка общес-
твена поръчка с предмет: Упражняване на авторски надзор при из-
пълнение на СМР на обект „Благоустрояване на обществени простра-
нства в град Лясковец”. По процедурата бяха поканени две фирми:
„БУЛМИКС” ООД и ЕТ "АрхПро - Лъчезар Лалев". След договаряне меж-
ду Община Лясковец и горепосочените фирми със Заповед № 849/
03.06.2011 г. на Кмета на Община Лясковец бе обявено класирането и
за изпълнители на малката обществена поръчка бяха определени
„БУЛМИКС” ООД, гр. София и ЕТ "АрхПро - Лъчезар Лалев", гр. В.
Търново.

Проведени процедури за обществени
поръчки в рамките на проекта

Изпълнителят консорциум „Пътни строежи - Хит” е обе-
динение на две фирми - „Пътни строежи” АД гр. Велико
Търново и „Хит” ООД, като и двете са сред водещите местни
фирмив строителниябранш:

„ ”

„Пътни строежи” АД

„Хит” ООД

ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПРОЕКТА ЩЕ СА АНГАЖИРАНИ
СРЕДНО МЕЖДУ 90 И 120 РАБОТНИЦИ

има дълга история от 1965 г., като
наследник на Управление “Пътни строежи”- Велико Търно-
во. Фирмата е с предмет на дейност: строителство, ремонт и
поддържане на пътища, пътни съоръжения, градски комуни-
кации и инфраструктурите около тях. За осъществяване на
дейността си дружеството разполага с две собствени кари-
ерни стопанства - в землището на с. Русаля и в землището
на с. Шереметя, община Велико Търново. В непосредствена
близост до кариерните стопанства са изградени асфалтови
бази - АБ Русаля, АБШереметя, АБ Горна Студена и АБ Хот-
ница. Къмфирма „Пътни строежи - Велико Търново” АД е об-
орудвана и функционира собствена пътна и строителна ла-
боратория, която извършва изпитване качествата на влага-
ните в строителството материали, както и на произвеждани-
те асфалтови и бетонови смеси в съответствие с изисквани-
ята на техническите спецификации и норми. Фирмата е член
на Камарата на строителите в България, регистрирана за
строежи от първа, втора и четвърта група - първа категория и
Българска браншова камара Пътища София.

Предимство на фирмата е, че разполага с високо квали-
фицирана работна ръка, инженерен персонал (висше обра-
зование) - 33 човека, технически персонал с опит за из-
вършване на строително-ремонтни работи по обекти от
пътната инфраструктура, работнически персонал - 335 чове-
ка.

- Фирмата e основана през 1992 като частна,
семейнафирма, “Хит” е една от водещите на пазара на осве-
тителна техника в България. Перфектно съчетаната между
качество и дизайн колекция е част от корпоративната иден-
тичност на “Хит” ООД и постоянния й стремеж за развитие в
областта на технологиите и дизайна. “ХИТ” ООД има амби-
цията да предложи на своите клиенти пълната гама освети-
телна техника и светло-технически решения. Всички изде-

лия и решения са в съответствие с действащите в Р Бълга-
рия норми и в духа на европейските тенденции за техничес-
ко развитие.

Чрез своя Център за осветителна техника “Хит” ООД га-
рантира бързи доставки и складови наличности, офис-
подкрепа и сервиз, проектиране на осветителни и електро-
инсталации, пълен инженеринг в областта на уличното
осветление - проектиране, доставка, монтаж, изграждане и
поддръжка на системи за улично осветление. “Хит”ООДеиз-
ключителен представител или оторизиран дистрибутор за
България на водещи световни фирми. Към настоящия мо-
мент във фирмата работят около 92 служители. Фирмата е
изпълнител на редица проекти за реконструкция на улично
осветление и изграждане на архитектурно-художествено
осветление в цялата страна, както и в общините Бяла,
Антоново, Стара Загора, Тетевен, Дупница, Силистра, Ви-
дин, Левски, Омуртаг, Кюстендил, Хисар, Велико Търново и
др.

За целия период на изпълнение на настоящия проект №
BG161PO001/1.4-05/2009/010 „Устойчиво иинтегрирано раз-
витие на град Лясковец чрез благоустрояване на обществе-
ни пространства” на различните обекти съгласно разчетите
от страна на изпълнителя ще бъдат ангажирани по двама
ръководители на проекта, 8 технически ръководители, 2 тех-
нически ръководители асфалтополагане, един инженер гео-
дезист, един инженер пътно строителство, 2 инженери осве-
тителна техника, 2 мениджъри качество, 2 координатори по
здравословни и безопасни условия на труд, инспектор ка-
чество и околна среда, ел. монтьори, пътни работници, ра-
ботник полагане паваж, работници полагане асфалтови на-
стилки, изкопчии, зидари, ел. заварчици, монтажнициметал-
ни конструкции,шофьори имашинисти на строителнимаши-
ни, арматуристи, бетонджии, кофражисти, водопроводчици,
дърводелци, със средно списъчен състав достигащ120 чове-
ка в определениетапи на изпълнението.

ИЗПЪЛНИТЕЛ НА МАЩАБНИЯ ПРОЕКТ ЗА РЕКОНСТРУКЦИЯ НА
ЦЕНТРАЛНАТА ГРАДСКА ЧАСТ Е КОНСОРЦИУМ „ПЪТНИ СТРОЕЖИ - ХИТ”

Част от създадената ефек-
тивна социална инфраструк-
тура в общинаЛясковеце про-
дължаващото изпълнение на
социалната услуга за възрас-
тни хора –Дневенцентър.

През месеците юни и юли
потребителите на Дневен
център за възрастни хора има-
ха различни по съдържание и
цел участия и пътувания.По-
сетиха Дневен център за хора с увреждания
в гр. Дряново. Обмяна на опит осъществиха
както ползвателите на услугата, така и спе-
циалистите, работещивДневнияцентър.

В рамките на проектните дейности пред-
ставители на Дневния център за възрастни
хора от певческата групата взеха участие в
„Петропавловския събор на народното твор-
чество” край манастира „Св.Св. Петър и Па-
вел” над град Лясковец. В събора участваха
над 300 музикални състави, групи самодей-
ци, индивидуални изпълнители, танцови
състави и др. Общия брой участниците в
събора надхвърля 3500 души, сред които бя-
ха и възрастните хора отДневния център. За
своето участие певческата група получи Гра-
мота от организаторите.

През периода на предоставяне на соци-
алната услуга се провеждат „Дни на отворе-

ни врати”, където потенциалните ползвате-
ли на Дневния център за възрастни хора мо-
гат да разгледат и да се убедят намясто в ка-
чествата на иновативна за община Ляско-
вец, социална услуга. За целта през м. юли
желаещи лица на пенсионна възраст, от
съставните села на общината, за втори път
посетиха Дневния център с организиран по
Проекта транспорт. Те се запознаха с
възможностите на услугата и отправиха сво-

ите въпроси
към специа-
листите, рабо-
тещи в Це-
нтъра.

Дамите от
Д н е в е н
ц е н т ъ р з а
възрастни хо-
ра взеха учас-
тие в кулинар-
ната изложба
„Пъстра тра-
пеза на гости

на моя роден град”. За трета поредна година
този празник се провежда в с. Джулюница. В
него с атрактивни и естетични ястия се
включват майстори от петте лясковски села.
Сред апетитните гозби бяха рибена чорба,
пиле в тесто, гювеч с пуешко, палачинкова
торта и палачинкови вързопчета, сладка ба-
ница, пача, булгурник и други. Най-вкусна бе
салатата с яйца и лук наЖивка Стоименова,
потребител на Дневния център. За своите
готварски умения тя получи Грамота от кме-
та на общинаЛясковец, д-рИвелина Гецова.

Участията в тези и други мероприятия на
представители на Дневния център гаранти-
рат мащабен ефект на популяризация сред
обществеността в региона, като едновре-
менно с това изпълняват изискванията за ин-
формиране по проекти, финансирани със
средства отЕвропейския социаленфонд.

ЕФЕКТИВНО РАБОТИ „ДНЕВЕН ЦЕНТЪР ЗА ВЪЗРАСТНИ ХОРА”

первизия на всички наети 32 лица по населе-
ните места, в съответствие с изискванията и
нормативната уредба в областта на пред-
оставяне на социални услуги съгласно
българското законодателство. Целта е пови-
шаване на професионалната компетен-
тност, снеманена напрежението в труднира-
ботни ситуации и мотивиране на изпълните-
лите на социалните услуги.

Екипът по проекта и представител на па-
ртньора осъществяват ежемесечни посеще-

ния в домовете на потребителите на социал-
ните услуги, с цел наблюдение и получаване
информация за качеството на предлаганите
услуги.

По време на реализацията на проекта се
осъществяват дейностите по информиране
и популяризиране проекта под формата на
пресконференции, публикации и излъчване
на материали за печатните и електронни ме-
дии, отпечатване и разпространение на рек-
ламно-информационниматериалиидр.

„СОЦИАЛЕН АСИСТЕНТ” И „ДОМАШЕН ПОМОЩНИК”
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Издава Община Лясковец
разпространява се безплатно
четете и в сайта на общината

В последните десетилетия
градските площади загубиха ро-
лята си в масовите празне-
нства иманифестации отмина-
лото. Това донякъде обезсмис-
ли и остави празни тези големи
пространства.

С този проект искаме да
възродим функциите и облика
на Площада и Главната улица
като обществено простра-
нство.Основните насоки са:

• Декоративна настилка и
ограничаване на несвойстве-
нотомоторнотодвижение

• Увеличаване на зелените площи, изграждане на деко-
ративни акценти, водна площиместа за сядане

• Изграждане на сцена-подиум пред Читалището за озна-
менуване на значими събития

•Изгражданенаместа за паркиране вцентъра
• Цялостна реконструкция на главната улица „3-ти Март”

с настилка, тротоарии зелени площи
Освен това в проекта влизат реконструкция иблагоустро-

яване на градските паркове и възстановяване и преустро-
йство на обществена зона за отдих в кв. 5 с модерни детска и
спортна площадки.

Предвижда се и паралелно изграждане и реконструкция
на необходимата инженерна инфраструктура, за да се из-
бегнат честите ремонти и съпътстващите ги увреждания на
настилките иблагоустрояването.

С тази най-мащабна инвестиция в градската среда през
последните десетилетия ще се запази и доразвие истори-
чески оформеното градско пространство, като се съобрази с
новитефункцииимодерните тенденции в градскиядизайн.

НаОбщината като Възложител, на проектантите и строи-
телите предстои едно напрегнато строително лято за реали-
зация на тази амбициозна програма. Да си пожелаемуспех!

Арх. Лъчезар Лалев -
Възраждаме функциите и облика на
централения площад на град Лясковец

• М. май 2008 г. - за първи път в град Лясковец се заговаря за реко-
нструкция на централната градска част, която да трансформира общес-
твените пространства съобразно нуждите на гражданите;

• 19 август 2008 г. - Проведено е публично обществено обсъждане за
представяне на идейни концепции за проект „Реконструкция на Центра-
лен площад гр. Лясковец - обособяване на пешеходна зона и обществена
зона за отдих”. С участието на специалисти и граждани са определени па-
раметрите и визията на реконструкцията на централния площад;

• М. октомври 2008 г. - възложено е работно проектиране на обекти в
проект „Благоустрояване на обществени пространства в град Лясковец”
на база на одобрено техническо задание.

• М. декември 2009 г. - на свое заседание на 22.12.2009 г. Общински
съвет Лясковец даде съгласие за кандидатстване на Община Лясковец с
проект „Устойчиво и интегрирано развитие на град Лясковец, чрез благо-
устрояване на обществени пространства” по Оперативна програма „Реги-
онално развитие”.

• 17 май 2010 г. с решение №РД-02-14832 на Ръководителя на Управ-
ляващия орган на Оперативна програма „Регионално развитие” е одоб-
рен проекта на Община Лясковец за обновяване на градската среда.

• 16.07.2010 г. - Кмета на Община Лясковец Д-р Ивелина Гецова под-
писа договор за безвъзмездна финансова помощ № BG161PO001/1.4-
05/2009/010 с Министерство на регионалното развитие и благоустро-
йството за проект „Устойчиво и интегрирано развитие на град Лясковец
чрез благоустрояване на обществени пространства” на обща стойност 4
727 628 лв.

• 27.12.2010 г. - открита е процедура за възлагане на обществена по-
ръчка с предмет „Изпълнение на СМР на обект „Благоустрояване на об-
ществени пространства в град Лясковец”

• 02.06.2011 г. - С решение на Кмета на Община Лясковец е избран из-
пълнител на обществена поръчка с предмет „СМР на обект „Благоустроя-
ване на обществени пространства в град Лясковец”, проведена в рамките
на договор за безвъзмездна помощ № BG161PO001/1.4-05/2097/010. На
04.07.2011 г. е подписан договор за изпълнение на строителството с из-
брания изпълнител консорциум „Пътни строежи - Хит” гр. Велико Търно-
во, предложил икономически най-изгодна оферта, със срок за изпълне-
ние на строително-ремонтните работи 206 дни и обща стойност на СМР -
3 562 874.49 лв. без ДДС или 4 275 449,39 с ДДС.

• 05.07.2011 г. - поставено е начало на строително-ремонтните работи
по благоустрояване на обществени пространства в град Лясковец, като е
подписан протокол за откриване на строителната площадка на обектите.

Хронология на проекта

• За периода от 11.07.2011 г. до 30.09.2011 г. се затваря за движение
на МПС централната улица „Трети март” от кръстовището пред Пощата
до Кафе аператив „Сезони”.

• От 30.09.2011 г. до 15.12.2011 г. се затваря за движение на МПС
централната улица „Трети март” от кафе апаритив „Сезони” до изхода
за гр. Горна Оряховица.

• От 26.07.2011 г. се забранява спирането по пътното платно и тро-
тоарите на улица „Д-р Иван Касабов” (от Общината до изхода на бул.
„Христо Ботев) като за паркиране следва да се използват прилежащите
улици и междублоковото пространство между ул. „Д-р Иван Касабов” и
бул. „Христо Ботев”.

• Движение на автобуси - За движението на между селищните авто-
бусни линии, включително линия № 14 Горна Оряховица - Лясковец - Ве-
лико Търново да се ползва следният отбивен маршрут: булевард “Хрис-
то Ботев” (от пощата), околовръстен път-до Ветеринарната лечебница,
ул. „Максим Райкович”, ул. „Бузлуджа” до излизането на ул. „Трети
март” и обратно;

• Автобусна спирка „Моста” ще бъде разположена на ул. „Бузлуджа”
под малък градски парк „Моста”.

• Голям градски парк - преминаването на пешеходци да се из-
вършва по указаните места, без да се затруднява работата на фирмата
- изпълнител. Да се избягва оставянето на деца без надзор в парковата
зона поради протичащи работи по настилки и осветление.

• Централен площад - преминаващите пешеходци да съблюдават
изкопните работи и да преминават по указани места и изградени пътеки
за преминаване.

С оглед въведените промени в движението, Община Лясковец при-
зовава водачите на моторни превозни средства да се движат с повише-
но внимание и съобразена скорост в посочените участъци и да се съоб-
разяват с пътната сигнализация.

Временна организация на движението


