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 О Т Ч Е Т 

 
 ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПРОГРАМАТА ЗА РАЗВИТИЕ НА ТУРИЗМА НА ТЕРИТОРИЯТА НА 

ОБЩИНА ТРЯВНА ПРЕЗ 2016 г.   
 

 

 

 
ГЛАВНА ЦЕЛ НА ПРОГРАМАТА 

 

ОПРЕДЕЛЯНЕ НА ПОДХОДИТЕ И ПРИОРИТЕТНИТЕ ДЕЙСТВИЯ ЗА УСТОЙЧИВО 

РАЗВИТИЕ НА ТУРИЗМА В ОБЩИНА ТРЯВНА, РАЗНООБРАЗЯВАНЕ НА 

ТУРИСТИЧЕСКИТЕ УСЛУГИ В ОБЩИНА ТРЯВНА, БАЗИРАНИ НА СПЕЦИФИЧНОТО 

ПРИРОДНО И КУЛТУРНО НАСЛЕДСТВО. 
 

 

 

 І. ДЕЙНОСТИ ПО РЕАЛИЗАЦИЯ НА ПРОГРАМАТА 

 

 ПРИОРИТЕТ I. ИЗГРАЖДАНЕ НА НОВА И ПОДДЪРЖАНЕ НА СЪЩЕСТВУВАЩАТА  

ИНФРАСТРУКТУРА, ОБСЛУЖВАЩА ТУРИЗМА НА ТЕРИТОРИЯТА НА ОБЩИНАТА И 

ТУРИСТИЧЕСКИ ОБЕКТИ – ОБЩИНСКА СОБСТВЕНОСТ  
 

 

 Община Трявна подаде проектно предложение „Развитие на Община Трявна 

чрез подобряване на техническа инфраструктура“ по подмярка 7.2 „Инвестиции в 

създаването, подобряването или разширяването на всички видове малка по мащаби 

инфраструктура“ от мярка 7 „Основни услуги и обновяване на селата в селските 

райони“ от „Програмата за развитие на селските райони 2014-2020 г.“ Стойността на 

проекта е  1 925 980,72 и включва следните обекти: 

1. Рехабилитация на ул."Лясков дял", гр. Трявна, включваща и тротоарни настилки 

2. Реконструкция на ул."Украйна", гр. Трявна, включваща и тротоарни настилки 

3.  Реконструкция на ул. "Люляк", гр. Плачковци, включваща и тротоарни настилки 
 

 Реализиран проект „По - зелени и чисти междублокови пространства – повече 

здраве и радост за децата на Трявна“ в поземлен имот с идентификатор 73403.501.2664 

(гр. Трявна, ул. „Украйна № 42-46“) финансиран от ПУДООС в кампанията на МОСВ 

„За чиста околна среда“ 

 

С реализацията на проекта е изградена детска площадка – доставени са и са 

монтирани: 4 бр. пейки,  2 бр. кошчета, 1 бр.  комбинирано детско съоръжение, 1 бр. 

беседка и 1 бр. информационна табела. Засадени са храсти. Направен е тротоар до 

детската площадка и същата е оградена. Проекта е на обща стойност 9 995, 10 лв. с вкл. 

ДДС. 

 

 Изготвени технически проекти за изграждане на нова и рехабилитиране на 

съществуващата техническа и туристическа инфраструктура, с които общината да 

кандидатства за финансиране през следващия програмен период 2014 – 2020 г., вкл. 
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- Изработване на идеен и технически проект и авторски надзор за обект: 

«Реконструкция и преустройство на съществуваща сграда в етнографски комплекс за 

занаяти в кв. 61 гр. Трявна» 

- Изработване на идеен и технически проект и авторски надзор за обект: «Изграждане 

на зелени площи за обществено ползване в кв.61 гр. Трявна» 

 Извършено озеленяване на нови  зелени площи и поддръжка на всички паркове и 

зелени площи в общината.  През 2016 г. на територията на Община Трявна са засадени 

267 бр. сакъзи, 150 бр. мушката, 3147  бр. тагетис, 2060 бр. салвия, 300 бр. валериана, 

300 бр. имп. нова гвинея, 2180 бр.  бегония, 40 бр. петуния, 670 бр. целозия, 40 бр. 

агератум, 6000 бр. лалета, 200 бр. нарциси, 7775 бр. теменужки, 6 бр. хибискус, 5 бр. 

розова спирея, 20 бр. рози, 30 бр. чемшири, 1бр. гинко билоба,  6 бр. туя смарагд.    

 Изработен Общ устройствен план на Община Трявна. Общата стойност на 

проекта е 65 454 лв. с ДДС. 

 Изработени и поставени информационна и указателни табели, извършено 

почистване и възстановяване на туристически пътеки Трявна – с. Веленци – с. 

Боженци, Трявна – туристическа - хижа– с. Боженци, вкл. и разклона за с. Скорци 

 
ПРИОРИТЕТ ІІ. ОРГАНИЗИРАНЕ НА СЪБИТИЯ И МЕРОПРИЯТИЯ С МЕСТНО И 

НАЦИОНАЛНО ЗНАЧЕНИЕ, КОИТО ДОПРИНАСЯТ ЗА РАЗВИТИЕТО НА ТУРИЗМА  

 Отбелязването на Коледа и Нова година (2016 г.); подготовка и отбелязване на 

19 февруари, Трети март, 5 май, 9 май, 24 май, 18 юли, 6 септември, 22 септември, 1 

ноември (2016 г.). 

 16.03. 2016 г. – Ученически игри, областен кръг по футбол 5 – 7 клас. 

 31.03. 2016 г. – Ученически игри, областен кръг по лека атлетика за момчета и 

момичета, юноши и девойки.  

 19.06.2016 г. - Събития по време на Празника на Трявна 2016 г. и Празника на 

Плачковци (29-31.07. 2016 г.). 

 02-05.06.2016 г. - Славейкови празници 2016. 

 15.08.2016 г. - Туристически поход и поклонение по случай 160 години от 

въстанието на Капитан дядо Никола.  

 20.08.2016 г. - Национален събор «На Белица на хорото»  

  22.07.2016 г. - XI Международен фолклорен фестивал. 

 28.08.2016 г. - Празнично веселие на Божковска поляна. 

 16.07.2016 г. - Планински маратон «Трявна ултра». 

 22-23.05.2016 г. - Регионален шахматен турнир за деца «Слънцата на Трявна». 

 18.06.2016 г. - Колоездачно състезание за деца и любители – гр. Трявна – с. 

Скорци. 

 И тази година по традиция на 14 февруари бяха изтеглени на случаен принцип 

победителите в инициативата „Любовната ракла“ в Славейкова къща, СМРЗИ. 

 19.02.2016 г. – Изложба с детски рисунки в Старото школо, посветена на Васил 

Левски, СМРЗИ 

 01.03.2016 г. – Изложба на мартенички, изработени от деца от тревненските 

училища и детски градини в Старото школо, СМРЗИ. 

 В първите дни на месец март екскурзоводите в музейните обекти „Старото 

школо“ и „Даскалова къща“ закичват посетителите с мартенички. Към изненадата под 

формата на свитък е добавена и легендата за мартеницата, СМРЗИ. 

 От 19 март до 19 април СМРЗИ гостува на Исторически музей-Правец с изложба 

– „В ателието на тревненските майстори“. Изложбата беше представена от уредника 

Люба Цанева. 
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 14-19.04.2015 – Уъркшоп с ученици от НГПИ „Тревненска школа” на площада 

пред Народно читалище „П. Славейков 1871”. 

 От 22 април до 11 май 2016 г., Исторически музей - Велинград гостува на 

Специализиран музей за резбарско и зографско изкуство - Трявна с изложбата 

"Великденски писани яйца от Чепинския край". При откриването на изложбата беше 

демонстрирана техниката за рисуване на яйца с восък, която предизвика огромен 

интерес у присъстващите. 

 По повод Възкресение Христово в ХГ“Илия Бешков“, гр. Плевен на 27.04.2016 г. 

бе представена изложбата "В ателието на тревненските майстори" от Люба Цанева, 

уредник.  

 27.04.2016 г. - Валидиране на пощенска марка „150 год. от рождението на Пенчо 

Славейков“; Националния конкурс за детска рисунка на тема „Фолклорната традиция в 

творчеството на Петко и Пенчо Славейкови“  - НГПИ „Тревненска школа“; Нощ на 

музеите в Славейкова къща - СМРЗИ. 

 30.04.2016 г. – Боядисване на великденско яйце на площада пред Школото, 

СМРЗИ 

 06.05.2016 г. – Гергьовска люлка в Даскаловата къща, СМРЗИ 

 12-15.05.2016 г. - Генерална среща на Сдружение ДУЗЛАЖ. 

 18.05.2016 г. - Посещение на делегация от гр. Брунате (Италия) и участници в 

международна конференция за Пенчо Славейков – София; Концерт на ТА „Трявна“, 

Детски танцов състав и танцов клуб „Тревненски сокай“, посветен на 150 г. от 

рождението на Пенчо Славейков.  

 На 13 май 2016 г., в музей „Старото школо“ бе открита изложба на РИМ – 

Бургас: „Нестинарството – българската магия с огнена жарава“. Експозицията 

представя експонати и фотоси, свързани с магическия танц, както и женски костюми, 

носени от различните етнографски групи от Бургаския регион. По време на изложбата 

бе прожектиран късометражен филм - продукция на БНТ, представящ една от най-

известните нестинарки Баба Злата, влизала в жаравата почти до последните си дни. 

Гостите чуха разказа на Горан Стефанов за нестинарството, пренасяйки се в 

атмосферата на Странджа. Същата вечер на площад "Капитан дядо Никола" в Трявна, 

нестинарските танци ни пренесоха в един магичен свят. Невероятната емоция заля 

стотиците хора - тревненци и гости и на града. Събитието беше организирано от Музея, 

с подкрепата на Община Трявна. 

 3 юни 2016 г., бе открита изложбата на Специализиран музей Трявна - "От 

ръката тревненска". 

 По традиция Славейковата къща приюти едно от събитията, включени в 

програмата на ежегодните Национални Славейкови празници - литературно четене на 

творби на ученици от СОУ "Петко Рачев Славейков". В дома на Петко и Пенчо 

Славейкови, младите творци четоха свои стихотворения, есета, съчинения. 

 16-31.05.2016 г. – „Седмица на Рада Госпожина” - стотици деца от цяла 

България получиха своите свидетелства, по време на възрожденския урок,  СМРЗИ. 

 29.06.2016 г. – Изложба от картини на Илия Бешков в Художествена галерия, 

СМРЗИ. 

 На 5 юли 2016 г. в музей "Райкова къща" се състоя откриване на изложбата: 

„МОДАТА АЛАФРАНГА” (или как потурите станаха панталони, а сукманът – 

копринена „фуста”). " Регионален етнографски музей - Пловдив гостува на 

Специализираният музей за резбарско и зографско изкуство в Трявна. 

 16.07.2016 г. – Шести фестивал на фолклорните и танцови групи „Да разлюлеем 

Балкана” – гр. Плачковци. 
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 На 5 август в Старото школо се откри гостуващата изложба на Исторически 

музей, гр. Попово – Реквизит от филма „Капитан Петко войвода“. В експозицията са 

показани лични вещи, дипломи и награди на кинооператора Димо Коларов, красиви 

народни носии от различни краища на България, карти със старите й граници и 

информационни табла, отразяващи филма и творческия път на оператора. 

 8-14.08.2016 г. - Уъркшоп „ Скулптура, лендарт и инсталационни форми" в 

рамките на МЕЖДУНАРОДЕН СИМПОЗИУМ „ФОРМА - 2016”  гр.Трявна – НГПИ 

„Тревненска школа“. 

 12.08.2016 г. - Концерт на хор ЛЕ ШАН ДЮ ВОАЗАН ( Песента на съседа) от 

гр. Марсилия (Франция), НЧ „Пенчо Славейков 1871“. 

 12-21.08.2016 г. - Международен симпозиум „Форма – 2016“ 

 01.09.2016 г. –Изложба от рисунки на деца, участвали в летния курс по 

рисуване, организиран от Община Трявна в Старото школо 

 22-24.09.2016 г. – Театрални празници в НЧ „П.Славейков 1871”. 

 22.09.2016 г. – Отбелязване на обявяването на независимостта на България – 

програма в двора на Славейкова къща. 

 Национална гимназия за приложни изкуства "Тревненска школа" гостува на 

Специализиран музей за резбарско и зографско изкуство - гр. Трявна с изложба на 

дипломни работи на учениците от випуск 2016. Откриването се състоя на 3 октомври 

2016 г. в галерия "Казаков". 

 19.10.2016 г. – Отбелязване на 230-годишнината от рождението на летописеца 

поп Йовчо Попниколов. 

 На 24.11.2016 г. в музей "Старото школо" бе открита изложба на ученици от СУ 

"Петко Рачев Славейков" - гр. Трявна. Изложбата е под надслов "Един добър ученик - 

едно добро училище" и е по случай патронния празник на училището. 

 На 19.12. 2016 г. в импровизираното ателие на СМРЗИ, учениците от СУ 

„П.Р.Славейков“ за поредна година изработиха красиви сурвакници, които 

символизират здраве, любов, късмет и плодородие. Красивите традиционни сурвакници 

са показани в изложба в Даскалова къща. 

 01-31.12.2016 г. – Коледно-новогодишна програма на община Трявна. 
 

 

ПРИОРИТЕТ ІІІ.  ПРОВЕЖДАНЕ НА ГЪВКАВА ТУРИСТИЧЕСКА ПОЛИТИКА НА ОБЩИНСКО НИВО 

 

 Трявна беше домакин на 41-вата Генерална среща на Сдружение „Дузлаж“, 12 – 

15 май 2016 г. Генералната среща се проведе в три направления: Основна среща - с 

участието на представители на местна власт, Образователна среща и Младежка среща. 

Участие взеха около 140 човека, представители на 26 европейски държави. По време на 

Генералната среща се проведе избор на нов Президент на Дузлаж и вицепрезиденти, 

както и единодушното приемане на нов член на организацията – гр. Ровин от 

Република Хърватия.  

Като част от програмата на "Дузлаж" представителите на 26-те европейски държави 

имаха възможността да участват в уъркшопи по интереси, организирани със 

съдействието на НГПИ "Тревненска школа", Специализиран музей за резбарско и 

зографско изкуство - Трявна и фолклорен ансамбъл "Зорница. Гостите рисуваха върху 

бръшлян, редиха пъзели на Майското и Юнското слънце от Даскаловата къща, 

запознаха се с тревненските традиции в иконописта и дърворезбата в НГПИ 

"Тревненска школа" и се учиха да играят български хора. Неповторима беше и 

изложбата „Традициите на моя край“, в която всяка държава представи по уникален 
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начин културно-историческото наследство от своя регион. Община Трявна, 

Специализиран музей за резбарско и зографско изкуство - Трявна и музикална 

компания „Родолюбие“ – Габрово представиха богата културна програма за 

чуждестранните гости на града. На 13 май в Трявна беше откриването на „Национален 

събор на майсторите на народни инструменти“, организиран от музикална компания 

„Родолюбие“ – Габрово със съдействието на община Трявна, в НЧ „Пенчо Славейков 

1871“ се състоя концерт на фолклорен ансамбъл „Тракия“, а на площад „Капитан дядо 

Никола“ се проведе демонстрация на Нестинарски танц, организиран от СМРЗИ-

Трявна, след което беше излъчен спектакълът „Звук и светлина“. 

В рамките на Генералната среща на Сдружение „Дузлаж“ се проведе организираната от 

евродепутата Андрей Новаков конференция на тема „Устойчивост на инвестициите в 

туризма чрез европейски средства“, на която стана ясно, че Трявна е първия град от 

цяла източна Европа с номинация за член на Европейската мрежа на регионите за 

устойчиво и конкурентно развитие на туризма. Това беше съобщено от представителя 

на Европейската мрежа Кристина Нунес 

 На 14.06.2016 г. Община Трявна, в качеството на представляващ Габровска 

област стана  първия град от цяла източна Европа – член на Европейската мрежа на 

регионите за устойчиво и конкурентно развитие на туризма. Европейската мрежа на 

регионите за устойчиво и конкурентно развитие на туризма е сдружение с нестопанска 

цел. Както е дефинирано в меморандума за разбирателство, целите на мрежата са да 

развива и да укрепи рамката за координация на национално и регионално развитие и да 

изследва програми в сферата на устойчивия туризъм, да споделя и представя различни 

форми на проектни дейности, въведени вече на регионално ниво, които могат да бъдат 

направени по-ефективни чрез обмяна на информация и изпълнение на съвместни 

дейности. За постигането на целите се предвижда развитие на сътрудничеството между 

регионалните организации в мрежа, която да промотира прилагането и изпълнението на 

съгласувани и координирани дейности. 

Участието на Община Трявна в Европейската мрежа на регионите за устойчиво и 

конкурентно развитие на туризма, като представляваща габровска област, ще даде нови 

възможности за развитието на региона като устойчива туристическа дестинация. 

Преимуществата от членството в мрежата са приоритетно участие на региона в 

съвместни проекти, финансирани от Европейския съюз, възможности за рекламиране 

на местния туристически продукт на международно ниво, както и поставяне на 

проблемите на туристическия бранш директно пред европейските институции. 

 

 Подписано е споразумение за партньорство за развитието на устойчив и 

конкурентноспособен туризъм на територията на област Габрово, и за опазването и 

съхраняването на културно-историческото наследство и природни дадености на 

четирите общини –Габрово, Трявна, Севлиево и Дряново. С това Споразумение се 

уреждат взаимоотношенията между общините във връзка с членството в Европейската 

мрежа на регионите за устойчив и конкурентноспособен туризъм (NECSTouR). 

Страните се съгласяват да имат представителство в Европейската мрежа на регионите 

за устойчив и конкурентноспособен туризъм (NECSTouR), като за техен представител е 

упълномощена Община Трявна, която да защитава интересите на област Габрово в 

сферата на туризма пред  Европейската мрежа и чрез нея пред Европейските 

институции. 

 

 Започна изпълнението на проект по подмярка 19.1 „Помощ за подготвителни 

дейности” на мярка 19 „Водено от общностите местно развитие“ от Програмата за 

развитие на селските райони 2014 - 2020 година. Община Трявна  участва в местно 
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партньорство на територията на общините Дряново и Трявна като партньор при 

реализацията на проекта. Подготвителните дейности, които са извършени при 

реализирането на проекта включват: популяризиране на процеса на разработка на 

стратегия за Водено от общностите местно развитие (ВОМР); обучение на местни 

лидери и заинтересовани страни; проучвания и анализи на територията; подготовка на 

стратегия за ВОМР, включително консултиране на местната общност във връзка с 

подготовката на стратегията. Стратегията за местно развитие, основана на подхода 

Водено от общностите местно развитие (ВОМР),  базирана на характеристиките на 

конкретната територия и разработена въз основа на местните потребности и потенциал, 

в съответствие с политиките на национално, регионално и местно ниво. 
 

 Изработени и популяризирани културен и спортен  календари на общината за 

2017 г. 

 Поддържане на рубрика „Защо пък в Трявна?” в официалния сайт и портал на 

общината. 

 Периодично е актуализиран   интернет сайта на общината 

 Извършван е текущ контрол върху предлаганите туристически услуги и 

събиране на туристическата такса 

 Събиране и поддържане на актуална информация относно туристически 

изложения, срещи, обучения и други прояви в България 

 Поддържане на актуална информация относно възможностите за кандидатстване 

с проекти, свързани с развитие на туризма и предоставяне на информация на 

заинтересовани граждани 

 Информационно обслужване на туристите, посетили Туристическия 

информационен център 
 

 
ПРИОРИТЕТ IV. РЕКЛАМА НА ТУРИСТИЧЕСКИЯ ПРОДУКТ, ЕФЕКТИВНА МАРКЕТИНГОВА 

ПОЛИТИКА ЗА ПОПУЛЯРИЗИРАНЕТО И НАЛАГАНЕТО ИМ НА ТУРИСТИЧЕСКИЯ ПАЗАР  

 

 

 Участие на Община Трявна със самостоятелен щанд на Международната 

туристическа борса „Ваканция и Спа Експо” – 11-13 февруари 2016г. – Интер Експо 

Център – София. 

 

На 34-то издание на туристическата борса акцентът бе върху изкуството на Трявна, 

като традиция и съвременност. На най-голямата наемана до сега площ от Общината - 

12 кв.м., бяха изложени творби на ученици от НГПИ „Тревненска школа“, рекламни и 

информационни материали за забележителностите на града, хотелското и 

ресторантьорско предлагане. За първи път през трите дни на форума беше 

демонстриран художественият занаят – дърворезба, което също привлече на щанда на 

Трявна множество посетители на туристическата борса. В туристическото изложение 

взеха участие представители на Специализирания музей за резбарско и зографско 

изкуство и хотелиери от Трявна, които представиха своите оферти. Осъществени бяха 

контакти с туроператорски фирми и туристически агенции.   

 

 Участие на Община Трявна със самостоятелен щанд на международното 

туристическо изложение „Културен туризъм“ – 14 – 17 април 2016г., гр. Велико 

Търново.  
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 Изготвени  рекламно-информационни материали за туристическото предлагане в 

общината: рекламна дипляна за културно-историческото наследство „Трявна – градът, 

в който се ражда красота – 2000 бр.“, туристическа карта на град Трявна – 3000 бр., 

Албум „Трявна – градът, в който се ражда красота“ – 1000 бр.,  календар на 

културните прояви през годината, пешеходни маршрути, транспортна достъпност, 

рекламни книжни чанти – 500 бр.. 

 Изготвени рекламни и информационни слайдове за промотиране на културни, 

спортни, общоградски и други събития, както и излъчване на реклами на 

туристически и други обекти чрез LED-дисплей, намиращ се на пл. „П. Славейков“, 

гр. Трявна.  

 Информационно и рекламно обслужване на туристите, посетили Туристическия 

информационен център. 

 Разпространени рекламни материали за Община Трявна по време на  41-вата 

Генерална среща на Сдружение „Дузлаж“, проведена в гр. Трявна  

 Поддържане на страница за Трявна във Фейсбук, „Tryavna, Bulgaria” и сайта 

www.tryavna-museum.eu, промотираща културни и спортни събития, възможности за 

туризъм. 

 Участие на Специализиран музей за резбарско и зографско изкуство в 

Международно изложение „Културен туризъм” 2016 г. гр. Велико Търново 

 
 

ІІ. ОТЧЕТ ЗА ИЗРАЗХОДВАНЕ НА  ТУРИСТИЧЕСКИЯ ДАНЪК ЗА 2016 ГОДИНА 

 

 ПРИХОДИ / лв. / РАЗХОДИ / лв. / 

Туристически данък (общо) 49 835 45 774 

Вид разход   

Работни заплати за туристическия център и 

озеленител 
 11 792 

Осигуровки  2 101 

Разходи за телефон за туристическия център  312 

Разходи за командировки за участие в 

туристически борси 
 879 

Закупуване на цветя за цветните фигури  25 684 

Рекламни материали     1 287 

Бензин за поддръжка на зелени площи    3 719 

 
ІІІ. ИНДИКАТОРИ НА РАЗВИТИЕТО НА ТУРИЗМА  

 

Индикатор Брой 2013 г. Брой 2014 г. Брой 2015 г. Брой 2016 г. 

 

Извършени нови категоризации на туристически обекти 

 

Заведения за 

обществено 

хранене 

3 броя – 110 

места 

3 броя – 220 

места 

2 броя – 138 

места 

4 броя – 180 

места 

Къщи за гости 6 броя – 34 

легла 

7 броя – 85 

легла 

5 броя – 74 

легла 

1 брой – 12 

легла 

Стаи за гости 9 обекта – 44 

легла 

11 обекта – 50 

легла 

3 обекта – 20 

легла 

3 обекта – 15 

легла 

Семейни хотели - 2 броя – 70 - 2 броя- 71 

http://www.tryavna-museum.eu/


8 

 

легла легла 

Хотели - - - - 

Бунгала - - - - 

Леглова база в 

туристическите 

обекти на 

територията на 

общината 

2 191 бр. легла 2 396 бр. легла 2 253 бр. легла 2 310 бр. легла 

 

Регистрирани туристи в местата за настаняване  

българи 18 049   23 624 24 047 42 953 

чужденци 1 189 1019 883 2 801 

общо 19 238 24 643 24 930 45 754 

съгласно 

туристически 

декларации по 

чл.61р от 

ЗМДТ 

 

Чуждестранните туристи от Европейския съюз са освободени от регистрация и не са 

включени в статистиката за регистрирани туристи през 2013, 2014 и 2015г. 

 

 

Брой туристи, посетили музейните обекти 

 

българи 45 366 53 273 61 277 65 716 

чужденци 3 400 3 564 3 614 4 465 

общо 48 766 56 837              64 891               70 181 

 

 

 

 Брой нощувки в туристическите обекти – 91 464 бр. 

 Брой нови рекламни материали – 6 500 бр. 

 Брой участия в туристически борси, мрежи и партньорства. – 3 бр. 

 Равнище на безработица в общината – 4.95 % към м. декември 2016 г. 

 

 

 


