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 О Т Ч Е Т 

 
 ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПРОГРАМАТА ЗА РАЗВИТИЕ НА ТУРИЗМА НА ТЕРИТОРИЯТА НА 

ОБЩИНА ТРЯВНА ПРЕЗ 2015 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  
 

 

 Приключи изпълнението на  проект ”Да живеем в по – добра среда” по Мярка 

322 „Обновяване и развитие на населените места” от „Програмата за развитие на 

селските райони 2007 – 2013 г.”  на стойност 1 421 781 лв. 

 

Проектът включва изпълнение на два обекта: 

1. Изграждане на улица за транспортен достъп до централна градска част –               

гр. Трявна 

- изграждане на 240 м. улично платно;  

- изграждане на 510 кв.м. тротоарни платна;  

- изграждане на подпорни стени с дължина 310 м.;  

- изграждане на улично осветление с 10 бр. стълбове. 

2. Реконструкция на ул. „Ангел Кънчев” - кръгово кръстовище – гр. Трявна  

- разваляне на паважна настилка 

- разваляне на трошенокаменна настилка 

- полагане на бетон 

- изработка и монтаж на армировка 

- доставка и полагане на бетонови бордюри 

- доставка и монтаж на пътни павета 

- монтаж на предпазни парапети 

- постоянна хоризонтална и вертикална маркировка 
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 Приключи изпълнението на  проект ”Подобряване на центрове за  предоставяне 

на културни услуги в Община Трявна - Народно Читалище ”Пенчо Славейков 1871” гр. 

Трявна и Народно Читалище „ Пробуда - 1924” гр. Плачковци” по Мярка 321 „Основни 

услуги за населението и икономиката в селските райони” от „Програмата за развитие на 

селските райони 2007 – 2013 г. на стойност : 666 569 лв.  

 Проектът включва изпълнение на два обекта: 

Ремонт на сградата на НЧ „Пенчо Славейков 1871“ – гр. Трявна 

Ремонт на покрив. 

Доставка и монтаж на мълниезащитна уредба. 

Топлоизолация – фасада. 

Топлоизолация – смяна на дограма. 

 

Ремонт на сградата на НЧ “Пробуда – 1924 г. “ – гр. Плачковци.  

 

Демонтажни работи свързани с ремонтните дейности на покрива и Изграждане на ново 

покривно покритие. 

Демонтаж на дограма, подготовка за изграждане на външна топлоизолация и монтаж на 

нова дограма. 

Монтаж на външна топлоизолация. 

 Приключи изпълнението на Проект „Изграждане на пречиствателна станция за 

отпадъчни води – гр. Трявна и довеждащ колектор към нея” на стойност 12.939 

млн. лева 

В резултат са изградени: 

 Пречиствателна станция за преработване на отпадъчните води на град Трявна с 

капацитет 12 000 ЕЖ при оразмеряване за най-големи товари и с прогноза за 

целевата 2040 година. Довеждащ колектор до ПСОВ с обща дължина от 1 745 л. 

м,  започващ от североизточния край на град Трявна с дюкер под р. Тревненска, 

продължаващ към изхода за гр. Дряново; 

 Техническа инфраструктура, осигуряваща достъпа до станцията и захранването 

– пътна част, включително ново мостово съоръжение на р. Тревненска и 

реконструкция на Добревския мост, водоснабдяване с дължина на трасето 104 л. 

м и електрозахранване - 1 576  л. м. 

 

 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. 

- Инвестиционно проектиране на обект „Основен ремонт на част от уличната мрежа 

на град Трявна“ - изработване на ПУП – ПУР (план за улична регулация) за частично 

изменение на действащия регулационен план с цел поставяне на уличните 

регулационни  линии  по кадастралните граници на прилежащите поземлени  имоти и 

технически инвестиционен проект за основен ремонт и благоустрояване на улици  в 

град Трявна, в посочения обхват: 

ул. „Ангел Кънчев“ , ул. „Сечен камък“, ул. „Богомил Даскалов“, ул. „Цаньо 

Захариев“, ул. „Китка“, ул. „Борова“, ул. „Симеон Цонев“, ул. „Хан Аспарух“, ул. 

„Калето“, ул. „Чучура“, ул. „Бачо Киро“, ул. „Професор Пенчо Райков“, ул. „Иван 

Славейков“, ул. „Цар Калоян“, ул. Асеневци“, ул. „Люляк“, ул. „Димитър Горов“, ул. 

„Възрожденска“, ул. „Уста Генчо“, ул. „Крайбрежна“, ул. „Златьо Ошански“, ул. 

„Уста Димитър“, ул. „Здравец“, ул. „Черновръх“, ул. „Кисийска мера“, ул. „Агликина 
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поляна“, ул. „Бенковска“, ул. „Индустриална“, ул. „Минчо Д. Венков“ и ул. “Стара 

планина”. 

 - “Основен ремонт на част от уличната мрежа на град Плачковци” - изработване на 

ПУП – ПУР за  частично изменение на действащия регулационен план с цел 

поставяне на уличните регулационни  линии  по кадастралните граници на 

прилежащите имоти и технически проект за основен ремонт и благоустрояване на 

част от уличната мрежа на гр. Плачковци: ул. „Младост“, ул. „Люляк“, ул. 

„Планинец“, - 2 части, ул. „Пролет“, ул. „Белият камък“, ул. „Бедек“, ул. „Горска“ и 

ул. “Стара планина”.  

 

- „Зона за отдих и спорт в УПИ І – за озеленяване и хижа, кв. 31 по плана на гр. Трявна“ 

 Извършено озеленяване на нови  зелени площи и поддръжка на всички паркове 

и зелени площи в общината. 

 Изработен Общ устройствен план на Община Трявна. Общата стойност на 

проекта е 65 454 лв. с ДДС. 

 
ПРИОРИТЕТ ІІ. ОРГАНИЗИРАНЕ НА СЪБИТИЯ И МЕРОПРИЯТИЯ С МЕСТНО И 

НАЦИОНАЛНО ЗНАЧЕНИЕ, КОИТО ДОПРИНАСЯТ ЗА РАЗВИТИЕТО НА ТУРИЗМА  

 

 Отбелязването на Коледа и Нова година (2015 г.); подготовка и отбелязване на 

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

(2015 г.). 

 30 април 2015 г – Ученически игри, зонален кръг по лека атлетика за момчета и 

момичета, юноши и девойки с участието на отбори от Ловеч, Плевен, Велико Търново 

и Габрово. 

 Събития по време на Празника на Трявна 2015 г. и Празника на Плачковци. 

 Славейкови празници 2015. 

 Туристически поход и поклонение по случай 159 години от въстанието на 

Капитан дядо Никола – 15.08.2015 г. 

 Национален събор «На Белица на хорото» - 15.08.2015 г. 

  X Международен фолклорен фестивал – 24 юли 2015 г. 

 Девети фолклорен събор „Капитан дядо Никола”- 28 - 30 август 2015 г. 

 Планински маратон «Трявна ултра» - 16.07.2015 г. 

 Регионален шахматен турнир за деца «Слънцата на Трявна» - 9.05.2015 г.  

 Финални турнири – Футбол 5, 7 и 9 в гр. Трявна – 15-17 юни 2015 г. 

 19.02.2015 – Отбелязване годишнината от смъртта на Васил Левски. Слово от 

Ирина Димитрова-екскурзовод в музея. 

 19.02.2015 – Изложба с детски рисунки в Старото школо, посветена на Васил 

Левски, СМРЗИ 

 01.03.2015 – Работилница на Баба Марта в Старото школо, СМРЗИ 

 Изложба на мартенички, изработени от деца от тревненските училища и детски 

градини в Старото школо, СМРЗИ 

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

пред Народно читалище „П. Славейков 1871”. 

 11.04.2015 – Боядисване на великденско яйце на площада пред Школото, 

СМРЗИ 

 06.05.2015 – Гергьовска люлка в Даскаловата къща, СМРЗИ 

 18.05.2015 – Нощт на музеите в къща музей „Ангел Кънчев”, СМРЗИ 
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 12-14.06.2015 г. – 26-ти Национален фестивал на художествената самодейност 

на хората с увреден слух. 

 16.06.2015 – Изложба в Райкова къща „ Аз съм Гошко Хубавеца или мъжката 

суетност в миналото„- гостува Регионален исторически музей –Търговище, СМРЗИ 

 10.07.2015 – Изложба на филмови плакати „Шареният свят на киното” в галерия 

„Казаков” – гостува Регионален исторически музей – Шумен, СМРЗИ 

 Изложба на акад.Румен Скорчев в Художествена галерия Трявна, СМРЗИ 

 ”Кукерските игри – феерия от багри, магия и мистерия” в Галерия „Казаков“, 

гостува РИМ Ямбол, СМРЗИ 

 Дефиле и представяне на обичая "заораване" на кукерска група от с.Чарган, 

Ямболско, на старинния площад, организирани от СМРЗИ 

 18.07.2015 – Пети фестивал на фолклорните и танцови групи „Да разлюлеем 

Балкана” – гр. Плачковци. 

 01.09.2015г. –Изложба рисунки на деца, участвало в летния курс по рисуване, 

организиран от Община Трявна в Старото школо 

 18-20.09.2015 – Театрални празници в НЧ „П.Славейков 1871”. 

 20.09.2015 –Втори национален конкурс за българска популярна песен 

„Планински славей” – гр. Плачковци. 

 22.09.2015 – Отбелязване на обявяването на независимостта на България. Слово 

от екскурзовода Виктория Колева. 

 24-25.09.2015г. – Национална научна конференция „Трявна и тревненци в 

националната ни история и култура“, СМРЗИ 

 24.09.2015г. – Изложба дипломни работи на НГПИ“Тревненска школа“ в 

Галерия „Казаков“, СМРЗИ 

 01.10.2015г. – Изложба от даренията на проф.Кънчо Цанев и акад.Румен 

Скорчев в Художествена галерия Трявна, СМРЗИ 

 01-31.12.2015 – Коледно-новогодишна програма на община Трявна. 

 16.12.2015г. - Изработване на традиционни сурвакници в Старото школо с 

материали и съдействие от Община Трявна 

 Изложба на традиционни сурвакници в Даскаловата къща-музей 

 Декември – Издаване на том 4 от „Известия на Специализирания музей за 

резбарско и зографско изкуство“, съдържащ 37 доклада от Научната конференция, с 

проучвания върху миналото и настоящето на град Трявна, СМРЗИ  

 
ПРИОРИТЕТ ІІІ.  ПРОВЕЖДАНЕ НА ГЪВКАВА ТУРИСТИЧЕСКА ПОЛИТИКА НА ОБЩИНСКО НИВО 

 

 

 Приключи изпълнението на проект „Изграждане на информационен център за 

мобилни услуги и съвети за гражданите и бизнеса в Община Трявна”по Мярка 321 

„Основни услуги за населението и икономиката в селските райони” от „Програмата за 

развитие на селските райони 2007 – 2013 „  на стойност 296 400 лв. 

Проектът включва: 

 Доставка и монтаж на офис обзавеждане 

 Доставка и монтаж на офис техника и оборудване 

 Доставка и монтаж на специализирана техника (комуникационно оборудване за 

доставка на интернет чрез сателит) 

 Доставка на специално оборудвано МПС (микробус) – мобилен център  - 1 брой 
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 Доставка и внедряване на единна интегрирана информационна система за 

предоставяне на услуги на гражданите и бизнеса 

С реализацията на проекта се разшири обхвата на предлаганите административни 

услуги за гражданите и бизнеса в Община Трявна чрез подобряване дейноста на 

съществуващия Център за услуги и информация на гражданите посредством 

изграждане на информационни центрове за мобилни услуги и обслужване на едно гише 

в малките населени места Кметство Плачковци,   с.Радевци, с.Станчов хан, с.Бангейци 

с.Черновръх, с. Белица, с.Престой, гара Кръстец. 

 Изработени и популяризирани културен и спортен  календари на общината за 

2016 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  

 

 

 В рамките на осигуряване на устойчивост  на проект: „Подкрепа за развитие на 

регионален интегриран туристически продукт в общините Габрово, Трявна и 

Севлиево”, Oперация - „Развитие на регионалния туристически продукт и маркетинг на 

дестинациите”, Схема за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ: 

BG161PO001/3.2-02/2011 „Подкрепа за развитие на регионалния туристически продукт 

и маркетинг на дестинациите, ОП «Регионално развитие» са изпълнени следните 

дейности: 

 

1.Кампания с платена реклама по национални ТV канали. Излъчени са 55 бр. рекламни 

клипа в каналите на Нова ТV, Диема, Кино нова. 

2.Кампания с платена реклама по национални радиостанции. Осъществена е рекламна 

кампания в ефира на БГ Радио, чрез излъчване на 40 аудио клипа с дължина 30 

секунди, в периода 22.06.2015 г.- 17.07.2015 г. 

3.Публикуване на статии в специализирани чуждестранни издания. В рамките на 

дейността е отпечатана пълноцветна публикация на една страница, в три 

последователни издания на списание “Bulgaria on Air The Magazine“, през месеците 

юни, юли, август.Публикациите представиха региона като атрактивна дестинация, чрез 

снимки на трите общини и текст на български и английски език. Списанието е 

двуезично и се разпространява на борда на самолетите на авиокомпания „ България 

Ер“. 
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4. Повторно тиражиране на рекламни материали( гид, брошура, карта). Изработените 

рекламни материали по проекта са претиражирани, а именно: 

Пътеводител / гид в тираж 1 500 бр., от които 1 000 бр. на български език и 500 бр. на 

английски език 

Брошура в тираж 1 500 бр., от които 1 000 бр. на български език и 500 бр. на английски 

език 

Карта на регион Габрово, Трявна, Севлиево в тираж 7 500 бр. от които 5 000 бр. на 

български език и 2 500 бр. на английски език. 

5. Външна реклама( билбордове). В рамките на дейността са изработени и поставени 

три бр. билбордове, два на автомагистрала Хемус и 1 бр. в гр. В. Търново. 

6. PR публикации във водещи електронни платформи 

7. Рекламни банери във водещи електронни платформи. Публикувани са статии в 

сайтовете novinite.com. и novinite.bg. На сайтовете nasamnatam.com, peika.bg, 

novinite.com. и novinite.bg са поставени банери. 

8. Рекламни текстови линкове в световни интернет – търсещи машини и водещи 

социални медии/ мрежи google.com; facebook.com; easy ads. 

9. Участие в туристически борси и изложения 

- Туристическо изложение ITB, Берлин, Германия (март 2015 г.) 

- Международна туристическа борса „Културен туризъм", Велико Търново (април 

2015г. 

- Туристическо изложение TTR, Букурещ, Румъния (март 2015 г.) 

- Туристическо изложение MAP, Париж, Франция ( март 2015 г.) 

- Международна туристическа борса „Ваканция и спа“, София (февруари 2015 г.) 

- Туристическо изложение „Уикенд туризъм”, Русе (май 2015 г.) 

- Туристическа борса „Вашата ваканция“, Бургас (април 2015 г.) 

- Фестивал на устойчивия туризъм и здравословно хранене „Зелени дни“, София (април 

2015 г.) 

 

 Поддържане на страница за Трявна във Фейсбук, промотираща културни и 

спортни събития, възможности за туризъм. 

 Поддържане сайт и Фейсбук страница на СМРЗИ 

 Участие на Специализиран музей за резбарско и зографско изкуство в 

Международно изложение „Културен туризъм” 2015 г. гр. Велико Търново 

 
ІІ. ОТЧЕТ ЗА ИЗРАЗХОДВАНЕ НА  ТУРИСТИЧЕСКИЯ ДАНЪК ЗА 2015 ГОДИНА 

 

 ПРИХОДИ / лв. / РАЗХОДИ / лв. / 

Туристически данък (общо) 39 803 45 996 

Вид разход   

Работни заплати за туристическия център и 

озеленител 
 9 733 

Осигуровки  1 753 

Разходи за телефон за туристическия център  319 

Разходи за командировки за участие в 

туристически борси 
 839 

Закупуване на цветя за цветните фигури  24 397 

Рекламни материали     1 382 

Бензин за поддръжка на зелени площи    7 573 
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ІІІ. ИНДИКАТОРИ НА РАЗВИТИЕТО НА ТУРИЗМА  

 

Индикатор Брой 2012 г. Брой 2013 г. Брой 2014 г. Брой 2015 г. 

 

Извършени нови категоризации на туристически обекти 

 

Заведения за 

обществено 

хранене 

10 броя - 346 

места 

3 броя – 110 

места 

3 броя – 220 

места 

2 броя – 138 

места 

Къщи за гости 7 броя - 54 

легла 

6 броя – 34 

легла 

7 броя – 85 

легла 

5 броя – 74 

легла 

Стаи за гости 13 обекта с 39 

стаи – 59 легла 

9 обекта – 44 

легла 

11 обекта – 50 

легла 

3 обекта – 20 

легла 

Семейни хотели - - 2 броя – 70 

легла 

- 

Хотели - - - - 

Бунгала 3 броя – 9 

легла 

- - - 

Леглова база в 

туристическите 

обекти на 

територията на 

общината 

2 127бр. легла 2 191 бр. легла 2 396 бр. легла 2 253 бр. легла 

 

Регистрирани туристи в местата за настаняване 

 

българи 19 958 18 049   23 624 24 047 

чужденци 1 069 1 189 1019 883 

общо 21 027 19 238 24 643 24 930 

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

включени в статистиката за регистрирани туристи през 2015г. 

 

 

Брой туристи, посетили музейните обекти 

 

българи 54 483 45 366 53 273 61 277 

чужденци 4 194 3 400 3 564 3 614 

общо 58 677 48 766 56 837              64 891 

 

 Брой нощувки в туристическите обекти – 60 330 бр. 

 Брой реализирани обекти в областта на инфраструктурата, обслужващи туризма 

на територията на общината - 5 бр. 

 Брой нови маркетингови инициативи и рекламни кампании - 98 бр. 

 Брой нови рекламни материали – 10 512 бр. 

 Брой участия в туристически борси, мрежи и партньорства. – 8 бр. 

 Равнище на безработица в общината – 5.59 % към м. януари 2016 г. 

 


