ПРИЛОЖЕНИЕ № 1 КЪМ РЕШЕНИЕ № 95 ОТ 03.04.2020 Г. НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – ТРЯВНА,
ПРОТОКОЛ № 7

ОТЧЕТ
НА ИЗПЪЛНЕНИЕТО НА ПРОГРАМАТА ЗА РАЗВИТИЕ НА ТУРИЗМА НА
ТЕРИТОРИЯТА НА ОБЩИНА ТРЯВНА ЗА 2019 г.
Програмата за развитие на туризма на територията на Община Трявна за
2019 година е одобрена от Консултативния съвет по въпросите на туризма и
приета с Решение № 43 от 28.03.2019 г. на Общински съвет Трявна. Нейната
главна цел е постигане на устойчиво развитие на туризма в Община Трявна,
разнообразяване на туристическите услуги в общината, базирани на
специфичното природно и културно наследство.
Програмата е изпълнена с участието на неправителствените организации и
бизнеса, заети в сферата на културата и туризма, на местно ниво. Приоритетите и
дейностите по изпълнението на Програмата са съгласувани предварително с
Консултативния съвет по туризъм към Община Трявна.
І. ДЕЙНОСТИ ПО РЕАЛИЗАЦИЯ НА ПРОГРАМАТА
Приоритет 1. Изграждане на нова и поддържане на съществуващата
инфраструктура, обслужваща туризма на територията на общината и
туристически обекти – общинска собственост
–

Реализиран е проект „Реконструкция и преустройство на съществуваща
сграда в етнографски комплекс за занаяти“ гр. Трявна;

–

Реализиран е проект „Изграждане на нов парк – зелена площ до сградата
на Етнографски комплекс за занаяти, вкл. авторски надзор и строителен
надзор“;

–

Реализиран е проект „Реконструкция и рехабилитация на ул. „Иванка
Горова“, гр. Трявна и изграждането на паркинг“;

–

Осъществени са ремонтни дейности на общински басейн в гр. Трявна;

–

Осъществени са ремонтни дейности на общински басейн в гр.
Плачковци;

–

Благоустроен участък от ул. „Белчо Белчев“ и новоизградена чешма;

–

Започнато е изпълнението на проект BG06RDNP001-7.007-0095
„Спортна площадка за фитнес уреди на открито“;

–

Започнато е изпълнението на
проект BG06RDNP001-7.001-0076
„Развитие на община Трявна чрез подобряване на техническа
инфраструктура“. Проектното предложение предвижда реконструкция
и рехабилитация на две едновременно натоварени и силно
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амортизирани улици на територията на град Трявна - улица „Лясков
дял“ и улица „Украйна“;
–

Реализиран проект по инициативата на ЕК WiFi4EU за ваучер на
стойност 15 000 евро, с който е закупено и инсталирано оборудване за
изграждане на безжични точки за достъп до високоскоростен интернет
на различни натоварени публични места на територията на общината.

Приоритет 2. Организиране на събития и мероприятия с местно и
национално значение, които допринасят за развитието на туризма
– Подготовка и отбелязване на 19 февруари, Трети март, 6 май, 9 май, 24
май, 6 септември, 22 септември, 1 ноември;
– Офроуд състезание «Трявна 4 х 4»;
– Архитектурен пленер;
– Международен футболен турнир за деца;
– Детски футболен турнир за купата на Община Трявна;
– Дни на дърворезбата;
– Национален събор на ретроавтомобили „Трабант фест“;
– Събития по време на Празника на Трявна и Празника на Плачковци;
– Национални Славейкови празници 2019 г.;
– Международен фолклорен фестивал;
– Туристически поход и отбелязване паметта на Капитан дядо Никола;
– Национален събор „На Белица на хорото“;
– „Трявна Арт фест“;
– Планински маратон „Трявна ултра“;
– Първи джаз фестифал;
– Международен шахматен турнир за деца „Слънцата на Трявна“;
– Международен симпозиум „Форма – 2019“;
– Уъркшопи в различни области на съвременното изкуство с участие на
ученици от НГПИ;
–

Театрални празници в НЧ „П.Славейков 1871”;

–

Отбелязване на 180 години от откриването на Тревненското училище;

–

Коледно-новогодишна програма на община Трявна.

Приоритет 3. Провеждане на гъвкава туристическа политика на общинско
ниво
–
–

Изработени са културен и спортен календари на Община Трявна за 2020
г.;
Поддържане на рубрика „За Трявна” в официалния сайт и портал на
общината;
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–

Извършван е текущ контрол върху предлаганите туристически услуги и
регистрирането на гостите, настанени в местата за настаняване;

През 2019 г. започна работа Единната система за туристическа информация
(ЕСТИ), поддържана от Министерството на туризма. Съгласно изискванията на
Закона за туризма всички хотелиери, включително физическите лица, които
предоставят настаняване в стаи за гости, къщи за гости и апартаменти за гости,
трябва да подават информация към ЕСТИ. През годината беше оказвано активно
съдействие от страна на служителите на администрацията на гражданите при
регистрацията и работата им в системата.
–

През 2019 г. Община Трявна награди трите най-посещавани места за
настаняване на територията на общината за 2018 г., определени на база
деклариран/платен туристически данък като целта е да бъдат
подкрепени коректните собствениците на тези обекти;

–

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 4. Реклама на туристическия продукт, ефективна маркетингова
политика за популяризирането и налагането им на туристическия пазар
– Реализирано е съвместно участие с общините Габрово, Севлиево и Дряново
на международна туристическа борса „Ваканция Холидей и СПА ЕКСПО“, 1416.02.2019 г., в гр. София. Отчетен е интерес по време на събитието от
редица туроператори, журналисти и гости;
– Реализирано е съвместно участие чрез представителни рекламни
материали на българския щанд на WTM – Лондон, Великобритания,
ноември 2019 г.;
– Реализиран е инфотур, с участието на румънски блогъри и журналисти,
които посетиха региона и се запознаха отблизо с възможностите, които се
предлагат за туризъм;
– Информационно обслужване на туристите, посетили Туристическия
информационен център;
– Изготвяне на рекламни и информационни слайдове за промотиране на
културни, спортни, общоградски и други събития, както и излъчване на
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реклами на туристически и други обекти чрез LED-дисплей, намиращ се на
пл. „П. Славейков“, гр. Трявна;
– Участие в изпълнение на дейностите по изпълнение на културния
календар на община Трявна – изготвяне на информационни материали,
организационна работа;
– Поддържане на страница за Трявна във Фейсбук и сайта www.tryavnamuseum.eu.
ІІ. ОТЧЕТ ЗА РАЗХОДВАНЕТО НА СЪБРАНИЯ НА ТЕРИТОРИЯТА НА
ОБЩИНАТА ТУРИСТИЧЕСКИ ДАНЪК ЗА 2019 ГОДИНА

Туристически данък
Вид разход
Работни заплати за туристическия център
и озеленител
Осигуровки
Дялово участие в споразумение за
партньорство за развитието на устойчив и
конкурентноспособен туризъм на
територията на област Габрово
Разходи за обезпаразитяване и обработка
на зелените площи с дезинфекционни
препарати
Закупуване на цветя за цветните фигури
Рекламни материали
Бензин и вода за поддръжка на зелени
площи
Членски внос – участие в сдружение „
Дузлаж“

ПРИХОДИ /лв./
61 607

РАЗХОДИ /лв./
61 982
14 396
2 582
5 000

3 032
16 889
11 172
8 213
698

ІІІ. ИНДИКАТОРИ НА РАЗВИТИЕТО НА ТУРИЗМА
Видове
туристически
обекти
Семейни
хотели
Къщи за гости
Стаи за гости
Категоризирани и Апартамент за
прекатегоризирани
гости
туристически
Заведения за
обекти
хранене и
развлечения
Вписване на
Места за
настъпила промяна настаняване

2017 г.

2018 г.

2019 г.

1 бр.

2 бр.

3 бр.

6 бр.
15 бр.
-

11 бр.
21 бр.
1 бр.

27 бр.
16 бр.
1 бр.

2 бр.

9 бр.

10 бр.

1 бр.

3 бр.

4 бр.
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в собствеността
и/или лицето,
извършващо
дейност в
туристическия
обект
Прекратени
категории на
туристически
обекти

Заведения за
хранене и
развлечения

6 бр.

7 бр.

6 бр.

Места за
настаняване
Заведения за
хранене и
развлечения

9 бр.

4 бр.

18 бр.

1 бр.

-

1 бр.

През 2019 г. приключи 6-годишният процес на подновяване категориите на
категоризираните при действието на отменения Закон за туризма, туристически
обекти. През изминалата година подлежаха на прекатегоризиране всички обекти,
категоризирани през 2012 г. и 2013 г. Процесът на подновяването категориите на
обектите бе съпроводен от трудности, породени от закъснялото приемане на
подзаконовите нормативни актове, честата промяна в законовата уредба и
неяснотата в нормативната уредба, пораждаща различия в тълкуването и
прилагането й.
През октомври 2019 г. започна работа, администрираната от Министерството на
туризма, Единна система за туристическа информация (ЕСТИ). Наред с
положителните ефекти от въвеждането на системата като оптимизиране
събираемостта от туристическа дейност и по-добрата възможност за събиране на
статистически данни, тя доведе и до увеличение в прекратяването на дейността
на малките туристически обекти. Като основни причини могат да се изтъкнат:
необходимостта от инвестиция в компютърна техника, липсата на умения за
работа с нея, от страна на лицата, извършващи дейност в обектите, ниската
доходност.
БРОЙ ТУРИСТИ,
РЕГИСТРИРАНИ В МЕСТАТА ЗА НАСТАНЯВАНЕ В ОБЩИНА ТРЯВНА
ПРЕЗ 2019 година
По данни от Информационната система на Отдел „Местни данъци и такси“
БЪЛГАРИ
47 477
ЧУЖДЕНЦИ
6 698
ОБЩО
54 175
БРОЙ ТУРИСТИ, РЕГИСТРИРАНИ В МЕСТАТА ЗА НАСТАНЯВАНЕ
В ОБЩИНА ТРЯВНА
ПРЕЗ ПЕРИОДА 2017 – 2019 г.
По данни от Информационната система на Отдел „Местни данъци и такси“
2017 г.
ОБЩО
БЪЛГАРИ
ЧУЖДЕНЦИ

51 399
47 748
3 651

2018 г.
52 262
48 474
3 788

2019 г.
54 175
47 477
6 698
5

БРОЙ ТУРИСТИ, ПОСЕТИЛИ МУЗЕЙНИТЕ ОБЕКТИ
НА СПЕЦИАЛИЗИРАН МУЗЕЙ ЗА РЕЗБАРСКО И ЗОГРАФСКО
ИЗКУСТВО – ТРЯВНА ПРЕЗ ПЕРИОДА 2017 – 2019 г.

Даскалова къща
Старото школо
Славейковата къща
Музей за азиатско и
африканско
изкуство
Музей на иконата
Райковата къща
Ангел-Кънчевата
къща
Галерия „Казаков“
Художествена
галерия
ОБЩО

2017 г.

2018 г.

2019 г.

22 844
22 433
9 906
5 118

26 200
20 785
9 957
4 469

26 857
20 012
10 209
4 252

2 159
774
1 458

1 940
958
1 027

1 891
1 882
943

665
-

502
112

491
-

65 357

65 950

66 552

БРОЙ НОЩУВКИ В ТУРИСТИЧЕСКИТЕ ОБЕКТИ
2017 г.
2018 г.
2019 г.

91 547 бр.
89 683 бр.
96 312 бр.

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – ТРЯВНА:
/ ИНЖ. СТЕФАН ПЕТРОВ /
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