
1 

 

ПРИЛОЖЕНИЕ № 1 КЪМ РЕШЕНИЕ № 35 ОТ 25.02.2021 Г. НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – ТРЯВНА, 

ПРОТОКОЛ № 3 

 

 

 

О Т Ч Е Т 
 

 

 НА ИЗПЪЛНЕНИЕТО НА ПРОГРАМАТА ЗА РАЗВИТИЕ НА ТУРИЗМА НА 

ТЕРИТОРИЯТА НА ОБЩИНА ТРЯВНА ЗА 2020 г. 

 

 

Програмата за развитие на туризма на територията на Община Трявна за 2020 

година е одобрена от Консултативния съвет по въпросите на туризма и приета с 

Решение № 95 от 03.04.2020 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 

 

– Ремонт на улиците в гр. Трявна: „Чернева поляна“; „Планинец“ „Цаньо 

Захариев“; „Уста Генчо“; „Кисийска мера“; „Бедек“; ремонтирани улици с. 

Уруци, Трявна; извършен е текущ ремонт на  улици с. Ошаните, Трявна; 

„Долна махала“, с. Престой, Трявна, ремонтирана улица с. Кисийците, 

Трявна; Ремонтирани са  и улиците в гр. Плачковци: „Планинец“, „Горска“, 

„Ради Ноев“, улици в кв. „Боевци“; Реконструирана и рехабилитирана е ул. 

„Иванка Горова“ – гр. Трявна; Извършен е ремонт на път GAB3292 с. 

Носейте; GAB3282 с. Радино и GAB3273 с. Драгневци  

– Ремонт на тротоарните настилки в гр. Трявна на улици: „Калето“, „Христо 

Ботев“, „Възрожденска“, „Стара планина“ и кв. „Божковци“ и в гр. 

Плачковци: ул. „Стара планина от №102 до №94, ул. „Балкан“ от №23 до № 

25, ул. „Пролет“ от № 28 до № 24; Извършен е основен ремонт на тротоарна 

настилка в двор ОУ „Васил Левски“, гр. Плачковци; 

– Ремонт на дограма в хранилището на музеен обект „Школото“;  
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– Основен ремонт на керамична работилница в гр. Трявна; 

– Препроектиране на проект: Благоустрояване на терен „Божковска поляна“ и 

изграждане на мостово съоръжение по плана на кв. Божковци, гр. Трявна, 

Община Трявна по ПМС 348/2019 г.; 

– Изградена спортна площадка с фитнес уреди на открито по проект 

BG06РДНП001-7.00-0095; 

– Подновена маркировка на екопътеките: „По пътя на четата на Капитан Дядо 

Никола“ от с. Белица до с. Енчовци и  Трявна – с. Зеленика – с. Веленци – с. 

Боженци; 

– Изработени са и предстои да бъдат поставени 2 броя дървени рамки за 

указателни табла по туристическите маршрути; 

– Подадено проектно предложение „Основен ремонт и реконструкция на 

спортна сграда, база на стадион „Ангел Кънчев“ в УПИ IV – спортен 

комплекс от кв. 1 по плана на гр. Трявна“ за финансово подпомагане със 

средства от бюджета на Министерството на младежта и спорта 

– Изготвен е генерален план за организация на движението на Община Трявна, 

който е във финален етап и предстои да бъде обсъден и одобрен от ОЕСУТ 

(Общински експертен съвет по устройство на територията) 

– Засаждане на декоративна растителност по инициатива на общината, около 

50 бр. 

 

Приоритет 2. Организиране на събития и мероприятия с местно и национално 

значение, които допринасят за развитието на туризма 

 

Изпълнение на част от  дейностите, заложени в културния календар на Община Трявна 

за 2020 г., както следва: 

– Осъществена е програма по случай Коледно-Новогодишните празници 

– Проведена е Славейкова вечер на 12.09.2020 година 

– Издадена е поетична антология и сборник с материали от конференция по време 

на Славейковата вечер 

– Излъчване на онлайн концерт на изпълнения на художествени състави, онлайн 

томбула и проведен детски конкурс „Малките големи таланти на община 

Трявна“ 

– Симпозиум "Форма 2020" 

– Арт фестивал 
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Изпълнение на част от дейностите, заложени в спортния календар на Община Трявна за 

2020 г., както следва: 

- Проведени ученически спортни игри на общинско ниво 

- Подпомагане дейността на местните спортни клубове 

- Подпомогната е дейността на индивидуалния състезател Ивелин Манев с 

национална награда по мотоциклетизъм 

- Спортни събития: 

 Проведено награждаване „Спортист на годината“ 2020 г. 

 Международен футболен турнир за деца 

 Национален футболен турнир  

 Есенен турнир по лека атлетика 

 Конни състезания в чест на Тодоровден 

- Изработен е културния календар на общината за  2021 г и предстои приемане и 

популяризиране; 

- Изработен е спортния календар на общината за  2021 г и предстои приемане и 

популяризиране; 

 

Приоритет 3. Провеждане на гъвкава туристическа политика на общинско ниво 

 

– Поддържане и надграждане на рубриката „За Трявна“ в официалния сайт на 

общината; 

– Туристическият информационен център, събира и поддържа актуална 

информация относно туристическото предлагане, както и съдейства на 

туристите при избора им за места за настаняване и заведения за хранене и 

развлечения 

– Подадено проектно предложение по ПРОГРАМА „ВЪЗОБНОВЯЕМА 

ЕНЕРГИЯ, ЕНЕРГИЙНА ЕФЕКТИВНОСТ, ЕНЕРГИЙНА СИГУРНОСТ“ 

Процедура „Рехабилитация и модернизация на общинската инфраструктура - 

системи за външно изкуствено осветление на общините“, съвместно с 

норвежко партньорство; 

– Проведен е летен лагер съвместно със сдружение „Промяната е в теб“ и 

МКБППМН през месец август 

 

Приоритет 4. Реклама на туристическия продукт, ефективна маркетингова 

политика за популяризирането и налагането им на туристическия пазар  
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– Общината участва  в национални рекламни туристически издания като 

съдейства при организацията на заснемане епизод от поредицата „По стъпките 

на историята“ с Шкода на Проект „България на длан“, както и съдействие при 

организацията на заснемане на епизод от предаването „Дивата муха“ излъчено 

по БТВ Action на 25.10.2020 г.; 

– Подготовка и участие на общината в международно туристическо изложение 

„Ваканция и СПА Експо“; 

– Предоставяне на информация на туроператори от туристическия 

информационен център; 

– Реклама на събитията от спортния и културния календар чрез LED-дисплей, 

намиращ се на пл. „П. Славейков“, гр. Трявна и изработка на плакати за 

Славейковата вечер; 

– Функциониране на туристическия информационен център с цел реклама и 

информация за туристическия продукт; 

– Проведен е конкурс за туристическо лого на гр. Трявна, с цел налагането на 

община Трявна като привлекателна туристическа дестинация и отличаването й 

от останалите конкуренти на туристическия пазар; 

– Поддържане на страница за Трявна във Фейсбук и сайта www.tryavna-

museum.eu. 

 
 

ІІ. ОТЧЕТ ЗА РАЗХОДВАНЕТО НА СЪБРАНИЯ НА ТЕРИТОРИЯТА НА 

ОБЩИНАТА ТУРИСТИЧЕСКИ ДАНЪК ЗА 2020 ГОДИНА 

 
 

 ПРИХОДИ /лв./ РАЗХОДИ /лв./ 

Туристически данък  54 494 55 391 

Вид разход   

Работни заплати за туристическия център и 

озеленител 
 11 984 

Осигуровки  2 207 

Разходи за обезпаразитяване и обработка на 

зелените площи с дезинфекционни препарати 
 10 064 

Закупуване на цветя за цветните фигури  13 846 

Рекламни материали     6 518 

Бензин и  вода за поддръжка на зелени площи    10 576 

Членски внос – участие в сдружение „ 

Дузлаж“ 

 196  

 

http://www.tryavna-museum.eu/
http://www.tryavna-museum.eu/
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ІІІ. ИНДИКАТОРИ НА РАЗВИТИЕТО НА ТУРИЗМА  
 

 

 Видове 

туристически 

обекти 

2018 г. 2019 г. 2020 г. 

 

 

 

 

Категоризирани и 

прекатегоризирани 

туристически 

обекти 

Семейни хотели 2 бр. 3 бр. 5 бр. 

Къщи за гости 11 бр. 27 бр. 12 бр. 

Стаи за гости 21 бр. 16 бр. 13 бр. 

Апартамент за 

гости 

1 бр. 1 бр. 2 бр. 

Заведения за 

хранене и 

развлечения 

9 бр. 10 бр. 25 бр. 

Вписване на 

настъпила промяна 

в собствеността 

и/или лицето, 

извършващо 

дейност в 

туристическия 

обект 

Места за 

настаняване 

3 бр. 4 бр. 3 бр. 

Заведения за 

хранене и 

развлечения 

7 бр. 6 бр. 4 бр.  

 

Прекратени 

категории на 

туристически 

обекти 

Места за 

настаняване 

4 бр. 18 бр. 24 бр. 

Заведения за 

хранене и 

развлечения 

- 1 бр. 4 бр. 

 

 

БРОЙ ТУРИСТИ,  

РЕГИСТРИРАНИ В МЕСТАТА ЗА НАСТАНЯВАНЕ В ОБЩИНА ТРЯВНА 

 ПРЕЗ 2020 година 

По данни от Информационната система на Отдел „Местни данъци  и такси“ 

 

 

 

БРОЙ ТУРИСТИ, РЕГИСТРИРАНИ В МЕСТАТА ЗА НАСТАНЯВАНЕ  

В ОБЩИНА ТРЯВНА  

ПРЕЗ ПЕРИОДА 2018 – 2020 г. 

По данни от Информационната система на Отдел „Местни данъци  и такси“ 

 

БЪЛГАРИ 27 288 

ЧУЖДЕНЦИ 677 

ОБЩО 27 965 

 
2018 г. 2019 г. 2020 г. 

ОБЩО 52 262 54 175 27 887 

БЪЛГАРИ 48 474 47 477 27 210 

ЧУЖДЕНЦИ 3 788 6 698 677 
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БРОЙ ТУРИСТИ, ПОСЕТИЛИ МУЗЕЙНИТЕ ОБЕКТИ 

НА СПЕЦИАЛИЗИРАН МУЗЕЙ ЗА РЕЗБАРСКО И ЗОГРАФСКО 

 ИЗКУСТВО – ТРЯВНА ПРЕЗ ПЕРИОДА 2018 – 2020 г. 
 

 

 

БРОЙ НОЩУВКИ В ТУРИСТИЧЕСКИТЕ ОБЕКТИ 

 

2018 г. 89 683 бр. 

2019 г. 96 312 бр. 

2020 г.  54 587 бр. 

 

 
2018 г. 2019 г. 2020 г. 

Даскалова къща 26 200 26 857 9407 

Старото школо 20 785 20 012 6864 

Славейковата къща 9 957 10 209 5005 

Музей за азиатско и 

африканско изкуство 

4 469 4 252 2152 

Музей на иконата 1 940 1 891 843 

Райковата къща 958 1 882 275 

Ангел-Кънчевата 

къща 

1 027 943 559 

Галерия „Казаков“ 502 491 - 

Художествена галерия 112 - - 

ОБЩО 65 950 66 552 25 105 


