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 2014 - 2035 ГОДИНА  

 
ВСТЪПИТЕЛНИ БЕЛЕЖКИ  

 
Проектирането на Общия устройствен план на община Трявна е възложено на 
съдружие ТРЯВНА ОУПО ПРОЕКТ ДЗЗД с възложител ОБЩИНА ТРЯВНА.  
 

Екипът специалисти, разработили проекта, е съставен от експерти в областта на 
градоустройството, архитектурата, техническата, комуникационна и транспортна 
инфраструктура, паметниците на историческото културно наследство, екологията, 
социологията, икономиката, ландшафтната архитектура, и други експертни 
специалисти, присъединени към колектива за решаването на специфични 
проблеми на общия устройствен план на общината. 
 

За основание за проектирането на Общия устройствен план, авторският колектив 
е ползвал Задание за проектиране на Общ устройствен план на община Трявна, 
материали от Общинския план за развитие 2014 - 2020 година, Областна 
стратегия за развитие на област Габрово за периода 2014 - 2020 година,  
Националната концепция за пространствено развитие за периода 2013 - 2025 
година, Регионален план за развитие на Северен централен район от ниво 2 за 
периода 2014 - 2020 година, Национална стратегия за регионално развитие 2012 -
2022 година, подробните устройствени планове на населените места от 
общината, КВС на землищата, които са допълнени с необходимите топографски и 
земеустройствени данни и елементи. 
 

За набавяне на необходимите данни и информация, съдействие оказаха служби и 
отдели на община Трявна, Териториално статистическо бюро - Габрово, Дирекция 
Бюро по труда - град Трявна, Държавно горско стопанство - град Плачковци, 
Общинска служба Земеделие - град Трявна, териториални, регионални и 
национални подразделения на Електроснабдяване и ВиК.  
 

01. МОТИВИ ЗА ИЗРАБОТВАНЕ НА ОБЩИЯ УСТРОЙСТВЕН ПЛАН НА 
ОБЩИНА ТРЯВНА 

Променената обществено-политическа и икономическа обстановка след началото 
на прехода, рязко ускори динамиката на процесите и коренно измени условията за 
пространствено планиране и развитие на община Трявна. С възстановяването на 
частната собственост върху земеделската земя и реституцията на отчуждените и 
одържавени парцели и сгради, частната строителна инициатива в общината 
получи значително развитие.  
Икономическата стагнация и началото на икономическото преструктуриране на 
националната и в частност, икономиката на Трявна, доведоха до остър финансов 
дефицит в бюджетите на държавата и общината и рязко спадане, а в някои насоки 
и прекратяване на инвестициите в обществения сектор. 
За територията на община Трявна няма изработен Общ устройствен план. В 
същото време, застроителните и регулационни планове на отделни селища на 
общината, правени при абсолютни права на държавата за разпореждане с 
недвижимите имоти и централизирано планиране на инвестициите, са неактуални 
и не спомагат /в някои случаи направо са неадекватни/ за управлението на 
процесите, които протичат в селищната територия. 
За всички останали населени места е наложително изработване на кадастрални 
карти и кадастрални регистри, които да отразяват актуалното състояние на 
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недвижимите имоти, след което и ПУП - ПРЗ, които да са съобразени с 
действащата нормативна уредба. 
Променените условия налагат различен подход на устройствено планиране и 
проектиране. С частични изменения на застроителни и регулационни планове не 
би могла да се установи устройствена рамка за балансирано развитие на града в 
условията на преобладаваща частна собственост, противоречиви инвестиционни 
интереси и актуално неадекватна планова основа. Най-уязвими са социалната 
инфраструктура и зелената система.  
 

През общината преминават два пътя ІІІ клас с обща дължина от 63 км - III- 552  
/Вонеща вода - Трявна - Габрово/ и III – 609 /Царева ливада - Трявна - Плачковци - 
Кръстец/. Общата дължина на общинската пътна мрежа е 285 км, като тази 
относителна голяма дължина е обусловена от планинския релеф и множеството 
населени места в общината. 
На територията на община Трявна преминава една от трите жп линии, свързващи 
Северна и Южна България - IV-та главна жп линия Русе - Подкова. На 
територията на общината се намират две жп гари - Трявна и Плачковци, и пет жп 
спирки - Кръстец, Бъзовец, Радевци, Божковци и Стайновци. 
Урбанизационните процеси все по-определено започват да се свързват с 
организирането на свободното време, на възстановяването, на рекреацията и 
туризма. Оползотворяването на свободното време налага нови подходи в 
планирането на селищата и околоселищните територии, променя решително 
тяхната структура и подредба, предизвиква създаването на нови структури 
/селищни образувания/, в които се реализира свободното време и 
възстановяването. Тенденцията все още не е категорично изявена в община 
Трявна, но трябва да намери място в нова устройствена рамка.  
 

Към посочените проблеми, като добавим инфраструктурните проблеми 
/водоснабдяване, канализация, инфрастуктурни и транспортни проблеми и тези 
на транспорта и паркирането, екологичните проблеми и проблемите за 
съхранение и опазване на околната среда, събирането и третирането на битовите 
и строителни отпадъци/, се очертава неадекватност в прогнозирането, 
устройственото планиране, и управлението на селищата от община Трявна.  
 

Това налага проектирането на Общ устройствен план на община Трявна. 
 

02.  СЪВРЕМЕННИ ИЗИСКВАНИЯ КЪМ УСТРОЙСТВЕНОТО ПЛАНИРАНЕ 

Главните фактори и предизвикателства за развитието на българските селища в 
началото на 21-ви век са: 
- Развитието на пазарната икономика и поставянето на градовете и селата в 
конкурентни условия; 
- Процесите на евроинтеграцията, засилване на транснационалните връзки и 
възприемането на европейските критерии, стандарти и изисквания за качеството 
на градската и селищна среда; 
- Развитието на информационните технологии и произтичащата от това 
глобализация и децентрализация на селищната система, в резултат на промяната 
на начина на живот и устройството на жизнената среда; 
- Демократизацията на обществения живот, засилване на значението на 
гражданското общество, както и появата на нови фактори в градското и 
селищното  развитие и устройство; 
- Екологизация и императивно изискване за устойчиво развитие на селищните 
общности; 
- Отчитане на значението и баланса на двете сфери на управление на развитието 
на града и селищата - бюджетна и пазарна; 
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03. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ НА ОБЩИЯ УСТРОЙСТВЕН ПЛАН НА ОБЩИНА ТРЯВНА 

Устройството на територията във времето на прехода към свободна пазарна 
икономика и демократична правова държава, са под силното влияние на 
промените в законовата и нормативната уредба, както в областта на 
териториалното и селищно устройство, така и в областите на обществения живот 
и стопанството. 
Приеха се основни закони, които имат съществено влияние върху териториалното 
и селищно устройство и развитието на населените места /Закона за устройство на 
територията; Закона за възстановяване собствеността върху някои магазини, 
работилници, складове и ателиета; Закона за възстановяване собствеността 
върху някои отчуждени имоти по Закона за териториално и селищно устройство; 
Закона за планово изграждане на населените места; Закона за държавната и 
общинска собственост; Закона за преобразуване и приватизация на държавни и 
общински предприятия, както и различни механизми за регулиране на процесите в 
устройство на територията. 
 

Актуалните цел и задачи на териториалното и селищно устройство са: 
Осигуряване на защита и баланс на интересите на всички участници в 
устройствения процес, както на юридическите лица - държавата, общината, 
държавните институции и общинските организации, така и на всеки отделен 
гражданин. Паралелно задължително изискване е създаването на оптимална 
пространствена и функционална структура за развитие, изграждане и комплексно 
устройство на града, общината и съставните селища  в хармонично единство на 
урбанизираните структури със съществуващите природни и антропогенни 
елементи и специфични социално-икономически условия при отчитане и на 
регионалните компоненти. 
 

За осъществяване на тази цели и условия, освен типично присъщите и 
традиционни задачи общият устройствен план следва да реши и някои нови: 
- Да осигури възможно най-добър баланс между частните и обществените 
интереси. Това е най-трудният и най-конфликтен момент. Устройственият план 
трябва да защитава и гарантира частната собственост, но в същото време следва 
да дава възможност за реализация на доказани обществени интереси. Важен 
елемент от тази задача е балансът между отделните и различни частни интереси. 
- Да равнопостави различните видове собственост. В определяне на 
функционалните зони и предвижданията за функционално използване на 
терените, планът трябва да равнопостави всички видове собственост. Когато 
определени мероприятия от обществен интерес имат търговска привлекателност, 
то за реализацията на тези мероприятия следва да се дава възможност на всички 
собственици и инвеститори, включително и частни. 
- Да определи режимите на прилежащите към регулационната граница на града 
извънселищни територии, при съобразяване с плана за земеразделяне. 
- Да осигури възможности за оперативно действие на общинската администрация. 
Общият устройствен план трябва да бъде оперативен инструмент в ръцете на 
общинската администрация за ефективно управление на селищната територия. 
За тази цел той следва да е едновременно достатъчно ясен и точен и да е с 
възможности за бързо привеждане в съответствие с условията и изискванията на 
съвремието и актуалността. 
Тази задача е изключително важна, тъй като в настоящия момент процесите в 
икономиката и пространственото изграждане на средата са с висока степен на 
непредвидимост, дори и в близко бъдеще. Много бързо изменящите се условия 
могат да направят и най-добрият устройствен и функционален план неприложим, 
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ако той не съдържа в себе си възможности за развитие, актуализация и адекватна 
/съответстваща/ промяна. 
 

Съобразявайки се със законовите и нормативните изисквания, общият 
устройствен план на община Трявна съдържа обосновани проектни решения за: 
01. Структура на територията - устройствените зони за обитаване, 
производство,  рекреация, природозащита, природовъзстановяване, 
инфраструктура и комуникация. 
02. Строителни граници - терени за ново селищно развитие и устройство, при 
отчитане собствеността на гражданите, стимулаторите и ограничителите за 
териториално развитие. 
03. Строителни зони - границите, начин на застрояване и основни параметри на 
застрояване /интензивност, плътност, височина и други устройствени параметри/. 
04. Главна и обслужваща улична мрежа. 
05. Трасета и обекти на инженерната инфраструктура. 
06. Защитени архитектурни, културни и други зони и обекти - паметници на 
културата. 
07. Обекти за обществено обслужване от системата на образованието, 
културата, здравеопазването, спорта, културата и други, които се изграждат със 
средства на общината и държавата и са от особена важност за общината. 
08. Екологически мероприятия - параметри и изисквания за повишаване 
стандарта и качествата на околната среда. 
09. Ландшафтно и композиционно естетическо оформяне на селищата, 
прилежащите квартали и крайселищните територии. 
10. Мероприятия за устойчивост на социално-икономическото развитие и 
съпътствуващите ги устройствени условия. 
11. Разчети за баланса на територията и други териториални показатели. 
12. Зони с висока концентрация на обекти от обслужващия сектор със 
стопанско предназначение. 
По същество, това са основните задачи на Общия устройствен план, от които 
произтичат определени изисквания за спешно решаване на възлови проблеми в 
настоящото развитие на селищата от община Трявна. 
Общия устройствен план на община Трявна се разразработва за перспективен 
срок от 20 години, за планиране с перспектива 2015 - 2035 година. 
 

04. РЕГИОНАЛНА ХАРАКТЕРИСТИКА И ВРЪЗКИ 

По новото териториално деление община Трявна е в състава на Северния 
централен  район на Република България. Новият териториален обхват на 
Северния централен район, определен в съответствие с изискванията  на 
Регламент на ЕС 1059/ 2003  се формира от областите Велико Търново, Габрово, 
Разград, Русе  и Силистра /ниво NUTS 3 - съгласно член 4, алинея 2 и алинея 3 от 
Закона за регионално развитие - ДВ/ брой 50/ 2008 година/ с общо 36 общини. 
 

Северният централен район обхваща пет области в територията между Стара 
планина и река Дунав - Велико Търново, Габрово, Разград, Русе и Силистра. 
Районът граничи на изток със Североизточния район, на запад със 
Северозападния район, а на юг с Югоизточния район. В състава на Северният 
централен район влизат 36 общини и неговата площ е 14974. 00 квкм, а 
населението му, според данните НСИ, към 31 декември 2013 година е 835 813 
жители. 
Той е важен транспортен кръстопът - пресичане на два от основните 
Паневропейски  транспортни коридори - ТК № 7 /река Дунав/ и ТК № 9.  
Районът граничи с Румъния, като четири от петте области попадат в обхвата на 
Дунавския трансграничен регион - Силистра, Разград, Русе и Велико Търново. 
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Основните оси на урбанизация са паралелните оси Плевен - Русе и Плевен - 
Велико Търново, и меридионалната ос Русе - Велико Търново - Габрово - 
Казанлък - Стара Загора - Хасково - Кърджали - Маказа. Тази ос продължава на 
север по направлението Русе - Гюргево - Букурещ и се очаква нейното 
транснационално значение непрекъснато да расте. В района са развити всички 
видове транспорт - автомобилен, железопътен, воден и въздушен. През 
територията на района преминават коридор № 7 - трансевропейският воден път 
Рейн - Майн - Дунав от Ротердам до Сулина и коридор № 9, който свързва 
северна, средна и източна Европа с Егейско море. Районът разполага с 5 
университета и специализирани висши училища. В района много добре е развита 
мрежата от професионални училища след 8-ми клас и професионални колежи, 
което е предпоставка за повишаване на квалификацията на работната сила в 
производствените сектори на индустрията и услугите, и за модерно развитие на 
аграрния сектор. 
 

Според постановките на Националната стратегия за регионално развитие на 
Република България за  периода 2012 - 2022 година /НССР/, през територията 
на Северният централен район  преминават три оси на урбанистично развитие от 
национално значение. Това са: Средната меридионална /ОЕТК 9/ Русе - Велико 
Търново - Габрово - Стара Загора - Хасково - Кърджали - Маказа, Северната 
паралелна ос - София - Плевен - Русе, оста Ябланица - Велико Търново - Шумен - 
Варна и оста Русе - Разград - Шумен - Варна. 
 

Област Габрово е разположена в Северния централен район. Със своите 2 023 
квкм, Габровска област обхваща 1.80 % от територията на страната. Габрово 
обхваща 356 населени места /5 града и 351 села/, които са включени в 4 общини - 
община Габрово с площ 555.60 квкм, община Дряново - 271.20 квкм, община 
Севлиево - 941.30 квкм и община Трявна - 254.90 квкм.  
 

Основните благоприятни страни на географското положение на областта за 
развитието на икономиката в региона, са кръстопътното й местоположение и 
транспортната й обезпеченост. През Шипченски проход минава важен 
републикански път за Южна България. Удобни пътища свързват Габрово с 
околните общински и областни градове в Северна България. Транспортната 
система, макар и силно амортизирана, играе важна комуникационна роля при 
осъществяване на икономическите взаимоотношения между значителна част от 
северната, централната северна и южната част на страната. Състоянието на 
пътната мрежа е един от съществените ограничителни фактори, който затруднява 
интегрирането на районите помежду им и в европейското пространство, 
ограничава мобилността на работната сила и понижава достъпа до различните 
видове услуги. Инфраструктурно развитие на област Габрово, и особено 
строителството на тунел под връх Шипка, ще спомогне за свързването на 
регионите и ще стимулира регионалната свързаност и комуникативност. 
 

Центрове на развитие - Националната концепция за пространствено развитие 
2013 - 2025 година, надграждат и доразвиват предложеният в Националната 
стратегия за регионално развитие на Република България за  периода 2012 - 
2022 година, полицентричен модел от йерархизирани центрове и оси на 
развитие, като посочва пътищата за преминаването им на по-високо равнище. 
Оценката на градовете и центровете, подредени в шест йерархични равнища е 
извършена посредством показатели за демографска динамика и значението им 
като административни, транспортни, здравни, образователни, културни, 
икономически и туристически центрове. 
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Град Габрово е посочен като град от трето ниво - средни градове - центрове с 
регионално значение за територията на областите. Градовете от трето 
йерархично ниво, имат мисията да допълват и балансират големите градове и да 
намаляват ефекта от моноцентрично развитие в територията на областите и 
районите. Анализът на съществуващото състояние и наличните функции на 
градовете показва, че Габрово притежава потенциални възможности да преминe 
във второ ниво при подходящо бъдещо развитие и евентуално стимулиране. 
Градовете Севлиево, Дряново и Трявна са посочени като градове от четвърто 
ниво - малки градове с микрорегионално значение за територията на група 
общини. Тези градове имат изключително важна роля за периферните селски и 
планински райони, предлагат работни места и основни публични услуги на повече 
от една община. Критерии за избор на тези градове са: подходящо 
местоположение в територията на областите, демографска големина, налични 
функции с надобщинско значение в икономиката, социалната сфера, 
образованието, здравеопазването и културата. Стабилизирането на мрежата от 
малки градове от четвърто йерархично ниво изисква специална национална 
политика, тъй като от състоянието на тези градове ще зависи насоката на 
развитието на периферните селски и планински райони.  
 

Оси на пространствено развитие - Основните и второстепенните оси на 
развитие на територията се формират по транспортните направления на 
коридорите от трансевропейската транспортна мрежа и на други транспортни 
мрежи от национално значение. Те осигуряват връзките между урбанистичните 
центрове в националната територия, както и връзките им с другите европейски 
центрове. Най-важните насоки за развитието на транспортната система на 
страната са заложени в Стратегията за развитие на транспортната система на 
Република България до 2020 година, разработена в съответствие с политиката на 
ЕС по трансевропейските мрежи за транспорт, насочена към интегриране на 
европейското пространство и намаляване на изолацията на периферните райони. 
 

През територията на област Габрово преминава една от най-важните оси на 
развитие - оста свързваща Балтийско с Егейско море - общоевропейски 
транспортен  коридор /ОЕТК/ № 9 - Русе - Велико Търново - Габрово - Стара 
Загора - Хасково - Кърджали - Маказа. Трасето съвпада с Трансбалкански 
културен коридор, свързващ културни ценности от различни епохи. Изграждането 
на скоростен път по цялото трасе на ОЕТК № 9 на територията на Република 
България и изграждането тунел Шипка ще осигури неговото по-ефективно и 
пълноценно функциониране, като заедно с това ще окаже силно влияние върху 
регионалната конкурентоспособност и териториалното  сближаване. 
 

През Габровска област преминават две от основните транспортно-
комуникационни направления на страната: пътищата І-4/Е 772 София - Варна и І-
5/Е 85 - Русе - Велико Търново - Габрово - Стара Загора, които обслужват 
връзките в основните посоки - изток-запад и север-юг. Има три пътни участъка до 
билото на Стара планина - Кръстец - Плачковци - Трявна,  и Габрово - връх Шипка 
и Габрово - местност Узана. 
Планинският и полупланински характер на релефа, обуславят териториалното 
развитие на урбанизацията и транспортните връзки, включително и конкретната 
им проблематика. Относителният дял и техническото състояние на магистралните 
пътни мрежи за територията имат пряка връзка с осъществяването на 
междурегионалните връзки и трафика на хора и стоки. Като цяло пътищата І-ви 
клас с направление „изток-запад” са по-добре развити, в сравнение с тези по 
направлението „север-юг”. За областта - 18,20 % е относителния дял на 
първокласната пътна мрежа при средно за страната - 9,00 % и за Северния 
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централен район - 8,70 %. Анализът на състоянието на републиканската пътна 
мрежа /РПМ/ обаче е неблагоприятен. Според вътрешни, но еднакви за системата 
критерии, голямата част от мрежата /53 %/ е в лошо състояние. 
Компрометирането на основните и обслужващите съоръжения се дължи на 
инвестиционната среда през годините. 
 

Железопътният транспорт за територията на областта обслужва само част от  
населените места - общините Габрово, Трявна и Дряново. Никоя от гарите не е 
важен жп възел и това до голяма степен представлява пречка за развитието на 
много сфери от производството и търговията. В този смисъл всички отрасли на 
икономиката в региона разчитат на автомобилната пътна мрежа. Голяма е 
зависимостта на връзките от състоянието и бъдещото развитие на пътищата, още 
повече централното място на Габровска област при традиционната връзка между 
Северна и Южна България. 
 

В област Габрово, като част от националната железопътна инфраструктура, която 
се управлява от „Управление на влаковата и гаровата дейност„ /УВГД/ - Горна 
Оряховица се обслужват, както следва: 

I. Железопътни линии: 
1. IV-та главна жп линия Русе - Подкова от км 144 + 900 до км 199 + 196; 
2. 42-ра жп линия Царева ливада - Габрово от км 0 + 000 до км 17 + 248; 
Двете жп линии са еднопътни и електрифицирани 100 %. Общата им дължина е 
71, 544 км /54, 296 км + 17, 248 км/. 

II. Железопътни гари: 
На територията на област Габрово има общо шест жп гари - Соколово, Дряново, 
Царева ливада, Трявна, Плачковци и Габрово и девет жп спирки. Общата 
дължина на гаровите коловози е 26 665 метра, от които 16 207 метра /60,78 %/ са 
електрифицирани. 

III. Железопътни съоръжения: 
1. Жп тунели - 21 броя; 
2. Жп мостове - 23 броя; 
3. Жп прелези - 20 броя. 
 

От предоставената карта на пътната мрежа и транспортни коридори, публикувана в 
НСРР 2014 - 2020 година за Република България, се вижда значимото, 
стратегическо положение на област Габрово  в национален мащаб.  
 

КАРТА: ПЪТНА МРЕЖА И ТРАНСПОРТНИ КОРИДОРИ 
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В структурата на поземления фонд на областта преобладават земите от горския 
фонд . Те заемат 48.70 % от цялата територия. Селскостопанският фонд обхваща 
42.60 % от областта. Останалите територии са за добив на полезни изкопаеми, 
транспорт, инфраструктура, урбанизация и водни площи. 
Областен център e град Габрово /56 995 души - 2013 година/, който е важен 
опорен център в Северна България и трети по големина град в Северния 
централен район за планиране, след град Русе /148 817 души/ и град Велико 
Търново /69 984 души/.  
 

Община Трявна е една от малките общини в областта. Територията й е 255.90 
квкм и е последна по големина община в Габровска област. На юг граничи с 
община Казанлък и община Мъглиж, на изток с община Велико Търново, на север 
- с община Дряново, на запад - с община Габрово. Граничното положение на 
общината се оценява като благоприятно от гледна точка на възможностите за 
нейното развитие. Те в много голяма степен ще зависят от възможностите за 
интегриране на община Трявна със съседните области и общини и създаването 
на предпоставки за общо използване на ресурси и потенциали за развитие. 
 

Постоянното население към 31 декември 2013 година, наброява 11 278 души, 
което е 9.50 % от населението на областта. Развитието на демографските 
процеси в общината през последните години навлезе в неблагоприятна фаза, 
характеризираща се с чувствително влошаване на режима на демографско 
възпроизводство и постепенно намаляване броя на населението. Този процес 
продължава да се задълбочава с всяка изминала година.  
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Община Трявна обхваща 106 населени места, от тях - 2 града и 104 села. В 
структурата й главно място заема общинският център - град Трявна, който 
изпълнява функции на икономически, транспортен и обслужващ център. Тази 
роля на общинския център в миналото и сега, е формирала територия, в която 
неговото влияние и връзки с населените места, се проявяват силно. Тези връзки 
са най-силни в границите на общината и постепенно намаляват в границите на 
областта. Принос за това има и транспортно-комуникационната система в тази 
част на страната, която улеснява достъпа до селището и обслужването на 
населението.  
 

Община Трявна е разположена в Северна централна България между големите 
областни центрове Габрово и Велико Търново. Местоположението на Общината 
предлага удобен достъп до едно от най-голямите дунавски пристанища - Русе, 
черноморските пристанища и курорти, пазарите на Румъния, Турция  и Гърция. 
Град Трявна е общински център, което определя редица предимства за 
развитието на селището по линия на представена местна администрация и 
деконцентирани държавни служби. Те са свързани с възможности за по-бързо 
обслужване на бизнеса и по-добър достъп до информационно и проектно 
обслужване, свързано с европейски програми и фондове 
Регионалните връзки на общината се определят и зависят от няколко групи 
фактори, които трябва да се отчетат при разработването на Общия устройствен 
план на общината, а именно: 

- Икономически фактори - потенциалите за развитие на селищата от 
общината е преработващата промишелност и туризма, общината е планински 
район. Община Трявна е разположена на площ от 254.9 квкм. Горските територии 
заемат площ от 53.40 % и по този показател общината е на първо място в 
областта;  

- Важни импулси за развитието на общинския център и съставните селища 
ще даде валоризирането на богатия туристически потенциал и културно-
историческото наследство; 

- Социални фактори - голяма част от обектите на периодичното и 
епизодичното обслужване в рамките на общината, са изградени в общинския 
център. В най-голяма степен това се отнася до подсистемите образование, 
административно и правно обслужване, култура и други. От особено значение са  
Национална гимназия за приложни изкуства “Тревненска школа” и СОУ “Петко 
Рачев Славейков”, като и двете са разположени в град Трявна;  

- Технически фактори - регионалните връзки се определят и от схемата на 
магистралната инженерна инфраструктура и преди всичко в областта на 
водоснабдяването, електроснабдяването и транспорта. 

- Демографски потенциал - общинският център попада в категорията - 
много малки градове с население над 9 000 души.  
При съвременните условия регионалните връзки на общината придобиват нов 
характер, който се обуславя от принципите на самоуправление на общините, 
липса на централизирано планиране и нови пазарно-икономически отношения. 
Локалните връзки в границите на общината ще се развиват на основата на 
единната техническа инфраструктура, отдиха и териториалните потенциали.  
 

Общият устройствен план на общината определя най-общо номенклатурата на 
тези обекти от селищното стопанство, които ще бъдат локализирани извън 
регулацията на селищата от общината и тяхното приблизително местоположение, 
а така също и развитие на транспортно-комуникационната система, която ще 
осигури регионалните и локални връзки. 
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Членството на Република България в ЕС дава възможност да се използват 
средства от Европейските фондове за развитието на селищата от общината. 
Концепцията на новия устройствен план на общината трябва да се базира на 
варианти на социално - икономическото развитие, които отчитат 
предизвикателствата на членството на България в ЕС и възможността за 
ползване на средства по различните оперативни програми, включително 
Националната оперативна програма за регионално развитие. Възможностите за 
ползване на Европейските фондове и тяхното обвързване с конкретни проекти, 
имащи отношение към развитието на града и селищата от общината, ще бъдат 
важен елемент на градоустройствената концепция. 
 
05. СЕЛИЩНА МРЕЖА 

Община Трявна е създадена с указ № 2295/ ДВ брой 101 от 26 декември 1978 
година, който определя седалищата и състава на общините в Република 
България. Селищната мрежа в територията на общината се е формирала в 
зависимост от природните и теренни условия, и с оглед развитието на поминъка 
на населението. Тя се състои от 106 селища /два града и 104 села/.  
 

Съгласно Наредба № 7 за правила и нормативи за устройство на отделните 
видови територии и устройствени зони на МРРБ от 22 декември 2003 година,  
селищата от общината  Трявна попадат в следните категории:  
- много малки градове - с население до 10 000 жители - 2 града - град Трявна и 
град Плачковци; 
- много малки села - с население  до  250 жители - 65 села, като 55 са с 
население до 10 души; 
- 39 села нямат постоянно население.  
 

На територията на общината няма много големи /с население над 5000 жители/, 
големи /с население от 2000 до  5000 жители/, средни села /с население от 1000 
до  2000 жители/ и малки села /с население от 250 до  1000 жители/.  
Средната селищна гъстота /41.5 селища на 100 квкм/ e по-малка от тази за 
страната /около 4.8/ и област Габрово /около 46.0/. Планинските и полупланински 
територии са обусловили появата на множество селски населени места в 
общината.  
 

Малкият брой население, както и други критерии и показатели, използвани за 
функционална категоризация на общините и населените места, определят 
категориите на населените места в община Трявна.  
Категория 3 - 1 населено място - град Трявна,  
категория 5 - 1 населено място - град Плачковци,  
категория 8 - 104 населени места  - всичките села в общината. 
 

Икономическият облик на селата в общината е селскостопански, с подчертан 
самозадоволяващ се производствен характер. Като цяло, в селата липсват 
възможности за трудова заетост, обезпечаваща жизнената кариера на младите 
хора. Обслужващите функции са съсредоточени  в общинския център. 
Структурата на първичния социален сервиз е почти огледален образ на тази 
категория селища и възрастовия профил на населението им. От общо 104 села в 
нито едно няма функциониращо училище. В повечето села няма лекарски 
практики. По степен на благоустроеност, селата имат сходни характеристики - 
всички са електрифицирани, но в тях не е изградена канализация. 
 

Анализът на пространствената структура на общината показва липса на 
концентрация на изявените селски селищни структури около двата града - Трявна 
и Плачковци. По-голямата част от селата с постоянно население над 25 човека 
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/между 25 и 50/, са разположени на основни комуникационни оси в общината. 
Докато с. Кисийците, с. Престой и с. Радевци са разположени сравнително близо 
до градските центрове, то останалите няколко села са разположени в планинския 
хинтерланд на територията. Въпреки тази разпръснатост, високата 
концентрация на население и икономическа активност в град Трявна и град 
Плачковци показва наличие на центрична пространствена структура в 
общината. 
 

Националната концепция за пространствено развитие за периода 2013 - 2025 
година отрежда на град Трявна място сред градовете от 4-то ниво - малки градове 
с микрорегионално значение за територията. Избраният модел на урбанистично 
развитие за перспективния срок - “умерен полицентризъм”, разглежда град Трявна 
като малък град, който чрез използване на специфични местни ресурси и 
традиции, се развива успешно като център със значение за група общини и играе 
роля в укрепване развитието на периферните райони. Четвърто йерархично ниво 
- малки градове с микрорегионално значение за територията на групи общини 
/околии/ - в Северен централен район са 11 броя: Дряново, Севлиево /4+/, Трявна, 
Елена, Лясковец, Павликени, Бяла, Исперих, Кубрат, Дулово и Тутракан.  
 

06. ИСТОРИЧЕСКО РАЗВИТИЕ 

През втората половина на XII-ти век с името „Търнава“ възниква настоящото 
селище. Легендите говорят, че тук и в околните села, Веленци /от „веля“ - 
заповядвам/, Поповци и Цареви ливади се заселват побягнали от Търново 
представители на духовния клир и боляри. 
 

След 200 години, в края на XIV-ти век, отново настъпват драматични събития, 
османското нашествие достига до земите около престолния град. През 1393 
година, Търново пада под османска власт. Едно предание, записано от местния 
учител Христо Даскалов, разказва за много боляри потърсили убежище в 
Балкана, като много селища в района свързват своето възникване и своите имена 
именно с тези преломни моменти от историята на българския народ. 
 

Най-старите официални сведения за Трявна са от времето на турското робство - 
XV - XVI век. В района на днешния град усяда население от високопланинските 
околни селища, обслужвало през XIII - XIV век, пътищата през планината и 
осигурявало охраната на проходите. Трявна се структурира като дервентджийско 
село от хора, изпълняващи военизирани функции. Това състояние е 
регламентирано със специален султански указ от 8 април 1565 година, в който за 
първи път се споменава името Трявна. В заповедта се казва, че в планината има 
място наричано Търнава, където е подходящо да се установи селище, чиито 
жители, срещу задължението да охраняват и пазят прохода от разбойници, да 
бъдат освободени от държавните тегоби и обичайни налози. Това осигурява на 
тревненци данъчни привилегии и пълна свобода. 
 

През XVI и XVII век Трявна бързо се разраства. В града се преселват пришълци от 
Одринско, Тетевен и други. Липсата на плодородни земи тласнало хората към 
търсене на друг поминък и възможности, като търговията. Постепенно с труд и 
предприемчивост жителите на Трявна развиват и превръщат в свое основно 
препитание художествените занаяти иконопис, дърворезба, казаслък, както и 
мутафчийство, куюмджийство, гайтанджийство, строителство и други. Освен това 
до края на XVII век, пък и по-късно тревненци се занимават с копринарство и 
розопроизводство. Стоките на местните занаятчии достигали до най-
отдалечените пазари на Османската империя, дори отвъд нейните граници - до 
Австрия, Влашко и Русия. Икономическият просперитет, изобилието от камък и 
дърво и близостта до образците на търновското средновековно изкуство са 

http://bg.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D1%8A%D0%BB%D0%B3%D0%B0%D1%80%D1%81%D0%BA%D0%B8%D1%82%D0%B5_%D0%B7%D0%B5%D0%BC%D0%B8_%D0%BF%D0%BE%D0%B4_%D0%BE%D1%81%D0%BC%D0%B0%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%BE_%D0%B2%D0%BB%D0%B0%D0%B4%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE
http://bg.wikipedia.org/wiki/%D0%98%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D0%BE%D0%BF%D0%B8%D1%81
http://bg.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D1%8A%D1%80%D0%B2%D0%BE%D1%80%D0%B5%D0%B7%D0%B1%D0%B0
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причините от средата на XVII-ти век в града да се роди най-старата от 
възрожденските художествени школи - Тревненската, която включва три основни 
направления на художествено-творческа дейност: иконопис, дърворезба и 
строителство. Основоположник на Тревненската художествена школа е Витан 
Карчов, който работи през първата половина на XVII век. Неповторимият облик на 
Трявна се дължи на нейната самобитна архитектура, на поколенията майстори- 
строители, градили църкви, мостове, училища, сътворили оригиналната и красива 
тревненска къща. Възрожденските улични ансамбли „Петко Р. Славейков” и 
„Асеневци”, в Качаунската махала, са съхранили своята автентичност и 
романтика. Двукатните къщи с издадени към улицата еркери и широки стрехи 
привличат почитателите на възрожденската архитектура. Една от най-
внушителните и представителни тревненски къщи е Даскаловата. Строена между 
1804 - 1808 година, тя е дом на фамилия Даскалови и типичен образец на 
ранновъзрожденската жилищна архитектура, съчетаваща утилитарност и 
оригиналност в екстериора. Къщата има традиционна и богата вътрешна уредба. 
Най-впечатляващите елементи в интериора са резбованите тавани в двете гостни 
стаи, с форма на слънца - шедьоври на българската дърворезба от епохата на 
Възраждането. В областта на иконописта работят шест тревненски фамилии, 
които в продължения на два века създават шедьоври на иконописното изкуство - 
разхубавения тип възрожденска икона, съчетаващ традициите на 
средновековната иконография и догматика, и иновациите на Новото време - 
реализмът, одухотвореността, богатата цветова гама, пейзажността. 
Тревненските иконописци окичват името на Трявна със слава и блясък, работейки 
и в най-отдалечените кътчета на българската земя, прокарвайки по този начин 
внушението на своето изкуство до сърцето на обикновения човек. Тревненските 
резбари покриват домове и църкви с изящната си дърворезба, която смекчава 
строгите и еднообразни пропорции на частните и обществените сгради, внасяйки 
по този начин повече топлина и великолепие в интериора. Майстори-строители, 
резбари, иконописци достигат изключително майсторство и виртуозност в своите 
творби и се утвърждават като изключително търсени и ценени през цялото 
Възраждане. По цялата българска земя те сътворяват и оставят за поколенията 
неизброими материални и духовни ценности – църкви, манастири, икони, къщи, 
училища, мостове, чешми, камбанарии и най-вече уникална красота. През XVIII и 
XIX век. Трявна се превръща в един от водещите културни центрове на България, 
средище, в което наследството от късното средновековие се трансформира по 
начин, съобразен с новите обществени и икономически реалности. Така с времето 
започват да наричат Трявна "алтън", т.е. златна. 
 

Сред шедьоврите на тревненското архитектурно наследство са къщите, градени 
от Димитър Сергюв. Калинчевата къща /1830/, Добревата /1834/, Сергевата /1841/, 
Райковата /1846/, Киревата /1851/, са сред архитектурните творения на прочутия 
тревненски строител. Най-типичните и хубави образци на тревненската къща са 
Калинчевата и Райковата /паметник на културата с национално значение/. Къщите 
имат сходно обемно-пространствено решение - двуетажни, с представителна 
фасада, обърната към уличната линия; дюкян откъм улицата; еркерно наддаване 
на втория, жилищния етаж над първия, което разчупва фасадата и смекчава 
строгостта на къщата; голям чардак на втория етаж, отворен към обширен 
вътрешен двор. 
 

В годините на чуждо владичество тревненци не само се проявяват като 
талантливи майстори, но и така организират родното си място, в което живеят, че 
и до днес буди възхищение и създава повод за национална гордост 
архитектурния комплекс в центъра на града, включващ няколко значими 

http://bg.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D1%80%D0%B5%D0%B2%D0%BD%D0%B5%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B0_%D1%85%D1%83%D0%B4%D0%BE%D0%B6%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B5%D0%BD%D0%B0_%D1%88%D0%BA%D0%BE%D0%BB%D0%B0
http://bg.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%94%D0%B0%D1%81%D0%BA%D0%B0%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D0%B0_%D0%BA%D1%8A%D1%89%D0%B0&action=edit&redlink=1
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паметници на строителното изкуство, свидетелстващи за предприемчивия дух на 
тревненеца, стремежа му към красота и самоизява. 
 

В центъра на Трявна се намира единствения запазен днес възрожденски площад 
в България, с прилежащите му наоколо сгради. Уникален с градоустройственото 
си решение, което позволява събирането на множество хора по различни поводи. 
Почти всички сгради, затварящи площадното пространство имат забележителна 
архитектурна стойност. Строени в различно време от различни майстори, 
талантът на възрожденския архитект е безспорен. 
 

Най-представителната сграда на площада с часовниковата кула е Тревненското 
школо. Школото е сред първите светски училища в България. Будните и 
предприемчиви тревненци не остават назад от напредничавите идеи на 
Възраждането и с усилията на цялата тревненска общественост е построена 
сграда, в която е организирано едно от първите в България светски училища, 
където се преподава по най-модерните за епохата педагогически методи. Строена 
през периода 1836 - 1839 година, сградата е издължена, с правоъгълен план, с 
помещения от всички страни, затварящи неголям вътрешен двор. Планът на 
сградата наподобява манастирските комплекси от това време. Осем години с 
известни прекъсвания в него е бил учител големият български поет, писател, 
публицист, обществен и политически деец Петко Р. Славейков. Домът, в който е 
живяло неговото семейство сега е превърнат в музей. Тук се ражда и неговия син 
Пенчо Славейков - един от най-видните български поети и културни дейци. 
 

Хармонично свързан с околната архитектурна среда и облика на Трявна е 
сводестия каменен мост, построен от Димитър Сергюв през 1844 - 1845 година. 
Заедно с Часовниковата кула той се е превърнал в един от символите на града. 
Той привнася допълнителен заряд за неповторимата атмосфера на Трявна. 
 

Часовниковата кула /1814 година/: "направи се тревненския сахат" - е записал 
летописецът на Трявна поп Йовчо. Легендата разказва, че за да се получи 
разрешение от османската власт за строежа на кулата, тревненки е трябвало да 
се откажат да носят традиционния накит за глава, сокай, наподобяващ красивите 
царски диадеми. Часовниковият механизъм е изработен и поставен през 1815 
година от габровските майстори Къню и Геню Радославови. Днес Часовниковата 
кула е един от символите на Трявна. Стройният каменен силует, останал сякаш 
непреходен за годините, насочва погледа нагоре към бронзовата камбанария, 
чийто камбанен звън отмерва времето и изтичащия човешки живот. 
 

Забележителни като композиции са двете църкви на града. В Тревненския проход 
в 1185 година българските царе Асен и Петър разгромяват войските на император 
Исак II Ангел /Въстание на Асен и Петър/, който решил отново да заличи България 
и предприел мащабен поход, безславно завършил след неуспешна обсада на 
Търново, малко преди този разгром. В чест на гръмката победа е изградена най-
старата църква в Трявна - храмът „Свети Архангел Михаил”. Черквата е неделим 
елемент от композицията на старинния площад с часовниковата кула. Датата на 
изграждането ѝ не е известна. През 1798 година църквата е опожарена от 
кърджалиите и е повторно възобновена от тревненци през 1819 година. В план 
представлява трикорабна, едноапсидна псевдобазилика с притвор. Иконите на 
храма и иконостаса са изработени от представители на Витановската фамилия, в 
периода 1820 - 1821 година. 
 

Другата градска църква е „Свети Георги”. Църквата е разположена в „Долната” 
махала на града. Построена е в периода 1848 - 1852 година от първомайстор 
Димитър Сергюв. Иконостасът на храма е изработен от Димитър Дойковчето - 

http://bg.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D1%82%D0%B0%D1%80%D0%BE%D1%82%D0%BE_%D1%88%D0%BA%D0%BE%D0%BB%D0%BE
http://bg.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D1%82%D0%B0%D1%80%D0%BE%D1%82%D0%BE_%D1%88%D0%BA%D0%BE%D0%BB%D0%BE
http://bg.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%B5%D1%82%D0%BA%D0%BE_%D0%A1%D0%BB%D0%B0%D0%B2%D0%B5%D0%B9%D0%BA%D0%BE%D0%B2
http://bg.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D1%83%D0%BA%D0%B0%D0%B9
http://bg.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D1%8A%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B5_%D0%BD%D0%B0_%D0%90%D1%81%D0%B5%D0%BD_%D0%B8_%D0%9F%D0%B5%D1%82%D1%8A%D1%80
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един от най-талантливите тревненски майстори резбари. Представители на 
Витановската фамилия изписват иконите, а стенописите са дело на зографи от 
Захариевската фамилия и фамилията на поп Димитър Кънчов. 
 

За уменията на тревненци в строителството може да се убеди всеки посетител на 
града, като дръзне да се разходи из живописните му улици, или като посети 
околните живописни селища Боженците /Боженци/, Скорците, Веленци, Куманите, 
Войниците, Поповци /Черновръх/, Генчовци, Енчовци, Божковци, Бижевци, 
Раданци, Плачковци. Характерният за балканджиите хумор прави областта около 
Габрово и Трявна център на най-зевзешки селищни имена в България, тук са: 
Дупините /Николаево/, Сърбогъзите, Гъзурниците /Любово/, Пръдлевци и 
Дупелите /съседни на предходното/, Търсигъзи /Търсиите, Андреево/, Торбалъжи, 
Хитревци, Креслювци, Бърборци, Киселковци, Мръзеци, Трапесковци, Свирци, 
Кисийците, Малчовци, Бахреци, Къртипъня, Пържиграх, Бангейци, Чакалите, 
Бърдени, Побък, Врабците и т.н. Наблизо са Върховете Голям Бедек и Малък 
Бедек, параклисите и екопътеките към връх Бъзовец и връх Голям Кръстец, има 
екопътека и за с. Боженци, пещерите Змеюва дупка /Змеева, Змейова дупка/ до 
самия град Трявна и Марина /Парова/ дупка при с. Генчовци, в Национален 
природен парк „Българка“ с местностите Виканата скала и Студения кладенец, 
там се намира хижа "Българка". Географският център на България - местността 
Узана в централна Стара планина също не е особено далеч. 
 

През 1938 година съпругата на цар Борис III, царица Йоанна дарява своята зестра 
за построяването на Детски санаториум за лечение и профилактика на 
белодробни заболявания, който е открит през 1944 година. В него и досега идват 
да се лекуват и оздравяват деца от всички краища на България. 
 

Много тревненци се включват в борбата за национално освобождение. Активно 
участват в подпомагането на руските войски при боевете при Шипка - Шейново 
много от тях, като Минчо Стари, са техни разузнавачи, водачи в планината и 
доставчици на продоволствия. В Трявна е роден и сподвижникът на Левски, Ангел 
Кънчев /1850-1871 г./. Самият Васил Левски е посещавал града неколкократно, за 
да организира революционна дейност. Трявна е сред селищата, които се 
включват в Априлското въстание. На 25 април 1876 г. в града пристига пратеник 
от Панагюрище с писмо от апостолите на IV-ти Пловдивски революционен окръг 
Георги Бенковски и Захари Стоянов, с което се призовава към незабавен бунт. 
Местните дейци, водени от председателя на революционния комитет зографа 
Цаню Захариев, за десет дни събират чета от 50 души. Водени от войводата 
Христо Патрев, въстаниците на 5-ти май завземат града без да срещнат 
съпротива. На 9-ти май четата, вече нараснала до 110 души, се изправя срещу 
башибозук и редовна армия близо до селцето Нова Махала. Благодарение на 
избраната удобна позиция и организацията си, тревненци успяват да отблъснат 
три пъти атаките на османците. Въпреки това, те изпитват проблеми заради глад 
и недостатъчно амуниции и решават да се разделят и да отстъпят. Много от тях 
са заловени и екзекутирани или изпратени на заточение. През Руско-турската 
освободителна война от 1877-1878 година вземат участие над 200 тревненци. От 
началото на декември 1892 година тук живее като интерниран Петко войвода до 
падането на Стамболов, след което на 18 май 1894 година той се връща във 
Варна. Гражданството се отнася с дълбока почит и уважение към войводата. 
Тревненци участват масово и в петте войни за обединение на България, които се 
водят между 1885 и 1945 година. 
 

Свободата си Трявна посреща по Петровден 1877 година. Някогашните 
занаятчийски работилници прерастват в малки предприятия за мебели и текстил. 
През втората половина на XX-ти век тук израстват модерни предприятия за 

http://bg.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%BE%D0%B6%D0%B5%D0%BD%D1%86%D0%B8%D1%82%D0%B5
http://bg.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%BA%D0%BE%D1%80%D1%86%D0%B8%D1%82%D0%B5
http://bg.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%B5%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D1%86%D0%B8
http://bg.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D1%83%D0%BC%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%82%D0%B5
http://bg.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%B5%D0%BD%D1%87%D0%BE%D0%B2%D1%86%D0%B8_%28%D0%BE%D0%B1%D1%89%D0%B8%D0%BD%D0%B0_%D0%A2%D1%80%D1%8F%D0%B2%D0%BD%D0%B0%29
http://bg.wikipedia.org/wiki/%D0%95%D0%BD%D1%87%D0%BE%D0%B2%D1%86%D0%B8
http://bg.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%BB%D0%B0%D1%87%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D1%86%D0%B8
http://bg.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D0%BE%D1%80%D0%B1%D0%B0%D0%BB%D1%8A%D0%B6%D0%B8
http://bg.wikipedia.org/wiki/%D0%A5%D0%B8%D1%82%D1%80%D0%B5%D0%B2%D1%86%D0%B8
http://bg.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D1%80%D0%B5%D1%81%D0%BB%D1%8E%D0%B2%D1%86%D0%B8
http://bg.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B8%D1%81%D0%B5%D0%BB%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D1%86%D0%B8
http://bg.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D1%80%D1%8A%D0%B7%D0%B5%D1%86%D0%B8
http://bg.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D1%80%D0%B0%D0%BF%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D1%86%D0%B8
http://bg.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B2%D0%B8%D1%80%D1%86%D0%B8
http://bg.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B8%D1%81%D0%B8%D0%B9%D1%86%D0%B8%D1%82%D0%B5
http://bg.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B0%D0%BB%D1%87%D0%BE%D0%B2%D1%86%D0%B8_%28%D0%9E%D0%B1%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%82_%D0%93%D0%B0%D0%B1%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%BE%29
http://bg.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%B0%D1%85%D1%80%D0%B5%D1%86%D0%B8
http://bg.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D1%8A%D1%80%D1%82%D0%B8%D0%BF%D1%8A%D0%BD%D1%8F
http://bg.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D1%8A%D1%80%D0%B6%D0%B8%D0%B3%D1%80%D0%B0%D1%85
http://bg.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%B0%D0%BD%D0%B3%D0%B5%D0%B9%D1%86%D0%B8
http://bg.wikipedia.org/wiki/%D0%A7%D0%B0%D0%BA%D0%B0%D0%BB%D0%B8%D1%82%D0%B5
http://bg.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D1%8A%D1%80%D0%B4%D0%B5%D0%BD%D0%B8
http://bg.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%BE%D0%B1%D1%8A%D0%BA
http://bg.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D1%80%D0%B0%D0%B1%D1%86%D0%B8%D1%82%D0%B5
http://bg.wikipedia.org/wiki/%D0%A3%D0%B7%D0%B0%D0%BD%D0%B0
http://bg.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%BE%D1%80%D0%B8%D1%81_III
http://bg.wikipedia.org/wiki/%D0%99%D0%BE%D0%B0%D0%BD%D0%BD%D0%B0_%D0%91%D1%8A%D0%BB%D0%B3%D0%B0%D1%80%D1%81%D0%BA%D0%B0
http://bg.wikipedia.org/wiki/%D0%A8%D0%B5%D0%B9%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%B0_%D0%B1%D0%B8%D1%82%D0%BA%D0%B0
http://bg.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%B0%D1%81%D0%B8%D0%BB_%D0%9B%D0%B5%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%B8
http://bg.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%BD%D0%B3%D0%B5%D0%BB_%D0%9A%D1%8A%D0%BD%D1%87%D0%B5%D0%B2
http://bg.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%BD%D0%B3%D0%B5%D0%BB_%D0%9A%D1%8A%D0%BD%D1%87%D0%B5%D0%B2
http://bg.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%BF%D1%80%D0%B8%D0%BB%D1%81%D0%BA%D0%BE_%D0%B2%D1%8A%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B5
http://bg.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%B5%D0%BE%D1%80%D0%B3%D0%B8_%D0%91%D0%B5%D0%BD%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%B8
http://bg.wikipedia.org/wiki/%D0%97%D0%B0%D1%85%D0%B0%D1%80%D0%B8%D0%B9_%D0%A1%D1%82%D0%BE%D1%8F%D0%BD%D0%BE%D0%B2
http://bg.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%B0%D1%88%D0%B8%D0%B1%D0%BE%D0%B7%D1%83%D0%BA
http://bg.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%B5%D1%82%D0%BA%D0%BE_%D0%B2%D0%BE%D0%B9%D0%B2%D0%BE%D0%B4%D0%B0
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производства на вълнен текстил, трикотаж, мебели, машиностроене и военна 
продукция. Но тревненци използват добре природните дадености на своя красив 
край и от самото начало на XX-ти век. в Трявна се развива туризъм и курортна 
дейност. Първите туристи през 1896 година са посрещнати с леко недоверие, но 
скоро духа на модерността и вродената предприемчивост вземат връх. През 1910 
година е създадено Дружество за културно-икономическо повдигане на град 
Трявна, което заедно с управата на града, полага големи усилия за 
благоустрояване на селището и създаване на удобства за почиващите, идващи 
тук заради красивата природа и здравословния балкански въздух. През 1927 
година са издадени книга за курорта Трявна и пощенски картички, разпространява 
се и филм за природата и забележителностите на града. Така през 1937 година 
Трявна получава статут на "почивно място" със Заповед на Главна дирекция на 
народното здраве. 
 

През 1963 година Трявна официално е обявена за курорт. Днешното управление 
на града с всички сили се старае да поддържа и развива тази традиция, за което 
говорят многото направени през последните години подобрения на централната и 
старинната части на града. Къщите в архитектурния резерват са запазили 
автентичния си вид с резбарските работилници и дюкяни, и покривите от каменни 
плочи. Особено колоритна, с щъркелово гнездо на комина, е сградата на Музея за 
азиатско и африканско изкуство /сградата на някогашната градска баня, обновена 
и ремонтирана с част от целевото дарение/. Човек може да отпочине в градинката 
пред музея и да се полюбува на фонтана. Ако пък тръгне в посока към реката и 
погледне от мостчето, ще може да види изумителна гледка - множество риби, 
плуващи под моста в самия център на града. Целта на тревненци е да свържат в 
едно хармонично и уравновесено цяло традиция и модерност, като по този начин 
града да успее и да намери своето място в бъдещия глобализиран модел на 
света. 
 

Галерия „Казаков“ в Трявна отново отваря врати след 2000-та година, в нея са 
изложени картини и пластики от дърво на братята Казакови - Никола и Димитър. 
Димитър Казаков - "Нерон" е първият български художник, чиито картини може да 
се видят в Лувъра. Галерията "Казаков" е открита първоначално през 1985 година 
във възрожденското „Славейково училище“ в Трявна, с подарените от художника 
на града над 500 от най-добрите живописни творби. Тя е единственото място в 
България, където могат да се видят неговите творби събрани в значима 
постоянна експозиция. От 1959 година градът е в състава на област Габрово. В 
последните години град Трявна е основно променен. Центърът на града е изцяло 
обновен и озеленен, фасадите са боядисани, от балконите висят цветя, а между 
административните сгради надничат зелени, ниско окосени морави и фонтани, 
съперничещи на тези, които може да се видят в известните европейски столици. 
Това е съвременна Трявна - град, който не забравя своето славно минало, пази 
своето богато и уникално културно-историческо наследство и гледа без страх 
напред към европейското и глобално бъдеще на нашата родина - България. 
 

07. ПРИРОДНА СРЕДА И РЕСУРСИ  

07. 01:  Релеф 
Релефът на общината е предимно планински и полупланински, включващ част от 
главната старопланинска верига и Предбалкана. Площта й се характеризира с 
голямо разнообразие на теренни форми - същинска планина, речни долини, 
хълмове, седловини, билни заравнености. Теренът е преимуществено планински, 
като надморската височина варира между 400 м и 1489 м. Средната надморска 
височина на общинската територия е 700 м. Град Трявна е разположен на 435 м 
надморска височина, а най-високата точка е връх Бедек. Наличието на множество 

http://bg.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%B8%D0%BC%D0%B8%D1%82%D1%8A%D1%80_%D0%9A%D0%B0%D0%B7%D0%B0%D0%BA%D0%BE%D0%B2
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ручеи и малки реки, течащи предимно в овразите, прави околността извън 
пътищата почти непроходима за механизиран транспорт. 
Наклон на склоновете - релефът не се отличава с големи денивелации. 
Преобладават средни и малки наклони - до 5 - 10 градуса, по дъното на 
котловината - от 1 до 3 градуса. 
 

07. 02: Климат 
Климатът e важен компонент на географската среда. Той оказва силно влияние 
върху останалите компоненти на природната среда - води, почви, растителен и 
животински свят. Има голямо значение за развитие на селското и горско 
стопанство, туристическото дело, отделните видове транспорт, строителството и 
промишлеността.  
 

Територията на Община Трявна попада в зоната на умерено-континенталния 
климат. Неговите измерения се обуславят до голяма степен от непосредствената 
близост на планината, от обраслите с гори големи планински повърхности и от 
начупения релеф. Характеризира се с по - високи минимални температури през 
лятото в сравнение с тези за страната. Горите влияят върху намаляването на 
температурите през лятото и запазване на по - високи температурни стойности 
през зимата. Под влияние на климата влажността на региона е сравнително 
висока през всички годишни сезони. Естествената защитеност от големия брой 
планински възвишения и горски насаждения оказва влияние върху намаляване на 
скоростта на движение на въздушните маси и спадане на тяхната сила. Ветровете 
са непериодични и с разнообразен интензитет. Преобладават северните, 
северозападните и западните ветрове. По долините на реките типичен е 
вечерният планински вятър. 
 

Зимата в региона е сравнително студена със средни температури за м. януари от 
-5,50C до +2,80C. Пролетта настъпва късно - в края на март със средни 
температури за април от +5,50C до +16,50C. Лятото е прохладно и влажно със 
средни температури за юли от +14,60C до +27,40C. Есента е топла, с първи есенни 
застудявания в края на октомври, началото на ноември. Средните минимални 
температури за ноември варират между + 2,70C  до  +11,10C. Периодът, през 
който няма минусови температури, е средно 196 дни през годината. Регионът се 
характеризира с висока /2190 часа/ годишна продължителност на слънчевото 
греене. Средната годишна влажност на въздуха е 74 %, като най - ниските и 
стойности - 30 % са през горещите летни месеци, като в периода края на лятото и 
началото на есента са характерни продължителни засушавания, въпреки че в 
района преобладават летните валежи, които достигат до 1/3 от годишната 
валежна сума / 881 мм на квм/. снеговалежите в региона са обилни, максимумът е 
в края на януари - началото на февруари. Снежната покривка се задържа средно 
110 дни в годината. 
 
Таблица 1: Климатични характеристика на община Трявна 

Брой дни 
температура 

на въздуха С 

Вятър 
м / сек 

влажност на 
въздуха в % 

% от 
годината 

48,6 под 0 над 3 над 70 8,5 

55,9 0 - 5 0,5 - 3 над 80 19,1 

107,7 5 - 15 0,5 - 3 30 - 70 29,6 

146,1 15 - 25 0,5 - 3 31 - 70 37,4 

6,7 над 25 0 - 0,5 над 30 5,4 

Източник: Програма за управление на дейностите по отпадъците в община Трявна 
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07. 03: Хидрография 
През територията на община Трявна преминава река Тревненска, в която се 
вливат множество дерета от склоновете на предбалкана. Река Тревненска води 
началото си от Тревненска планина. Общата дължина на реката е 25, 8 км; среден 
наклон - 2,44 %; средна надморска височина - 667 м; ширина на речното корито от 
3 до 25 м. Дъното на реката е скалисто и с наноси. 
Територията на общината е насечена от редица малки реки и дерета.  
На територията на общината функционира един микроязовир с наименование 
“Трявна” разположен в западната част на град Трявна. Година на въвеждане в 
експлоатация - 1961 г.; залята площ - 40 дка; водосборен район - дере Хитревци. 
 

07. 04: Полезни изкопаеми  
От подземните богатства най - голям интерес представляват и са разработвани 
находищата на черни каменни въглища. На територията на общината е 
разположен рудник “Лев”, село Кръстец, чиято дейност е прекратена през 2004 г. 
 

07. 05: Почви  
Разпространени видове са тъмносивите и сивите горски, кафявите горски, 
планинско ливадните, алувиалните и делувиалните почви. 
Сивите горски почви са характерни за Предбалкана с надморска височина от 
800 до 1 000 м. Образуват се в условията на умерено-континентален климат и 
имат ясно изразен хумусен хоризонт, като хумусното съдържание е до 5%, а 
общия запас на хумус варира от 20 до 25 т/дка. Притежават неблагоприятни 
физико-механични свойства и понижена водопропускливост като резултат от 
тежкия си механичен състав. За повишаване на плодородието на сивите горски 
почви е необходимо провеждането на редица мероприятия, като върху тях могат 
да бъдат отглеждани зимна пшеница, ечемик, ръж, фасул, овошки, люцерна и др. 
Алувиално - ливадните почви са разпространени предимно по поречието на 
река Тревненска. Намират се на заливните тераси на реките и са богати на скални 
материали и хумусни вещества. Задържат по-продължително време влагата и са 
подходящи за отглеждане на зеленчуци. За повишаване на плодородието им е 
необходимо да се предпазват от заблатяване и засоляване. Относителният им 
дял е малък на територията на общината. 
Кафявите горски почви са разпространени върху високите склонове на Стара 
планина - в места с надморска височина над 1 000 метра. Те са силно ерозирали, 
имат лек механичен състав и се отличават с ниско плодородие. Образувани са 
върху кисели скали, пясъчници и глинести шисти. Подходящи са за отглеждане на 
ръж, овес и картофи, но се нуждаят от варуване и комбинирано торене. 
 

07. 06: Геоложка характеристика 
Представена е от магмени седименти и метаморфни скали с различна възраст. 
Тревненската котловина е покрита от алувиални, делувиални и  пролувиални 
квартерни наслаги, Тревненската планина предимно от палеозойски 
конгломерати, пясъчници, шисти и аргилити. 
 

Сеизмичност на територията. Територията на община Трявна е с проявена 
сеизмичност - IV - V-та степен. 
Рискови процеси. Те са свързани с образуване на свлачища с малки и средни 
размери. Разположени са главно в основата на склоновете в делувиално-
пролувиалните наслаги в периферията на Тревненската котловина. Имат 
отражение главно върху пътната инфраструктура. 
 

07. 07: Растителност 
Горският фонд е разположен предимно в южната част на общината. Горите са 
предимно широколистни и преобладават бук, габър, дъб и бор. Височината на 
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дърветата е от 7 - 20 м с дебелина 0.10 - 0.25 м. Разстоянието между дърветата е 
около 2 м. 
На територията на общината се намира защитената територия природен парк 
„Българка”, съхраняващ красиви природни ресурси и вековна букова гора.  
 

08. ОКОЛНА СРЕДА И ЕКОЛОГИЧНИ УСЛОВИЯ 

 
08. 01. Качество на атмосферния въздух  
Анализът на данни за предишни периоди не показва наличието на значими 
проблеми, свързани с екологичното състояние на средата и наличието на рискове 
от замърсяване. Не са отчетени съществени промени в състоянието на сектора и 
предоставяните услуги. 
 

Спадът в промишленото производство доведе до намаляване на емисиите на 
атмосферните замърсители, а оттам и подобряване качеството на въздуха в 
населените места, в цялата страна и в частност и в община Трявна. Основни 
източници на замърсяване на атмосферния въздух на територията на община 
Трявна са транспортните средства и отоплителните инсталации. Допълнително 
негативно влияние има лошата улична и пътна настилка и качеството на 
хигиенизиране на населените места. Транспортният поток се увеличава в 
почивните дни и в летния и зимния период, но без да нарушава осезаемо 
чистотата на въздуха. В съседните общини /в радиус от 20 км/ няма 
производствени дейности, които емитират значимо ниво на вредни вещества в 
атмосферния въздух. 
 

Общината  се характеризира с нисък потенциал на замърсяване - климатичните 
условия не благоприятстват задържане и събиране на атмосферни замърсители в 
приземния въздушен слой. На територията на общината няма предприятия, от 
чиято  производствена дейност да се емитират вредности в атмосферата. 
 

Отоплителните инсталации са основен източник на замърсяване на въздуха през 
зимния сезон. Близо 85.1 % от обитаваните жилищата се отопляват с твърди 
горива /дърва 67.3 % и въглища 17.8 %/ в град Трявна, а в град Плачковци 
97.2 % /дърва 87.2 % и въглища 10.0 %/. С газ и парно отопление е имат само 
13 жилища разположени в град Трявна. Прекомерното използване на твърди 
горива за отопление на жилищата е един от основните източници на замърсяване 
на въздуха, особено при неблагоприятни климатични условия. Наложително е да 
бъде извършена газификация на общината, с което ще се намали замърсяването 
на въздуха с прах, сажди, въглероден диоксид, азотни окиси и въглероден окис. 
  

Необходимо е да продължат дейностите по благоустрояване и почистване на 
града и населените места. Продължаващите дейности по озеленяване край 
улиците ще доведат до намаляване на замърсяването от прах и газове резултат 
от транспортните средства. 
 

Към момента на територията на общината чрез мобилна станция се извършват 
замервания на показатели характеризиращи качеството на атмосферния въздух. 
РИОСВ извършва контрол върху показатели характеризиращи качеството на 
атмосферния въздух на някой дървообработващи предприятия в Трявна. 
 

08. 02. ВОДИ 

Географското разположение на общината обуславя наличието на собствени 
водни ресурси, генерирани от валежите. На територията на общината извира и 
протича река Тревненска приток на река Янтра. Останалите водни течения на 
територията на общината са къси и с непостоянен дебит. 
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Незначителен дял във водния баланс на общината са естествените и изкуствени 
водоеми. Това са двата микроязовира; 
- микроязовир Трявна, залята площ 40 дка и завирен обем 160 хил. куб. метра; 
- микроязовир Белица, залята площ 6 дка и завирен обем 15 хил. куб. метра. 
 

Основен проблем на водоснабдяването на град Трявна е недостигът на водно 
количество и периодично влошаване на качеството на водата вследствие 
механични примеси. Недостигът на водно количество е следствие от характера на 
основните водохващания, дебитът на които е зависим от валежите и от липсата 
на годишен изравнител на водния дебит. Влошаване качеството на питейната 
вода се явява резултат от липсата на пречиствателна станция за питейна вода и 
вече поменатия годишен изравнител, който би служил като първичен пречистващ 
елемент - утаител. 
 

Пречистването на водата за град Трявна се свежда до дезинфекционна обработка 
с хлорни продукти /хлоргаз и натриев хипохлорид/, степента на които се следи 
ежедневно. При валежи се получава често замътване, което води до лоши 
микробиологични показатели. Въпреки стриктното хлориране на водата процента 
на нестандартност на пробите за микробиологичен анализ е твърде висок. Няма 
регистрирани замърсявания на питейни водоизточници с изпускани отпадъчни 
води. Планираното строителство на ПСПВ при изграждане на язовир „Нейковци“ 
значително ще подобри качеството на питейното водозахранване в общината. 
 

Като основен източник на замърсяване на водите в общината може да се 
разглежда канализационната мрежа. Степента на изграденост на 
канализационата мрежа на град Трявна е 44.8 %. Канализация не е изграждана в 
кварталите Божковци, Хитревци, Стояновци и Раданци. Дължината на 
канализационата мрежа на град Плачковци е 4 694 м. Степента на изграденост на 
канализационата мрежа на град Плачковци е 12.3 %. Видът на канализационната 
мрежа е смесен тип, за отпадни и за повърхностни води.  
 

Предстоящото завършване на ПСОВ Трявна с довеждащ колектор към нея ще 
подобри значително качеството на заустваните отпадни води. 
 

08. 03. УПРАВЛЕНИЕ НА ОТПАДЪЦИТЕ 

В общинската програма за управление на отпадъците са заложени конкретни 
мероприятия, целящи минимизиране отрицателното влияние на отпадъците върху 
околната среда. 
Основната цел, която е поставена в нея е общо подобряване на управлението на 
твърдите отпадъци. Програмата предвижда мерки за постигане на следните цели: 
- намаляване или ограничаване образуването на отпадъците, както и степента на 
тяхната опасност; 
- прилагане на новите нормативни изисквания в областта на обезвреждане на 
отпадъците; 
- почистване на старите замърсявания с отпадъци; 
- екологосъобразно обезвреждане. 
Със сключения договор през 2007 година между община Трявна и “Екобулпак” АД 
/организация по оползотворяване на отпадъците от опаковки/ разделното 
събиране на отпадъци е въведено за всички жители на градовете Трявна и 
Плачковци. През 2009 година Община Трявна постави компостери с цел 
оползотворяване на биоразградимите отпадъци на обществени места в град 
Трявна. 
 

От 10 април 2009 година, Община Трявна притежава Регистрационен документ № 
04-РД-076-00 за извършване на дейности по събиране и транспортиране на 



 
 

20/ 127 

ОБЩ УСТРОЙСТВЕН ПЛАН НА ОБЩИНА ТРЯВНА 
 

отпадъци, които нямат опасни свойства. С организирано сметосъбиране и 
сметоизвозване през цялата година са 56 населени места в общината, а с такова 
само за периода от април до септември тази година са 11 села. 
 

08. 04. ПОЧВИ 

В общината няма производства, които да замърсяват почвите с тежки метали 
/олово, мед, цинк, арсен, кадмий, никел, хром/ и нефтопродукти. Като единствен 
значим източник на замърсяване с оловни аерозоли могат да бъдат 
идентифицирани моторните превозни средства с бензинови двигатели. 
Потенциално замърсени с олово са земи в крайпътните зони с ширина 15-25 
метра. През района не преминават главни и първокласни пътища, което обуславя 
по-малка интензивност на трафика. Съществуващата пътна мрежа обслужва 
главно нуждите на местното население. Междуселищният обществен транспорт 
разполага с автобусен парк изцяло на дизелово гориво. Независимо, че няма 
конкретни изследвания, въз основа на горепосочените обстоятелства може да се 
направи извода, че няма наднормено ниво на замърсяване с тежки метали на 
почвите в района. 
 

Обработваемите земи на територията на общината са слабо плодородни, поради 
ниското съдържание на хумус в горния повърхностен слой. Това налага 
използването на естествени и изкуствени торове за подобряване на техните 
качества. С възстановяването на частната собственост върху земята практиката 
по наторяване на почвите мина през различни фази: от предозирано и 
безконтролно към наторяване преобладаващо с естествени торове и в умерена 
степен с изкуствени. Няма конкретни анализи на почвени проби от района за 
замърсяване с нитрати. 
 

Залежалите и негодни пестициди с безвъзмездно отпуснати средства от НФООС 
през 2000 година са препакетирани и прехвърлени в централен склад за 
екологосъобразно съхранение, което доведе до премахване опасността от 
разпиляване и незаконното им използване. Освободените помещения, използвани 
до момента за складирането на пестицидите, на територията на общината са 
санирани. 
 

На територията на общината няма заблатени и засолени почви. 
Големите наклони на терените, обемът и интензивността на валежите в 
съчетание с почвените условия са част от факторите, които определят 
интензивността на ерозията. Естествената ерозия се ускорява под влияние на 
човешката дейност. Широколистните насаждения в горския фонд, със своите 
водозадържащи функции имат изключителна роля за предотвратяване на 
ерозионните процеси. Незаконните масови сечи, провеждането на голи сечи и 
подмяната на широколистните с иглолистини култури провокира ерозионните 
процеси. В общината няма данни за силно ерозирали почви. Хълмисто-
планинският релеф на общината е естествена геоложка предпоставка за 
възникването на различни по интензивност и размер свлачищни масиви. От 
„Геозащита - Плевен” ЕООД са регистрирани 24 свлачищни райони, от които в 
активен стадий са 9, а 15 са периодично активни. Възможно е действителният им 
брой да е по-голям. Картотекираните свлачища засягат пътни комуникации и 
производствени фирми. 
 

Ерозията на речните долини, скатовете над тях и обилните валежи са основна 
причина за ежегодното активизиране на свлачищата. Особено проявление на този 
процес се констатира при бързото топене на големи снежни маси и при обилни, 
продължителни пролетни и есенни дъждове. Свлачището в квартал 134 ул. 
”Алески Пухлев” е с непрекъсваща и различна по интензивност дейност. Сериозни 
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затруднения предизвиква поддържането на път III - 609 - Трявна - Царева ливада 
с пет свлачища. Периодично се активизират и нанасят големи щети 
картотекираните от „Геозащита - Плевен” ЕООД свлачищни масиви, засягащи 
трето и четвъртокласната мрежа към кметските наместничества на община 
Трявна. През 1997 година е завършена и окончателно приета и биологичната 
рекултивация /след изпълнена преди това техническа рекултивация/ на открит 
участък на мина “Лев”. 
 

08. 05. ШУМ  

Шумовата обстановка в градовете Трявна и Плачковци се определя основно от 
въздействието на градския транспорт. Акустичната обстановка в общината до 
момента не е обследвана. 
За потенциално високи стойности на шумовите нива допринасят характерните 
особености на териториално-устройствения план на града: 
- липсата на околовръстни пътища, поради което целият вътрешноградски и 
транзитен моторен поток минава през жилищни квартали; 
- лошокачествена настилка; 
- двустранно плътно застрояване по главните улици; 
- големи наклони на някои улици; 
- липса на възможност за зелена и друга екранизация на сградите; 
- основният източник на шумово замърсяване е и жп транспорта, тъй като трасето 
преминава непосредствено през жилищни зони. 
Като цяло град Трявна се характеризира със сравнително нормална шумова 
среда. Подмяната и поддръжката на съществуващата настилка ще доведе до 
значително подобряване на шумовата среда. 
 

08. 06. ЗАЩИТЕНИ ТЕРИТОРИИ И БИОРОАЗНООБРАЗИЕ 

Общината е разположена в Предбалкана. В този район преобладават горски 
дървесни видове. Горите заемат приблизително 48 % от територията на 
общината. Отделни райони, главно около реките са заети със селскостопански 
култури. Скалните образувания са покрити с мъхове и лишеи. 
Горите са изградени предимно от широколистни листопадни и смесени горски и 
храстови съобщества. Поради благоприятния климат тези съобщества са по-
богати на видове от средноевропейските. 
Основните видове, които заемат най-големи площи са бука, различните видове 
дъбове - цер, зимен, летен дъб и благун, габъра, акация и други. 
В смесените широколистни и широколистно-иглолистни гори се срещат и 
планинския явор /над 1 200 м надморска височина/ - рядък вид, сребролистната 
липа, едролистната липа, клен, ясен, келяв габър, ива, трепетлика, бреза и други, 
а от иглолистните видове най-често срещани са: черен бор, бял бор, също така 
обикновената ела, на някои места - европейска лиственица. 
 

В град Трявна има успешно адаптирани към местния климат видове като източен 
чинар, брекина, едроцветна магнолия, магнолия-кобус, албиция, див рожков 
/рядък вид/, гледичия, конски кестен /защитен вид/, миризлива върба; реликтовите 
видове: гинко, тис, /като от последния вид има и защитено естествено находище/, 
черен глог /защитен обект/. 
Срещат се редки и защитени тревни видове: бодлив залист, алпийска крехка 
папрат /рядък вид/, разперена светлика /рядък вид/, кълбест салеп /рядък вид/, 
нейчев зановец /рядък вид/, блатно кокиче /защитен вид/, снежно кокиче /рядък 
вид/, момкова сълза, левурда /мечи лук/, старопланинска теменуга, 
ръбестостеблен воден морач, хилядолистен воден морач, панчичева пищялка 
/рядък вид/, лудо биле /рядък вид/. 
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Биологичното разнообразие в общината е много голямо, особено на територията, 
попадаща в обхвата на Природен парк „Българка“. 
 

Списък на Защитените територии в община Трявна според Регистър на 
защитените територии и защитени зони в България: 
Природен парк “Българка”. Код в регистъра: 10/, площ - 21 772,16 ха, 
местоположение: от тях в община Трявна: гр. Плачковци, с. Престой, с. Радевци, 
с. Станчов хан - 7 805, 72 ха; 
ЗЗ по директива на местообитанията  
Централен Балкан - буфер /Код в регистъра: BG000149/, площ - 138 363,81 ха, 
Местоположение: от тях в община Трявна: гр. Трявна и с. Станчов хан; 
Дряновска река /Код в регистъра: BG0000282/, площ - 187,62 ха, 
местоположение: от тях в община Трявна: гр. Плачковци, гр. Трявна, с. Бангейци, 
с. Черновръх; 
Дряновски манастир /Код в регистъра: BG0000214/, площ - 2 986,45 ха, 
местоположение: от тях в община Трявна: гр. Трявна, с. Бижовци,, с. Черновръх; 
Река Белица /Код в регистъра: BG0000281/, площ - 117,26 ха, местоположение: от 
тях в община Трявна: с. Белица, с. Станчов хан, с. Фъревци; 
ЗЗ по двете директиви 
Българка /Код в регистъра: BG0000399/, площ - 17 970, 27  ха, местоположение: 
от тях в община Трявна: гр. Плачковци, с. Престой,  с. Радевци, с. Станчов хан - 
7 805,72 ха; 
Защитени местности; 
Боженци /с. Бижовци/ /Код в регистъра: 37/, площ - 227.1  ха, местоположение: 
от тях в община Трявна: с. Бижовци; 
Механичица- Йововци /Код в регистъра: 188/, площ - 63.8  ха, местоположение: 
от тях в община Трявна: гр. Плачковци; 
Столица (Код в регистъра:194), площ - 3.81  ха, местоположение: от тях в община 
Трявна: гр. Плачковци; 
Студеният Кладенец /Код в регистъра: 78/, площ - 63.0  ха, местоположение: от 
тях в община Трявна: с. Трявна; 
Природни забележителности 
Виканата скала /Код в регистъра: 190/, площ - 0.49 ха, местоположение – гр. 
Плачковци, с. Радевци; 
Скален венец - местност Мъхнатите скали /Код в регистъра: 502/, площ - 7.42 
ха, местоположение - гр. Плачковци; 
 

Данните показват необходимост от внимателно планиране на интервенциите в 
областта на инфраструктурата в землищата, попадащи в посочените по-горе 
територии 
 

08. 07.  

 
1.2.1. За защитени зони „Българка“ (BG0000399) по Директива 

92/43/ЕИО и „Българка“ (BG0000399) по Директива  79/409/ЕЕС. 
В случая проектанският екип е взел предвид предлаганото в съответния 

етап на разработка и утвърждавене на Плана за управление /в процедура/ 
зониране на Природен парк „Българка”, чиято територия се припокрива с тази на 
едноименните защитени зони. 

 Територия за рекреационни дейности, курорти, вилни зони. 
  

местоположение обща площ 
(ха) 

вид територия/начин на трайно 
ползване 

площ 
(ха) 
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източно от квартал 
Стоевци 

2.00 залесени горски територии 2.00 

 
 
западно от квартал 
Стоевци 

 
 
7,30 

ниви орна земя 1,6 

пасища, мери 1,0 

овощни насаждения 1,5 

дерета 0,1 

естествени ливади 3,1 

 

 Територии с допустима промяна на предназначението за смесени 
функции (означава допустима възможност за промяна на функцията, начина на 
използване на терена съобразно действащото законодателство). 

  

местоположение обща площ 
(ха) 

вид територия/начин на трайно 
ползване 

площ 
(ха) 

 
 
 
 
източно от квартал 
Стоевци 

 
 
 
 
13,3 

естествени ливади 0,3 

гори в земеделски земи 0,1 

ниви орна земя 5,5 

полски пътища 0,2 

жилищни територии 0,2 

овощни насаждения 
нетерасирани 

7,0 

 
 
 
източно от квартал 
Късовци 

 
 
 
3,6 

овощни насаждения 
нетерасирани 

1,1 

терени със жилищен характер  
(на средата на ливадата) 

0,2 

изоставени трайни насаждения 0,1 

залесени горски територии 0,4 

естествени ливади 1,8 

 
 
между Престой и 
Шипково 

 
 
11,0 

 естествени ливади 0,45 

храсти 0,11 

изоставени трайни насаждения 0,2 

ниви орна земя 10,24 

южно от квартал 
Нейковци 

6,0 залесени горски територии 6,0 

 
 
 
около спирка Бъзовец 

 
 
 
2,5 

изоставени трайни насаждения 0,1 

изоставени орни земи 1,5 

орни земи ниви 0,3 

естествени ливади 0,2 
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местни пътища 0,1 

жилищни територии 0,3 

 
1.2.2. За защитена зона „Дряновски манастир” (BG0000214 ). 
 Територия за обществено-обслужващи функции - съществуваща.  

северно от град Трявна 2,5 пасища, мери 2,5 

 Територии с допустима промяна на предназначението за смесени 
функции северно от град Трявна  - ха; 

северно от град Трявна 3,7 пасища, мери 3.7 

 Територия за рекреационни дейности, курорти, вилни зони  

северно от село 
Стайновци  /землище на 
село Бижовци/ 

0,3 вече се ползва като такава 0,3 

южно от селата 
Войниците и Тодореците 

1.0 жилищни територии 

 

1.0 

 

1.5.3. За защитена зона “Дряновска река” (BG0000282). 

 Територии с допустима промяна на предназначението за смесени 
функции - в близост до границите на зоната. 

до град Плачковци 3,7 ниви орна земя 3.7 

 

1.2.3. За защитена зона “Река Белица” (BG0000281). 
 Територии с допустима промяна на предназначението за смесени 

функции - в близост до границите и частично в зоната. 

източно от село Белица   4,7 ниви орна земя 4,7 

1.3. Баланс на територията на елементите на националната 
екологична мрежа. 

Общата площ на елементите от Националната екологична мрежа, 
включваща защитени природни територии, обявени или приведени в съответствие 
с изискванията на Закона за защитените територии и защитени зони, изграждани 
по общоевропейската програма НАТУРА 2000 и в съответствие със Закона за 
биологичното разнообразие за община Трявна е 29 348.7 ха с припокриване и 10 
472.0 без припокриване с дял 41.07 % от общата територия на общината. По този 
показател тя попада в групата на общините с висок дял на териториална защита 
на местата с концентрация на биоразнообразие.  

Площта на елементите на националната екологична мрежа и делът им в 
общинската територия с отчитане на припокриване представяме в следната 
таблица: 

 

Елементи на 
НЕМ 

Защитени 
зони 

Защитени 
зони Дир. 
92/43/ЕЕС 

Защитени зони 
Дир.2009/147/ЕС 

Защитени 
природни т-ии 

ха % ха % ха % ха % ха % 

29 
348.7 

41.07 10 
414.1 

40.84 10 
414.1 

40.84 9367.2 36.74 9556.07 37.48 
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Предварителният проект за ОУП определя планово-пространствената 
структура на общината и насоките за пространственото му развитие, изразено в 
разнообразни устройствени зони и режими с баланс на териториите. 
Устройствените зони и установените режими са представени в ОУП и Доклада за 
екологтична оценка. 

Запазва се изцяло непроменена площта на териториите за 
природозащита защитени природни територии  и зони. 

2. ОПИСАНИЕ НА ХАРАКТЕРИСТИКИТЕ НА ДРУГИ ПЛАНОВЕ, 
ПРОГРАМИ И ПРОЕКТИ/ИНВЕСТИЦИОННИ ПРЕДЛОЖЕНИЯ, 
СЪЩЕСТВУВАЩИ И/ИЛИ В ПРОЦЕС НА РАЗРАБОТВАНЕ ИЛИ ОДОБРЯВАНЕ, 
КОИТО В СЪЧЕТАНИЕ С ОЦЕНЯВАНИЯ ПЛАН, ПРОГРАМА И ПРОЕКТ/ 
ИНВЕСТИЦИОННО ПРЕДЛОЖЕНИЕ МОГАТ ДА ОКАЖАТ НЕБЛАГОПРИЯТНО 
ВЪЗДЕЙСТВИЕ ВЪРХУ ЗАЩИТЕНИТЕ ЗОНИ. 

Наличието на неравномерно разпределена селищна структура с много, 
но малки населени места, съчетано с планинските дадености, определя характера 
на подадените инвестиционни предложения за територията на защитени зони 
„Българка“ (BG0000399) по Директива 92/43/ЕИО, „Българка“ (BG0000399) по 
Директива  79/409/ЕЕС,  „Дряновска река” (BG0000282), „Река Белица" 
(BG0000281) и „Дряновски манастир” (BG0000214). 

Проведени са консултации и се анализира официално достъпната 
информация на Регионалните инспекции по околната среда и водите във Велико 
Търново и Стара Загора, както и МОСВ /публично достъпни данни/ за периода 
2007-2015 година за съгласувани  дейности в защитените зони. Представяме ги в 
табличен вид: 

 

ИМОТ / 
ЗЕМЛИ
ЩЕ 

ИНВЕСТИЦИОННО 
ПРЕДЛОЖЕНИЕ, ПЛАН, 
ПРОГРАМА 

ЗАСЕГНАТА ПЛОЩ  
/дка/ 

BG0000
399 
-птици 

BG0000
399 – 
местоб
ит. 

BG000
0282 

BG00
0028
1 

BG00
00214 

ОБЩИНА ТРЯВНА, ОБЛАСТ ГАБРОВО 

000094, 
с.Белица 

Изземване на наносни 
материали до 5000 м3 от 
река Белица 

- - - 7.563  

 Програма за управление на 
отпадъците на община 
Трявна 

+ + + + + 

035015, 
с 
Бангейц
и.  

Изграждане на отоплителна 
централа на дървесна 
биомаса с мощтокг 750kW 

- - 4.007 - - 

град 
Трявна 

Изграждане на 
инфраструктурни 
съоръжения на река 
Тревненска за 
предотвратяване на 
наводнения 

- - + - - 

108060, 
гр.Трявн
а 

Изграждане на жилищни 
сгради 

- - 4.078 - - 
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град 
Трявна 

Почистване на речното 
корито на река Тревненска 
от дървесна и храстова 
растителност 

- - + - - 

 Актуализация на план за 
развитие на община Трявна 
2007-2013 г. 

+ + + + + 

026021, 
с. 
Бижовци 

Три къщи за жилищни нужди - - - - 9.848 

026028, 
с. 
Бижовци 

Три къщи за жилищни нужди - - - - 9.848 

320021, 
с. 
Бижовци 

Изграждане на мостово 
съоръжение за осигуряване 
на достъп до ГПСОВ на 
гр.Трявна 

- - - - + 

320021, 
с. 
Бижовци 

Изграждане на ГПСОВ на 
гр.Трявна, довеждащ 
колектор и  техническа 
инфраструктура 

- - - - + 

420005, 
с. 
Бижовци 

Горскостопанска програма - - - - 14.20
1 

с. Черно 
връх 

ПУП-ПЗ на ПИ 81058.266.322 
за мост и път и на 
ПИ81058.266.33 за път 

- - - - 0.228 

81058.63
0.58, 
село 
Черновр
ъх 

Горскостопанска програма - - - - 50.88
2 

 Планове  за частично 
изменение на ЛУП на ДГС 
Плачковци 

+ + - - - 

 План за промяна вида на 
сечта в ДГС Плачковци 

+ + - І + 

 План – извлечение за 
извеждане на санитарни 
сечи в ДГС Плачковци 

+ + - - + 

132039, 
Плачков
ци 

Изграждане на жилищна 
сграда 

0.606 0.606 - - - 

132134, 
Плачков
ци 

Изграждане на жилищна 
сграда 

1.000 1.000 - - - 

083041, 
Плачков
ци 

Трафопост и пречиствателно 
съоръжение 

0.242 0.242 - - - 
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000026, 
Плачков
ци 
Радевци 

Доизграждане на язовир 
Нейковци 

410.951  410.951 - - - 

186014, 
280014, 
Плачков
ци 

Лесоустройствена програма 61.923 61.923 - - - 

206001, 
208224, 
Плачков
ци 
 

Лесоустройствена програма 140.796 140.796 - - - 

 План – извлечение за 
извеждане на санитарни 
сечи в подотдели, попадащи 
в ЗЗ „Дряновски манастир” и 
ЗЗ „Българка” 

+ + - - + 

140034 
Плачков
ци 

Изграждане на жилищна 
сграда 

0.860 0.860 - - - 

140060П
лачковци 

Изграждане на еднофамилна 
жилищна сграда 

1,266 1,266 - - - 

000173, 
Радевци 

Къша за гости 1.000 1.000 - - - 

123028, 
Радевци 

Лесоустройствена програма 80.00 80.00 - - - 

121007, 
Радевци 

Лесоустройствена програма 58.405 58.405 - - - 

114063, 
Радевци 

Лесоустройствена програма 35.202 35.202 - - - 

069148,. 
С. 
Станчов 
хан 

ПУП-ПЗ за изграждане на 
фотоволтаична централа с 
мощност 600kW 

25.092 25.092 - - - 

046188, 
с. 
Станчов 
хан 

Изграждане на жилищна 
сграда 

5.822 5.822 - - - 

115044, 
с. 
Станчов 
хан 

Лесоустройствена програма 33.607 33.607 - - - 

122003, 
с. 
Станчов 
хан 

Лесоустройствена програма 23.002 23.002 - - - 

122005, 
с. 

Лесоустройствена програма 31.336 31.336 - - - 
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Станчов 
хан 

126012, 
с. 
Станчов 
хан 

Лесоустройствена програма 40.106 40.106 - - - 

122019, 
с. 
Станчов 
хан 

Лесоустройствена програма 31.7 31.7 - - - 

ОБЩИНА ВЕЛИКО ТЪРНОВО, ОБЛАСТ ВЕЛИКО ТЪРНОВО 

с. 
Вонеща 
вода 

Изграждане на ІІ-55 В. 
Търново-Гурково от км 
11+150 до 31 +561.10 

- - - + І 

с. 
Вонеща 
вода 

Изграждане на трета лента 
от км 23+600 до км 31 
+143.62 на обект ІІ-55 Велико 
Търново-Гурково 

- - - + - 

001338, 
с.Голема
ните 

Почистване на участък от 
речното корито на река 
Белица от 600 м в района на 
Килифаревски манастир 

- - - + - 

 ОУП на Велико Търново - - + + - 

 Програма за управление на 
отпадъците на община В. 
Търново 

  + + - 

 Горскостопански план на 
територии, собственост на 
община В. Търново 

- - - + - 

ОБЩИНА ДРЯНОВО, ОБЛАСТ ГАБРОВО 

град 
Дряново 

Изграждане на ГПСОВ. 
Реконструкия и доизграждане 
на канализационна система  
и реконструкция на 
водоснабдителна система 

- - + - - 

 Програма за управление на 
отпадъците на община 
Дряново 

- - +  + 

108028,
108029, 
Геша 

Вилно селище - - - - 19.80
1 

Геша Вилно селище - - - - 4.602 

000281, 
с.Царев
а 
ливада 

Укрепване на свлачище на 
път ІV – 60929/ІІІ-609-Кумани 
от км 0+142 до км 0+307 

- - - - + 

237020, 
с.Царев
а 

Лесоустройствена програма - - - - 25 
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ливада 

237089, 
с.Царев
а 
ливада 

Лесоустройствена програма - - - - 32.1 

065007, 
с.Енчов
ци 

Лесоустройствена програма - - - - 44.00 

23947.2
71.4 
Дряново 

Лесоустройствена програма в  - - - - + 

23947.2
71.5 
Дряново 

Лесоустройствена програма в  - - - - + 

ОБЩИНА ГАБРОВО, ОБЛАСТ ГАБРОВО  - - - - 

022070, 
с. 
Лесичар
ка 

Жилищно строителство     2.686 

018057, 
с. 
Лесичар
ка 

Изграждане на къщи - ниско 
строителство до 10 м 

  - - 2.686 

81904.2
8.113, с. 
Чарково 

Площадка за изкупуване на 
черни и цветни метали 

47.012 47.012 - - 2.686 

59327.6
52.72,с.
Чарково 

Изграждане на цех за 
трапезна вода 

+ + - - - 

81904.2
8.113. с. 
Чарково 

Строеж на сграда Д13, 
оборудване и възстановяване 
на технологичен процес за 
топене и извличане на ВВ от 
разглобени снаряди и мини с 
топъл въздух и рязане на 
боеприпаси под вода с цел 
извличане на вривното 
вещество в цзел 
ДЗемилитаризация  

0.257 0.257 - - - 

14218.5
36.285,Г
аброво 

Семеен хотел, паркинг за три 
автомобила и подпорна стена 

7.21 7.21 - - - 

гр. 
Габрово 

паркинг и обществено-
обслужваща сграда в КК 
„Узана” 

5.261 5.261 - - - 

гр. 
Габрово 

Рехабилитация на камионен 
горски път в ДГС Габрово 
Тотаенкова–хижа-
Партизанска песен. 

29.288 29.288 - - - 
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 Планове за частично 
изменение на ЛУП на ДГС 
Габрово 

+ + - - - 

 Планове за промяна вида на 
сечта в ДГС Габрово 

+ + - - - 

 Изменение на ЛУП на ДГС 
Габрово -просветляване на 
горски автомобилни пътища и 
трасета за въжени линии в 
ПП „Българка” 

+ + - - - 

 План за частично изменение 
на ЛУП на ДГС Габрово в 
рамките на ПП „Българка” 

+ + - - - 

495001, 
гр. 
Габрово 

Промяна предназначението 
на ПИ в местността 
„Костадиница” за жилищно 
строителство 

0.884 0.884 - - - 

032040, 
с.Смирн
енски 

Лесоустройствена програма 38.723 38.723 - - - 

 План – извлечение за 
промяна вида на сечта в 
подотдели, попадащи в ЗМ 
„Боженци” и ПП „Българка” и 
просветляване на горски път 
„Армазова река” – „Могилата” 
– ДГС Габрово 

+ + - - - 

 План – извлечение за 
извеждане на санитарни сечи 
в подотдели, попадащи в ЗМ 
„Боженци” и ПП „Българка”  

+ + - - - 

гр. 
Габрово 

Път І-5 „Обход на град 
Габрово от км 0+000 до км 
30+673.48 с тунел под вр. 
Шипка, етапна връзка при 
км 20+120 с дължина 3130 м 
(от км 0+000 до км 3+130) и 
съпътстващата 
инфраструктура 
(въздушни ел. провод, 
„т.т. линии” и 
хидросъоръжения)  
 

212.094 212.094 - - - 

Габрово 
14218.3
21.101, 
14218.3
21.235 

Изграждане на жилищна 
сграда в поземлен имот (Два 
броя жилищни сгради); 

3,764 3,764 - - - 

Габрово 
14218.3

Изграждане на три броя 
къщи; 

1,425 1,425 - - - 
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21.489  

Габрово 
14218.3
37.66  

Изграждане на пет броя къщи 
за гости и заведение за 
обществено хранене; 

7,483 7,483 - - - 

14218.3
37.194 
Габрово 

Изграждане на две жилищни 
сгради със стаи за 
настаняване на туристи и 
ресторант; 

1,175 1,175 - - - 

Габрово 
14218.3
17.115г
р.  

Изграждане на еднофамилна 
жилищна сграда; 

5,431 5,431 - - - 

317.117 
Смирне
нски 

Изграждане на жилищна 
сграда 

1,962 1,962 - - - 

6070005
с.Смирн
енски 

Изграждане на еднофамилна 
жилищна сграда – 
преистройка и надстройка на 
съществуваща сезонна 
постройка; 

0,600 0,600 - - - 

213024 
Смирне
нски 

Изграждане на къща за гости; 2,721 2,721 - - - 

 
Предварителният анализ на подадените предложения, планове и 

програми показва, че голяма част от тях касаят дейности в горите и 
инфраструктурата, които както по характера си, така и по времетраене не могат 
да окажат значително кумулативно въздействие с устройването на територията.  

Определено положително и за зоните ще повлияе реализацията на 
лесокултурните мероприятия и донякъде въвеждането на капково напояване в 
селскостопанските практики.  

Някои инфраструктурни обекти са ограничени по мащаби и с временно и 
възстановимо за зоните въздействие като подземно прокарване на кабели и 
водопроводи, което обикновено се извършва по полски пътища или в сервитутите 
на други създадени инфраструктурни елементи., което също не води до проява на 
отрицателен кумулативен ефект. 

При хипотетичната ситуация че всички инвестиционни предложения, 
планове и програми, утвърдени за защитените зони по реда на чл.31 от ЗБР, 
бъдат реализирани се засягат:  

защитена зона BG 
0000399 
птици 

BG 
0000399 
место-
обитания 

BG 
0000282 

BG 
0000281 

BG 
0000214 

засегната площ  782.405 782.405 8.085 7.563 42.599 

%  засегната 
площ 0.326 0.326 0.43 0.64 0.14 

Кумулативният ефект от ОУП на община Трявна  с всички други 

инвестиционни предложения, планове и програми върху зоните  е подробно 

разгледан в т. 5.3. 
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3. ОПИСАНИЕ НА ЕЛЕМЕНТИТЕ НА ОБЩИЯ УСТРОЙСТВЕН ПЛАН, 
КОИТО САМОСТОЯТЕЛНО ИЛИ В КОМБИНАЦИЯ С ДРУГИ ПЛАНОВЕ, 
ПРОГРАМИ И ПРОЕКТИ/ ИНВЕСТИЦИОННИ ПРЕДЛОЖЕНИЯ БИХА МОГЛИ ДА 
ОКАЖАТ ЗНАЧИТЕЛНО ВЪЗДЕЙСТВИЕ ВЪРХУ ЗАЩИТЕНАТА ЗОНА ИЛИ 
НЕЙНИТЕ ЕЛЕМЕНТИ. 

Върху територията на защитени зони защитени зони „Българка“ 
(BG0000399) по Директива 92/43/ЕИО, „Българка“ (BG0000399) по Директива  
79/409/ЕЕС,  „Дряновска река” (BG0000282), „Река Белица" (BG0000281) и 
„Дряновски манастир” (BG0000214), попадаща в обхвата на ОУП на община 
Трявна и техните елементи влияние могат да окажат съчетанието по време, 
местоположение и интензивност на въздействията от изграждането на обектите, 
цитирани в т.2, тяхната инфраструктура и експлоатация.  

ОУП внася минимално нови урбанистични елементи в общинската 
територия, заета от защитените зони, описани в т. 1. 5. 

 За защитени зони „Българка“ (BG0000399) по Директива 92/43/ЕИО, 
„Българка“ (BG0000399) по Директива  79/409/ЕЕС  - Територия за рекреационни 
дейности, курорти, вилни зони от общо 9.3 ха и територии с допустима промяна на 
предназначението за смесени функции  - общо 36.6 ха; 

 За защитена зона „Дряновски манастир” (BG0000214) - Територия 
за обществено-обслужващи функции от 2,5 ха  /съществуваща/, територии с 
допустима промяна на предназначението за смесени функции от 3,7 ха и 
територия за рекреационни дейности, курорти, вилни зони от 1.3 ха ; 

  За защитена зона “Дряновска река” (BG0000282) - Територии с 
допустима промяна на предназначението за смесени функции до гр. Плачковци от 
2,3 ха  в близост до границите на зоната,  

 За защитена зона “Река Белица” (BG0000281) - Територии с 
допустима промяна на предназначението за смесени функции 4,7 ха в близост до 
границите и частично в зоната. 

Най-общо върху околната среда в района и върху защитените зони 
очакваме няколко типа въздействия от реализацията на ОУП.  

При пълна или частична реализация на заложеният устройствен 
потенциал ще се увеличи незначително делът на урбанизираните територии за 
сметка на селскостопанските земи, с миниилно засягане на площи от защитените 
зони.  

Преките въздействия ще са свързани най-вече с изграждането на нови 
обекти с функции, отговарящи на допустимите за „смесени функции”, 
„обществено-обслужващи функции” и „рекреационни дейности, курорти и вилни 
зони...”. Възможности за промишлени, и кариерните добивни дейности на този 
етап - Предварителен проект, липсват. 

Следствие на устройствената регламентация са строителството и 
експлоатацията на нови обекти, при което ще се завишат трайно, но минимално, 
нивата на действие на антропогенните фактори в съответния район - на шум и 
вибрации, временно и локално запрашаване на приземния атмосферен слой при 
земно-изкопните работи.  Ще продължи неизбежното отделяне на вредни 
вещества във въздуха, отделяни от трафика на автомобилния транспорт - 
въглероден оксид, въглеводороди, азотни оксиди, серни оксиди, оловни аерозоли, 
алдехиди, сажди, водни пари и др. Ще се генерират отпадъчни води. Съществува 
опасност от увреждане на терени и местообитания от необосновано навлизане на 
машини в защитените зони или от разливи на гориво-смазочни материали. Ще се 
генерират производствени, строителни и други отпадъци. Дейностите с тях, не 
отговарящи на изискванията, могат да доведат до негативно въздействие. 
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Най-общо, излизайки от конкретиката на всяка обособена нова 
урбанизирана зона, можем да обобщим конкретните заплахи за ключовите 
елементи за защитените зони в района така: 

Възможно в някакава степен да се създадат предпоставки за загуба и 
деградация на природни местообитания или местообитания на видовете в зоните, 
причинени пряко от антропогенния фактор. 

При реализация на педвиденото стопанско развитие на селищата 
намалява незначително площта на селскостопанските площи спрямо настоящото 
състояние,  но то е резултат до голяма степен и на устойване на бившите 
стопански дворове на ТКЗС и АПК като предимно производствена зони (Пп).  

Реализацията на предвижданията за малкото нови производствени зони, 
жилищни или многофункционални зони, ще доведе до минимално отнемане на 
земи от Поземления фонд и незначително намаляване на трофичната база на 
подлежащи на опазване в зоните, видове, като същевременно отнема и площи, 
свързани с миграции, нощувки, почивка... В тази посока принципно действат и 
следните фактори, разбира се при специфичните измерения на условията в 
община Трявна: 

 Силно интензивно развитие на растениевъдството, свързано с 
прекалено торене и използване на химически препарати, унищожаване на синури, 
отводнителни канали, увреждане на могили, неправилни сеитбообръщения, 
промени в режима на стопанисване..  

 Изграждане на промишлени производства и ферми без 
пречиствателни съоръжения; 

 Прекомерна паша; 

 Намаляване на площта на влажните ливади и люцерновите ниви; 

 Неправилно изведени и бракониерски сечи; 

  Не екологично обосновани размери на лов, риболов и други 
ползвания на природни биологични ресурси; 

 Промяна в режима на стопанисване на рибовъдните стопанства;  

 Нерегламентиран и необоснован добив на наносни материали в 
коритата на реките ; 

 Прекалено извличане на подпочвени води; 

 Ново инфраструктурно и стопанско развитие, извън зонирането в 
плана - индустрия, селищно развитие, електропроводи, газопроводи, 
канализации, водоснабдявания. 

Засилената урбанизация очакваме да доведе до настаняване в макар и 
малка степен на рудерални растителни видове и създаване на условия за 
навлизане и развитие на инвазивни чуждоземни видове, особено когато обектите 
са в близост до зоните. Ще се създават и условия за случайна смъртност на по-
високо ниво от досегашното.  

 

Изграждането на нови, макар и ограничени по площ, обем и капацитет 
урбанизирани и промишлено-производствени комплекси е възможно не само да 
причинят унuщожаване на местообитания извън зоните, но свързани с видовете в 
тях, заемайки част от тяхното пространство. Може да се очаква те да влошат до 
известна степен качеството на прuлежащuте територии чрез замърсяване, шум, 
вибрации, промени в хидрологичния режим, светлuнна и топлинна инвазия... 
Засиленото антропогенно присъствие от развитие на туризма води до завишен 
трафик, което е в състояние да възпрепятства до някаква степен прugвuжванuята 
на сухоземнuте жuвотнu по терена,  кoemo завишава риска от uзолацuя на 
популацuuте им. Повишава се смъртността в резултат от сблъсъцu с превозни 
средства. Линейните инфраструктурни обекти може ga пресuчат местообuтанuя u 
ga огранuчават двuженuята на жuвотнu межgу тях от gвeme им страни. В резултат 
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от това може да бъдат uзолuранu относuтелно малкu групu жuвотнu, кoemo 
намалява жинеспособността на техните популации. Фuзuчнuте xapaкmepucmuкu 
на пътя може ga са непреоgолuма барuера за някои вuдoвe, а gругu може ga 
отбягват самuя път u всuчкu свързанu с него безпокойства. Може да се очаква 
завишаване на смъртността при  ygap с превозно cpegcmвo. Особено уязвими са 
сpegнo големите и egpu бозайници, понеже обитават обширни територии и при 
ежеgневните и сезонни npexogu пресичат много пътища, но в обикновения случай, 
те са се отдръпнали в рамките на ареала си от места с подобен хаорактер. 
Застрашени са и голям брой земновоgни и влечуги при сезонните им миграции 
към и от местата за размножаване. Някои видове  gopu се привличат от топлата 
повърхност на асфалтовите покрития. Застрашени са дори и видове птици като 
нисколетящи пойни, забулените сови, мишелови и други дневни и нощни грабливи 
птици, понеже крайпътните банкети, за тях, са привлекателни ловни територии. 
Всuчкu тезu възgействuя увелuчават опасността от локално, в случая, изчезване 
на някоu вugoвe, особено на тaкuвa, кoumo вече са уязвuмu uлu застрашенu за 
района.  

Щрихираните възможни въздействия могат да доведат до загуба на 
екологични ниши в зоните и извънзоновите площи, а при дейности, неотговарящи 
на изискванията, заложени в българското хармонизирано екологично 
законодателство и до негативно въздействие върху екосистемите в района, като 
се увеличава риска и за ключовите елементи на защитените зони. Очакваното 
въздействие е обаче е напълно адекватно на въвежданите промени в 
устройството в сравнение с досегашната теренна ситуация, а то е минимално и до 
голяма степен хипотетично, тъй като устройването на дадена територия не е 
равнозначно на реализацията на създадените с това възможности и условия.  

В този смисъл спазвайки принципа на предпазливостта в таблицата сме 
представили категориите възможни дейности и техните потенциални въздействия 
върху биологочината компонента в района, свързана и с ключовите елементи на 
защитените зони:        

 

 ДЕЙНОСТ  ПОТЕНЦИАЛНИ ВЪЗДЕЙСТВИЯ 

 
 
 
 
 
 
 
обособява
не на нови 
урбанизира
ни зони. 

пряко унищожаване и площна загуба на местообитания, 
вследствие на усвояване на терени с ново предназначение, на 
неправомерно навлизане на хора и техника и замърсяване на 
околни терени... 

възможно увреждане на местни популации на растителни и 
животински видове 

увреждане качеството на прилежащи естествени природни 
местообитания, вследствие на човешка дейност 

утъпкване на растения 

промени в състава на типичните за местообитанията видове 

безпокойство на животински видове в резултат от повишено 
човешко присъствие 

повишена опасност от пожари 

смъртност на индивиди, предимно безгръбначни,  вследствие 
премахване на повърхностния почвен слой с растителната 
покривка и от там снижаване на стойността на хранителната база 

повишени емисии на отработени газове от МПС, които могат да 
предизвикат физиологични и биохимични реакции в организмите 
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 ДЕЙНОСТ  ПОТЕНЦИАЛНИ ВЪЗДЕЙСТВИЯ 

унищожаване или увреждане качеството на местообитания, в 
резултат от нерегламентирано изхвърляне на отпадъци 

безпокойство на животни от съседни територии 

временни промени в характерния ландшафт, макар минимални и 
локални 

безпокойство на животни в резултат от повишено човешко 
присъствие 

 
ОБЩО ЗАКЛЮЧЕНИЕ:  

 Реализацията на Окончателния проект за Общ устройствен план на 
община Трявна по предложената Алтернатива 2 няма да окаже 
съществено и забележимо въздействие върху предмета и целите на 
опазване в Защитени зони „Българка“ (BG0000399) - по Директива 
79/409/ЕЕС, „Българка“ /BG0000399/ – по Директива 92/43/ЕЕС, „Дряновска 
река” (BG0000282), „Река Белица" /BG0000281/ и „Дряновски манастир” 
/BG0000214/. 
 Няма да бъдат засегнати необратимо приоритетни типовете 
природни местообитания, местообитания на видове и видове, предмет 
на опазване.  

Няма да бъдат фрагментирани популациите на редки, защитени и 
ендемични видове, характерни за зоната, както и няма да бъде влошена 
структурата и динамиката на техните популации.  

Антропогенния натиск ще се запази в рамките на емкостта на 
формираните екосистеми.  
 

Бъдещото развитие и устройството на териториите в Община Трявна ще се 
съобрази с Плана за управление на риска от наводнения в Дунавския район за 
басейново упровление - ПУРН 2016 - 2021 година. 
Територията в обхвата на ОУП на Община Трявна, попада в РЗПРН с код 
BG1_APSFR_YN_101 и име „река Дряновска между градовете Плачковци и 
Трявна“. 
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09. ДЕМОГРАФСКА ХАРАКТЕРИСТИКА  

Методика на изследването 
Демографската характеристика на община Трявна  е изготвена, съгласно 
изискванията на нормативната уредба за разработване на ОУП. Разделът 
включва анализ на състоянието и развитието на демографските процеси и 
структури, основни проблеми и тенденции.  
 

Демографският фактор е един от основните, ползвани както за анализи на 
социално-икономическото и инфраструктурното развитие на населените места и 
териториалните общности, така и за параметриране на устройствените решения в 
устройствените планове. С броя на населението, настоящо и прогнозно, се 
определят различните потребности на населението от жилища, социална и 
техническа инфраструктура, зелената система и други.  
Източници на информация: Национален статистически институт /НСИ/,  
Териториално статистическо бюро /ТСБ/ град Габрово,  Дирекция “Бюро по труда”  
/ДБТ/ град Трявна.  
 

09. 01. ДИНАМИКА НА НАСЕЛЕНИЕТО 

Характерно за демографското развитие на страната е намалението на 
населението след 1990 година, което продължава и понастоящем. Тези процеси 
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засягат и община Трявна, където населението в последните десетилетия 
намалява. 
 

Таблица 2. Динамика на населението в община Трявна - брой 
 

Година на 
преброяване 

Общо 
населени
места 

Градове Села % на 
градското 
население 

31.12. 1934 16380 5797 10583 35,6 

31.12. 1946 17414 7515 9899 43,2 

01.12. 1956 17697 9309 8388 67,6 

01.12. 1965 18491 13322 5169 72,0 

02.12. 1975 18876 15619 3297 83,0 

04.12. 1985 17967 15914 2053 88,6 

04.03. 1992 16450 15038 1412 91,4 

01.03. 2001 14391 13501 890 93,8 

01.02. 2011 11754 11222 532 95,5 

Текуща статистика     

31.12. 2011 11603 11084 519 95,5 

31.12. 2012  11462 10953 509 95,5 

31.12.2013  11278 10770 508 95,5 

Източник: НСИ 
 

От представените данни се очертават два периода в динамиката на населението 
в общината:  

 Период на нарастване по естествен път 1934 - 1975 г.;  

 Период на плавно намаляване на населението при запазени 
възпроизводствени структури след 1985 г. 
За градовете се очертават три периода в динамиката на населението: 

 Период на нарастване по естествен път - 1934 - 1965 г.; 

 Период на нарастване  /главно по механичен път/ 1975-1985 г.;   

 Период на плавно намаляване на населението при запазени 
възпроизводствени структури след 1992 г. 
 

По данни от преброяването проведено на 01. 02. 2011 г.  изчисленото постоянно 
население на България възлиза на 7 364 570 души. В сравнение с преброяването 
от 2001 г. населението е намаляло с 564 570  души, или със 7.1 %.  В основата на 
демографските загуби е отрицателният естествен прираст и миграциите. Тези 
негативни процеси засягат и населените места от община Трявна, където на 01. 
02. 2011 г., изчисленото налично население на общината е 11 754  души. В 
периода между двете преброявания е намаляло населението във всичките 
населени места на общината, в резултат на отрицателен естествен и механичен 
прираст  с  2 637 души, или с 18.3 % /с около 1.83 % средногодишно/.   
 

Таблица 3.  Население в община Трявна към 01. 02. 2011 година 
 

Статистически район,  област, 
община 

Преброявания 
към Прираст 

2001 2011 Брой %  

БЪЛГАРИЯ 7928901 7364570 -564331 -7,1 

СЕВЕРЕН ЦЕНТРАЛЕН РАЙОН 997871 861112 -136759 -13,7 

ОБЛАСТ ГАБРОВО 144125 122702 -21423 14,9 

ОБЩИНА ТРЯВНА 14391 11754 -2637 -18,3 
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ГРАД ТРЯВНА 11223 9426 -1797 -16,0 

ГРАД ПЛАЧКОВЦИ 2278 1796 -482 -21,2 

СЕЛА 890 532 -358 -40,2 

Източник: НСИ, обработка Консултанта 
 

Икономическата криза дава отражение и в задълбочаването на демографските  
проблеми, свързани с процесите на раждаемост, смъртност, миграция на 
населението и не на последно място задълбочаване на диспропорциите в 
териториалното разпределение на населението в страната. Община Трявна е на 
3-то място на ниво NUTS 4 в област Габрово по брой на населението - 11 278 
души към 31. 12. 2013 г., което представлява 9.5 % от населението на областта. В 
разпределението на населението на общинско ниво съществува ясно изразен 
дисбаланс между град Трявна и останалите населени места. Населението на 
общинския център към 31. 12. 2013 г. е 9 054 души - 89.3% от населението на 
общината. Сред другите населени места в общината с относително по-голям брой 
население е град Плачковци 1 716 души, или 15.2 % от населението на общината. 
 

По данни от текущата демографска статистикана на НСИ населението на 
общината  продължава да намалява и към 31. 12. 2013 г. населението наброява 
11 278 души, или за  2 година намалява с 325 души - 2.8 %.  
 

Таблица 4. Население в община Трявна към 31. 12. 2013 година  

Населени места 2011 2012 2013 

Община Трявна 11603 11462 11278 

град Трявна 9313 9202 9054 

град Плачковци 1771 1751 1716 

Села 519 509 508 

Източник: НСИ 
 

09. 03. ОСНОВНИ ДЕМОГРАФСКИ ПРОЦЕСИ 

Параметрите на възпроизводството на населението се определят от развитието 
на основните демографски процеси - естествен и механичен прираст.  В община 
Трявна те са:  
 

Таблица 05. Естествено и механично движение на населението в община 
Трявна /брой/ 
 

Години Родени Умрели Естествен 
прираст 

Заселени Изселени Механичен 
прираст 

2009 74 190 -116 195 303 -108 

2010 62 243 -181 189 375 -186 

2011 71 213 -142 141 169 -28 

2012 69 196 -127 115 129 -14 

2013 53 198 -145 141 180 -39 
 

На 1000 души от населението - в промили  /‰/ 
 

Години Родени Умрели Естествен 
прираст 

Заселени Изселени Механичен 
прираст 

2009 5,9 15,1 -9,2 15,5 24,1 -8,6 

2010 5,0 19,8 -14,7 15,4 30,5 -15,1 

2011 6,1 18,2 -12,1 12,1 14,5 -2,4 

2012 6,0 17,0 -11,0 10,0 11,2 -1,2 

2013 4,7 17,4 -12,8 12,4 15,8 -3,4 

Източник: НСИ 
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Раждаемостта като процес, определящ количественото нарастване на 
населението на общината през последните години е с тенденция на намаляване 
/2009 - 2013 г./. В общината през 2009 година са родени 74 деца - 5.9 ‰, а през 
2013 г. 53 деца - 4.7‰, от тях 50 деца - 94.3 %, са родени в град Трявна. 
Коефициентът на раждаемостта в страната през 2013 г е 9.2 ‰ и в област 
Габрово - 7.1 ‰, или по този показател общината има по-неблагоприятни позиции 
от средните за страната с 4.5 пункта и с 2.4 пункта от тази на областта.  
 

Определящо значение за броя на живородените деца има броят на жените във 
фертилна /детеродна/ възраст от 15 до 49 години - 1 981 /17.6 % от населението - 
2013/, като спрямо началото на 2011 година, той е бил  2187, или за около 3 
години намалява с 206 жени. Съществено значение за намалението на 
раждаемостта оказват и измененията във възрастовата структура на родилните 
контингенти. В общината  79.2 %  от ражданията се осъществяват от жени на 
възраст от 15 до 34 години, но те представляват само 43.5% от жените във 
фертилна /детеродна/ възраст. Броят на жените в тази възрастова група 
намалява основно поради по-малкия брой момичета, които влизат във фертилна 
възраст, и емиграционните процеси.  
 

Таблица 06. Контингент на жени в фертилна /детеродна/ възраст в община 
Трявна 

години 15 - 49 
години 

15 - 34 години % на жените 15 - 34 
години 

31. 12. 2013 1981 862 43.5 

01. 02. 2011 2187 971 44.4 

Източник: НСИ 
 

Тенденцията в развитието на раждаемостта може да бъде проследена и чрез 
разглеждане на стойностите на тоталния коефициент на плодовитост   
/разликата между ражданията и умиранията/ - 1.46 живородени деца /2013/ за 
област Габрово - една стойност доста отдалечена от теоретично необходимия 
минимум за осигуряване на простото възпроизводство на поколенията - 2.1 
живородени деца/ 1 жена.  
 

Смъртността е със значително по-високи стойности от раждаемостта.   През 
2013 когато са умрели 198 души, а коефициента на общата смъртност е 17.4 ‰. 
През 2012 година са умрели 196 души - 17.0 ‰, 2011 година са умрели 213 души - 
18.2 ‰. По отношение на смъртността през 2013 г. община Трявна е с по-
неблагоприятни коефициенти от средните за страната - 14.4 ‰, но с малко 
по-благоприятни от тази на област Габрово - 17.8  ‰. 
 

Естественият прираст /разликата между ражданията и умиранията/ в общината в 
периода 2009 - 2013 г. е отрицателен,  2009 = -116 души, 2010 = -181 души, 2011 = 
-142 души, 2012 = -127 души и 2013 = - 145 души. Коефициентът на естественият 
прираст в общината през 2011 е -12.1 ‰, 2012 е -11.0 ‰ и 2013 е -12.8 ‰. През 
2013 го в област Габрово естественият прираст е -10.7 ‰ и в страната е -5.2 ‰. 
По този показател общината е с по-неблагоприятни показатели от средните за 
областта и страната.  
 

Таблица 07. Коефициент на естествения прираст 2009-2013 в промили - ‰ 

 2009 2010 2011 2012 2013 

България  -3,5 -4,6 -5,1 -5,5 -5,2 

Северен централен район -6,1 -7,3 -8,0 -8,2 -7,7 

Област Габрово -7,8 -9,2 -9,7 -11,2 -10,7 
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Община Трявна -9,2 -14,7 -12,1 -11,0 -12,8 

Източник: НСИ 
 

Влошената характеристика на възпроизводствените процеси е трайно явление, 
което ще оказва въздействие върху социално - икономическото развитие на 
общината и се взема под внимание при определяне на демографските прогнози 
за нуждите на ОУП на община Трявна.  
 

Механичен прираст  
Данните за вътрешната миграция на населението за общината показват, че 
изселените са повече от заселените, като механичния прираст е с 
отрицателен знак. През периода 2009 – 2013 са се заселили 781 души, а са се 
изселили 1 156 души, или за 5 години имаме отрицателен механичен прираст - 
375 души.  Миграцията оказва силен негативен ефект върху възпроизводството на 
населението, тъй като чрез изселването на жени в родилна възраст се понижава 
равнището на потенциалната бъдеща раждаемост, не само за следващите 10-15 
години, но и в по-дълъг период от време.  Отрицателният естествен и механичен 
прираст е потенциален проблем за по нататъшната жизненост на общината.  
 

09. 04: ПОЛОВА И ВЪЗРАСТОВА СТРУКТУРА 

Половата структура на населението на община Трявна не се различава 
съществено от тази за страната и за отделните региони. Броят на жените 
преобладава над този за мъжете, независимо, че броят на новородените момчета 
е по-висок от този на новородените момичета. Впоследствие под влияние на 
редица фактори като по-високото смъртност при мъжете, по-ниската средна 
продължителност на живота при мъжете, по-голямата склонност към емиграция 
при мъжете и други, се стига до нарушената полова структура на населението. 
Към 31. 12. 2013 година в община Трявна жените са 5 856 /51.7 %/, мъжете са 5 
452 души /48.3 %/, или на 1000 мъже се падат 1 074 жени. Броят на мъжете 
преобладава във възрастите до 55 - 60 години. С нарастване на възрастта се 
увеличава броят и относителният дял на жените от общото население на 
общината. За област Габрово  съотношението е 51.7 % : 48.3 %, а за страната 
51.4 % : 48.6 %. 
 

Таблица 08. Структура на населението по пол и по години към 31.12. 

 2009 2010 2011 2012 2013 

Община Трявна 12461 12094 11603 11462 11278 

Мъже  5966 5783 5597 5535 5452 

Жени  6495 6311 6006 5927 5826 

Източник: НСИ 
 

По отношение на възрастовата структура на населението в община Трявна се 
потвърждават неблагоприятните тенденции в демографското развитие, 
характерни за страната. Налице е продължаващ процес на застаряване на 
населението, който се изразява в намаляване на абсолютния брой и 
относителния дял на населението под 15 години и увеличаване на броя и дела на 
населението на 65 и повече години.  
 

Таблица 09. Възрастова структура на населението към 31.12.2013 г. /в %/ 

 0-14 г. 15-64 г. 65 г. + 

България 13,7 66,7 19,6 

Северен централен 
район 12,5 65,7 21,7 

Област Габрово 11,4 62,8 25,8 

Община Трявна 9,8 61,8 28,4 
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Източник: НСИ 
 

По основни възрастови  групи в общината през 2013 г. преобладава населението 
в групата на 15 - 64 години  6 975 души, или 61.8%, като има голяма диспропорция 
в тази група между град Трявна и останалите населени места и селата.  
В общината възрастовата група от 0 до 14 години е 9.8 % и е с по-
неблагоприятни показатели от средните за страната, района и  областта.    
Неблагоприятен е факта, че възрастовата група над 65 години е 3 201 души, 
или 28.4 % и непрекъснато расте. 
  

Таблица 10. Население по възрастови групи към 31.12.2013 година 

Населени места Общо 

Брой Съотношение - % 

0-14 15-64 65+ 0-14 15-64  65+ 

Общо 11278 1102 6975 3201 9,8 61,8 28,4 

с. Азманите 9 0 2 7 0,0 22,2 77,8 

с. Армянковци 1 0 1 0 0,0 100,0 0,0 

с. Бангейци 29 2 15 12 6,9 51,7 41,4 

с. Бахреци 8 0 1 7 0,0 12,5 87,5 

с. Белица 32 2 10 20 6,3 31,3 62,5 

с. Бижовци 10 0 3 7 0,0 30,0 70,0 

с. Брежниците 7 0 3 4 0,0 42,9 57,1 

с. Бърдарите 1 1 0 0 100,0 0,0 0,0 

с. Бърдени 8 1 3 4 12,5 37,5 50,0 

с. Веленци 5 0 1 4 0,0 20,0 80,0 

с. Велчовци 4 0 1 3 0,0 25,0 75,0 

с. Войниците 1 0 0 1 0,0 0,0 100,0 

с. Гайдари 2 0 1 1 0,0 50,0 50,0 

с. Глутниците 2 0 1 1 0,0 50,0 50,0 

с. Горни Дамяновци 4 0 2 2 0,0 50,0 50,0 

с. Горни Радковци 1 0 0 1 0,0 0,0 100,0 

с. Даевци 4 0 1 3 0,0 25,0 75,0 

с. Димиевци 2 0 1 1 0,0 50,0 50,0 

с. Добревци 12 1 10 1 8,3 83,3 8,3 

с. Долни Радковци 1 0 0 1 0,0 0,0 100,0 

с. Дончовци 3 0 0 3 0,0 0,0 100,0 

с. Драгневци 4 0 1 3 0,0 25,0 75,0 

с. Драндарите 8 0 3 5 0,0 37,5 62,5 

с. Енчовци 24 0 11 13 0,0 45,8 54,2 

с. Зеленика 5 0 1 4 0,0 20,0 80,0 

с. Йововци 3 0 3 0 0,0 100,0 0,0 

с. Кашенци 3 0 0 3 0,0 0,0 100,0 

с. Киселковци 1 0 0 1 0,0 0,0 100,0 

с. Кисийците 40 5 23 12 12,5 57,5 30,0 

с. Койчовци 5 0 0 5 0,0 0,0 100,0 

с. Конарското 1 0 1 0 0,0 100,0 0,0 

с. Креслювци 4 0 2 2 0,0 50,0 50,0 

с. Кръстец  2 0 1 1 0,0 50,0 50,0 

с. Малки Станчовци 4 0 2 2 0,0 50,0 50,0 

с. Малчовци 3 0 3 0 0,0 100,0 0,0 
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с. Маневци 6 0 1 5 0,0 16,7 83,3 

с. Маруцековци 2 0 1 1 0,0 50,0 50,0 

с. Милевци 13 1 6 6 7,7 46,2 46,2 

с. Мръзеци 7 0 1 6 0,0 14,3 85,7 

с. Николаево 7 0 1 6 0,0 14,3 85,7 

с. Ножерите 2 0 0 2 0,0 0,0 100,0 

с. Носеите 4 0 2 2 0,0 50,0 50,0 

с. Околиите 1 0 1 0 0,0 100,0 0,0 

с. Ошаните 2 0 2 0 0,0 100,0 0,0 

с. Генчовци 9 0 4 5 0,0 44,4 55,6 

град Плачковци 1716 156 1046 514 9,1 61,0 30,0 

с. Престой 24 5 10 9 20,8 41,7 37,5 

с. Радевци 43 1 17 25 2,3 39,5 58,1 

с. Радино 2 0 2 0 0,0 100,0 0,0 

с. Раевци 3 0 0 3 0,0 0,0 100,0 

с. Райнушковци 4 0 0 4 0,0 0,0 100,0 

с. Ралевци 2 0 1 1 0,0 50,0 50,0 

с. Рашовите 1 0 0 1 0,0 0,0 100,0 

с. Руевци 4 0 2 2 0,0 50,0 50,0 

с. Свирци 3 0 1 2 0,0 33,3 66,7 

с. Сечен камък 9 0 2 7 0,0 22,2 77,8 

с. Стайновци 3 0 2 1 0,0 66,7 33,3 

с. Станчов хан 26 2 12 12 7,7 46,2 46,2 

с. Стръмци 1 0 0 1 0,0 0,0 100,0 

с. Тодореците 3 0 2 1 0,0 66,7 33,3 

с. Томчевци 3 0 2 1 0,0 66,7 33,3 

град Трявна 9054 921 5712 2421 10,2 63,1 26,7 

с. Фъревци 4 0 0 4 0,0 0,0 100,0 

с. Христовци 5 0 2 3 0,0 40,0 60,0 

с. Чакалите 8 0 4 4 0,0 50,0 50,0 

с. Черновръх 53 4 31 18 7,5 58,5 34,0 

с. Явор 1 0 1 0 0,0 100,0 0,0 

Източник: НСИ 
 

В Националната концепция за пространствено развитие на Република  България 
за периода 2013 - 2025 година, като обезлюдяващи се територии са 
категоризирани землища с население под 100 души. В община Трявна, като 
такива селище се открояват 65 населени места, от тях 55 са с население до 
10 души, а 39 нямат постоянно население. 
 

09. 04. ЕТНО-ДЕМОГРАФСКА ХАРАКТЕРИСТИКА НА НАСЕЛЕНИЕТО  

Самоопределение на населението в община Трявна по етническа принадлежност 
към 01.02.2011 г.  
Лицата, които са се възползвали от правото на доброволен отговор на въпроса за 
етническо самоопределение, са 96.2%  - 11 313 души от населението.  
Българската етническа група обхваща 11 076 лица, или 97.9% от лицата, 
доброволно декларирали етническото си самоопределение, при 84.8% средно за 
страната. Делът на българската етническа група в сравнение с данните за 
страната е повече с 13.1% процентни пункта. 
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Останалите етнически групи имат незначителен дял в етническата структура на 
общината.  
 

Таблица 11. Население по етническа принадлежност към 01.02.2011 г. в 
община Трявна 

 
Населени 
места 

Брой лица, 
отговорили на 
доброволния 
въпрос за 
етническа 
принадлежност            
общо 

Етническа група 

Не се 
само-
опреде-
лям 

Българска Турска Ромска Друга 

ОБЩО 11313 11076 60 59 42 76 

град  
ТРЯВНА 9075 8873 52 48 30 72 

град 
ПЛАЧКОВЦИ 1717 1695 4 6 9 3 

Съотношение в % 

ОБЩО 100,0 97,9 0,5 0,5 0,4 0,7 

град  
ТРЯВНА 100,0 97,8 0,6 0,5 0,3 0,8 

град 
ПЛАЧКОВЦИ 100,0 98,7 0,2 0,3 0,5 0,2 

Източник: НСИ, Преброяване на населението и жилищния фонд през 2011 г. 
 

Основни изводи: 
- За периода между двете преброявания през 2001 и 2011 г. общината има 
отрицателен прираст /-18.3 %/, или намалява с 2 637 души; 
- Населението продължава да намалява и в годините след последното 
преброяване;  
- Неблагоприятен е факта, че към 31.12.2013 г. възрастовата група над 65 години 
е  3 201 души, или 28.4%, докато тази от 0 до 14 години  е  1 102 д. или 9.8%; 
- В общината възрастовата група от 0 до 14 години е с по-неблагоприятни 
показатели от средните за страната, района и област Габрово.    
- Раждаемостта като процес, определящ количественото нарастване на 
населението през последните години е с тенденция на намаляване; 
- Смъртността е със по-високи стойности от раждаемостта; 
- Естествения прираст през последните години е отрицателен; 
- Данните за вътрешната миграция на населението показват, че изселените са 
повече от заселените, като механичния прираст е с отрицателен знак; 
- Отрицателният естествен и механичен прираст е потенциален проблем за по 
нататъшната жизненост на общината; 
- Изразен дисбаланс между град Трявна и останалите населени места - 89.3% от 
населението на общината живее в града; 
- 55 селища са с население до 10 души, а в 39 селища няма население постоянно 
население.  
 

10. ЗАЕТОСТ И БЕЗРАБОТИЦА 
 

10. 01. ЗАЕТОСТ 

Заетите лица в общината през 2013 г. са 2 434, а през 2011 г. са 2 389, или имаме 
увеличение на заетите с 1.9 % или 266 души. 
Разпределението на заетите по сектори на икономиката в общика Трявна през 
2013 г. е съответно:  
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 първичен /аграрен/ -  75 души /3.1 %/;  

 вторичен /индустрия/ - 1 257 души /51.6 %/;  

 третичен /услуги/ - 1 102 души /45.3 %/.  
 

По отрасли през 2013 година най - много са заетите в преработващата  
промишленост - 43.6 %, търговията и ремонт на моторни превозни средства - 17.9 
%, хотелиерство и ресторантьорство - 11.1 %, здравеопазване - 8.6 %, 
строителство - 8.1 %, което е видно от следната таблица: 
 

Таблица 12. Заети лица в община Трявна  2011 - 2013 година - брой  
 

Икономически дейности /А21/ 2011 2012 2013 

Общо 2 389 2 411 2 434 

А. Селско, горско и рибно стопанство  79 ….. 75 

Б. Добивна промишленост ….. ….. ….. 

В. Преработваща промишленост 977 1 025 1 062 

Г. Строителство 149 187 197 

Д. Търговия,  ремонт на автомобили и 
мотоциклети 492 474 435 

Е. Транспорт, складиране и пощи 76 76 78 

Ж. Хотелиерство и ресторантьорство 278 276 269 

З. Създаване и разпространение на 
информация, далекосъобщения 12 ….. 12 

И. Операции с недвижими имоти 9 13 10 

К. Професионални дейности и научни 
изследвания 23 23 21 

Л. Административни и спомагателни 
дейности 7 ….. 4 

М. Образование ….. 6 ….. 

Н. Хуманно здравеопазване и 
социална работа 210 210 209 

О.  Култура, спорт и развлечения 39 ….. ….. 

П.  Други дейности 22 23 24 

Източник: ТСБ Габрово 
Данните са изчислени в еквивалент на пълна заетост 
"….." - конфиденциални данни 
 

За увеличаване на заетостта е необходимо модернизиране на производствената 
база, внедряване на нови технологии и иновации за по-голяма конкурентно-
способност и по-добро качеството на произвежданите продукти. 
 
10. 02. БЕЗРАБОТИЦА 

По данни на Дирекция “Бюро по труда” град Габрово през 2014 г. в общината 
регистрираните безработни лица са 340 /коефициент на безработица 6.55 %/, при 
521 безработни лица през 2010 г., или имаме намаление на безработицата с 181 
лица - 34.7 %. Коефициента на безработицата по данни на НСИ за страната през 
2014 г. е 11.4 %, а в област Габрово е 8.1 %, или в общината безработицата е с 
4.8 процентни пункта по-ниска от средната за страната и с 1.5 процентни пункта 
по-ниска от средната за област Габрово.   
Регистрирани са 163 безработни лица от женски пол. Съотношението мъже : жени 
към 31. 12. 2014  г. е 52.1 %: 47.9 %.  
Във възрастовата структура състоянието на регистрираните безработни лица в 
общината към 31. 12. 2014 г. и  е както следва: 
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- Най-висок е дела на безработните лица над 55 г.- 30.6 %, следвани от групата от 
50 до 54 г. -11.5 % и от 45 до 49 г. - 11.5 %;  
- Относителният дял на безработните младите хора до 29 г. в общината е 14.1  %. 
Проблемът с трудовата реализация на младите хора до 29 г. е един от най-
острите на пазара на труда не само в общината, но и в цялата страна. 
 

В образователната структура най-висок е относителният дял на безработните със 
средно образование с 72.9 %. Според квалификацията най-висок е относителният 
дял на лицата с работническа квалификация  58.8 % - 141 лица.  
Към  31.12.2014 г. най-много са безработните лица с продължителност на престой 
на пазара на труда от 12 до 24 месеца - 12.4 %.  
Според данни на Бюрото по труда, град Габрово -  безработицата в общината  се 
характеризира със следните показатели:  
 

Табл. 13: Безработни лица в община Трявна 
 

Показатели  2010 2011 2012 2013 2014 

Общо – брой  521 436 475 417 340 

Коефициенти на 
безработица - % 

7.53 8.40 9.15 8.03 6.55 

Разпределение по пол:      

- жени 239 189 210 184 163 

- мъже 262 237 265 233 177 

Разпределение по възраст :      

до 19 години 2 7 8 3 0 

- от 20 до 24 години 30 28 26 23 18 

- от 25 до 29 години 35 23 41 29 30 

- от 30 до 34 години 41 28 39 43 36 

- от 35 до 39 години 50 47 42 35 27 

- от 40 до 44 години 58 51 55 57 35 

- от 45 до 49 години 80 68 69 55 39 

- от 50 до 54 години 77 65 65 55 39 

- над 55 години 148 119 130 105 104 

Разпределение по 
квалификация: 

     

- работническа квалификация 154 160 184 166 141 

- специалисти 209 135 147 127 110 

- без специалност и професия 158 141 144 124 89 

Разпределение по 
образование: 

     

- с висше образование 60 50 58 63 45 

- със средно образование 361 291 333 280 248 

в т.ч. със средно 
професионално образование 

287 235 259 218 204 

- с основно 91 63 71 65 38 

- с по ниско образование 9 32 13 9 9 

Продължително безработни 
лица: 

     

- от 12 до 24 месеца 79 50 79 43 42 

- над 24 месеца 67 79 76 64 41 

Източник: Дирекция “Бюро по труда”, гр. Габрово 
 

Основни изводи: 
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- Равнището на безработицата в общината през 2014 г. е 6.6 % - една от ниските в 
страната; 
- Проблемът с трудова реализация на младите хора до 29 години е един от най-
острите на пазара на труда; 
- В образователната структура най-висок е относителният дял на безработните 
лица с със средно образование - 72.9 %; 
- Най-много са безработните с продължителност на престой на пазара на труда от 
12 до 24 месеца - 12.4  %. 
 
Приоритетите в заетостта и безработицата са взаимосвързани и се отнасят до 
увеличаване на заетостта, включване в национални и регионални програми за 
заетост, намаляване на безработицата, запазване и съхраняване на населението, 
в т.ч. на трудовите ресурси. 
 

11. ОБИТАВАНЕ И ЖИЛИЩЕН ФОНД  

Основен дял за решаването на проблема за териториалното развитие на 
населените места се пада на системата “Обитаване”. Под влияние на 
демографската динамика нарастване или намаляване на населението от една 
страна и на физическото износване на съществуващия сграден жилищен фонд от 
друга, се налагат не само качествени, но и количествени изменения.  
При решаване на проблемите на системата “Обитаване”, на първо място се 
поставя търсенето на вътрешни резерви. След изчерпването на възможностите 
на съществуващата жилищна зона се пристъпва към усвояването на нови 
територии за жилищни нужди.  
Анализът на жилищната система на община Трявна има за цел  разкриване на 
проблемите и потенциала на развитието й, които са от значение за създаването 
на реалистична устройствена концепция при изработване на ОУПО. 
 

11. 01. КОЛИЧЕСТВЕНИ ХАРАКТЕРИСТИКИ НА ЖИЛИЩНИЯ ФОНД /ВЪЗРАСТ 
НА ФОНДА/ 

Жилищният фонд в община Трявна към 31.12.2013 г. наброява 8 385 жилища, 
разположени в 5 385 сгради. След 2001 г. са построени 204 от жилищата в 
общината, или 2.5 % от жилищния фонд. Фондът отпреди 1945 г. /с възраст над 68 
години/, има дял  от 30.1 %, като в селата е 65.4 %, а в град Трявна само 12.7 %.  
Сравнително голям е делът и на построените жилища в периода 1961-1980 г. - 
51.4 %, като в град Трявна е 63.0 %.  Възпроизводството на жилищата след 
началото на прехода е било два пъти по-малко в сравнение с предходния период.  
Проследена по селища, възрастовата структура на фонда разкрива факта, че 
след 2001 година в град Трявна има новопостроени 120 жилища, а в град 
Плачковци 18 жилища.    
 

Таблица 14. Жилища към 31.12.2013 г. по период на построяване /брой/ 
 

Населени 
места 

Жилища 
общо 

Периоди на построяване 

до 
1945  

1946 
- 
1960 

1961 
- 
 1970  

1971 
- 
 1980  

1981 
- 
 1990  

1991 
- 
 2000  

2001 
- 
 2010  

от 
началото 
на 2011 г. 

    Общо  8385 2527 1386 1578 1353 989 348 149 55 

град 
Трявна 4849 617 879 1247 930 790 266 76 44 

град 
Плачковци 1263 424 217 163 299 106 36 15 3 

Села  2273 1486 290 168 124 93 46 58 8 
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Съотношение в % 

    Общо  100,0 30,1 16,5 18,8 16,1 11,8 4,2 1,8 0,7 

град 
Трявна 100,0 12,7 18,1 25,7 19,2 16,3 5,5 1,6 0,9 

град 
Плачковци 100,0 33,6 17,2 12,9 23,7 8,4 2,9 1,2 0,2 

Села 100,0 65,4 12,8 7,4 5,5 4,1 2,0 2,6 0,4 

Източник:НСИ 
 

Обобщената оценка за възрастта на жилищния фонд е: 
- град Трявна има сравнително млад - със средна възраст на фонда около 40 г. - 
съответно 43.3 %; 
- в селата фондът е стар - със средна  възраст над 70 години - съответно 65.4 %; 
 

11. 02. ЖИЛИЩА ПО НАЧИН НА ИЗПОЛЗВАНЕ 

Трайните негативни тенденции в демографското развитие на общината /над 18.3 
% спад за последните 10 години/, формират и тенденция към увеличаване на 
дела на необитаваните жилища. В общината той варира от около 23.7 % за град 
Трявна, до над 100.0 % за в 35 населени места, а в 7 няма отчетени жилища. 
   

Таблица 15. Жилища по начин на използване към 1.02.2011 г.  - брой 

НАСЕЛЕНИ МЕСТА 
Жилища 
общо 

Обитавани 
жилища 

Необитавани 
жилища  

% Необитавани 
жилища 

ОБЩО 8309 4701 3608 43,4 

град ПЛАЧКОВЦИ 1258 751 507 40,3 

град ТРЯВНА 4793 3655 1138 23,7 

с. АЗМАНИТЕ 10 5 5 50,0 

с. АРМЯНКОВЦИ 23 1 22 95,7 

с. БАНГЕЙЦИ 59 15 44 74,6 

с. БАХРЕЦИ 39 5 34 87,2 

с. БЕЛИЦА 91 20 71 78,0 

с. БИЖОВЦИ 39 6 33 84,6 

с. БРЕЖНИЦИТЕ 39 5 34 87,2 

с. БЪРДАРИТЕ 10 - 10 100,0 

с. БЪРДЕНИ 36 4 32 88,9 

с. ВЕЛЕНЦИ 35 3 32 91,4 

с. ВЕЛКОВО 4 1 3 75,0 

с. ВЕЛЧОВЦИ 16 2 14 87,5 

с. ВЛАДОВЦИ 1 - 1 100,0 

с. ВЛАСАТИЛИ 16 - 16 100,0 

с. ВОЙНИЦИТЕ 20 1 19 95,0 

с. ВЪЛКОВЦИ 1 - 1 100,0 

с. ГАЙДАРИ 4 - 4 100,0 

с. ГЕНЧОВЦИ 14 5 9 64,3 

с. ГЛУТНИЦИТЕ 38 2 36 94,7 

с. ГОЛЕМИ 
СТАНЧОВЦИ 20 - 20 100,0 

с. ГОРНИ 
ДАМЯНОВЦИ 20 4 16 80,0 

с. ГОРНИ МАРЕНЦИ - - - - 

с. ГОРНИ 
РАДКОВЦИ 18 1 17 94,4 

с. ГОРНИ ЦОНЕВЦИ 6 - 6 100,0 
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с. ГОРЯНИ 5 - 5 100,0 

с. ДАЕВЦИ 15 2 13 86,7 

с. ДИМИЕВЦИ 18 1 17 94,4 

с. ДОБРЕВЦИ 27 4 23 85,2 

с. ДОЛНИ МАРЕНЦИ - - - - 

с. ДОЛНИ 
РАДКОВЦИ 9 1 8 88,9 

с. ДОЛНИ 
ТОМЧЕВЦИ 20 - 20 100,0 

с. ДОНКИНО 14 - 14 100,0 

с. ДОНЧОВЦИ 22 3 19 86,4 

с. ДРАГНЕВЦИ 43 2 41 95,3 

с. ДРАНДАРИТЕ 13 1 12 92,3 

с. ДЪРВАРИ 6 - 6 100,0 

с. ДЪСКАРИТЕ 12 - 12 100,0 

с. ЕНЧОВЦИ 80 16 64 80,0 

с. ЗЕЛЕНИКА 18 1 17 94,4 

с. ИВАН ДИМОВ 4 - 4 100,0 

с. ИРИНЕЦИ 12 - 12 100,0 

с. ЙОВОВЦИ 25 2 23 92,0 

с. КАШЕНЦИ 36 3 33 91,7 

с. КЕРЕНИТЕ 18 - 18 100,0 

с. КИСЕЛКОВЦИ 6 1 5 83,3 

с. КИСИЙЦИТЕ 54 16 38 70,4 

с. КОЕВЦИ 1 - 1 100,0 

с. КОЙЧОВЦИ 19 4 15 78,9 

с. КОЛЮ ГАНЕВ - - - - 

с. КОНАРСКОТО 28 1 27 96,4 

с. КРЕСЛЮВЦИ 27 2 25 92,6 

с. КРЪСТЕНЯЦИТЕ 14 - 14 100,0 

с. КРЪСТЕЦ 94 3 91 96,8 

с. МАЛКИ 
СТАНЧОВЦИ 18 3 15 83,3 

с. МАЛЧОВЦИ 21 1 20 95,2 

с. МАНЕВЦИ 31 4 27 87,1 

с. МАРУЦЕКОВЦИ 18 1 17 94,4 

с. МАТЕШОВЦИ 14 - 14 100,0 

с. МИЛЕВЦИ 36 5 31 86,1 

с. МИХОВЦИ 5 - 5 100,0 

с. МОГИЛИТЕ 3 - 3 100,0 

с. МРЪЗЕЦИ 55 8 47 85,5 

с. НЕДЯЛКОВЦИ 14 - 14 100,0 

с. НЕНОВЦИ 9 - 9 100,0 

с. НИКАЧКОВЦИ 6 - 6 100,0 

с. НИКОЛАЕВО 32 5 27 84,4 

с. НОЖЕРИТЕ 6 1 5 83,3 

с. НОСЕИТЕ 17 3 14 82,4 

с. ОКОЛИИТЕ 18 - 18 100,0 

с. ОШАНИТЕ 15 - 15 100,0 

с. ПАВЛЕВЦИ 6 - 6 100,0 

с. ПЛАНИНЦИ - - - - 
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с. ПОБЪК - - - - 

с. ПОПГЕРГЕВЦИ 6 - 6 100,0 

с. ПОПРАЙКОВЦИ - - - - 

с. ПРЕСТОЙ 100 12 88 88,0 

с. ПЪРЖИГРАХ 2 - 2 100,0 

с. РАДЕВЦИ 90 30 60 66,7 

с. РАДИНО 53 2 51 96,2 

с. РАДОЕВЦИ 6 - 6 100,0 

с. РАЕВЦИ 19 2 17 89,5 

с. РАЙНУШКОВЦИ 34 3 31 91,2 

с. РАЛЕВЦИ 11 2 9 81,8 

с. РАЧОВЦИ 4 - 4 100,0 

с. РАШОВИТЕ 13 1 12 92,3 

с. РУЕВЦИ 20 3 17 85,0 

с. СВИРЦИ 20 2 18 90,0 

с. СЕЧЕН КАМЪК 22 7 15 68,2 

с. СКОРЦИТЕ 29 - 29 100,0 

с. СЛИВОВО 8 - 8 100,0 

с. СТАЙНОВЦИ 16 3 13 81,3 

с. СТАНЧОВ ХАН 54 16 38 70,4 

с. СТРАЖАТА 15 - 15 100,0 

с. СТРЪМЦИ 24 - 24 100,0 

с. ТОДОРЕЦИТЕ 19 2 17 89,5 

с. ТОМЧЕВЦИ 16 1 15 93,8 

с. УРВАТА - - - - 

с. ФЪРЕВЦИ 27 3 24 88,9 

с. ФЪРТУНИ 6 - 6 100,0 

с. ХРИСТОВЦИ 13 2 11 84,6 

с. ЧАКАЛИТЕ 27 5 22 81,5 

с. ЧЕРНОВРЪХ 61 24 37 60,7 

с. ЯБЪЛКОВЦИ 7 - 7 100,0 

с. ЯВОР 13 1 12 92,3 

Източник:НСИ, Преброяване на населението и жилищния фонд 2011 
 

11. 03. СТРУКТУРА НА ЖИЛИЩНИЯ ФОНД ПО КОНСТРУКЦИЯ И ЕТАЖНОСТ 

Конструкция 
През 2013 г. националната статистика идентифицира 5 основни типа жилища: 
- панелни- построени от панели /готови сглобяеми елементи/; 
- стоманобетонни /стоманобетонна конструкция с плоча и колони/, за масивно-
монолитни сгради /със стоманобетонни елементи/, ЕПК, ППП /пакетоповдигани 
плочи/, скелетно - рамкови, скелетно безгредови, специални и други;  
- тухлени с бетонна плоча  -  са сградите, чиито стени са тухлени и имат бетонни 
плочи между етажите, но нямат стоманобетонни колони; 
- тухлени с гредоред без стоманобетон  -  са сградите, чиито стени са тухлени и 
междуетажите конструкции са дървен гредоред; 
- други - сгради построени от камък, кирпич, дърво, дъски, дървени плоскости.  
 

По вида на конструкцията, жилищният фонд е представен в четири обобщени 
категории - панели, стоманобетон, масивни /носещи тухлени стени и 
стоманобетонни плочи или гредоред/, други /паянтови/. Панелните жилища са 
около 4.6 % - 384 броя, разположени почни изцяло в общинския център, като 
обхващат 14 сгради с 380 жилища - 7.8 %, в които живеят 681 лица, или 7.5 % от 
населението на града. Стоманобетонните са с нисък дял - около 8.2 % и са 
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разположени основно в град Трявна и град Плачковци. Категорията „масивни“ има 
дял от близо 69.4 % и повечето са разположени в двата града, като от тях 37.2 % 
са тухлени с бетонна плоча и 32.2 % са тухлени с гредоред. Сравнително висок е 
и делът на другите /паянтовите/ жилища – 17.8 %. Отчитайки и възрастта на 
фонда, може да се направи обобщена оценка, че жилищният фонд в селата 
/силно амортизиран/ - 43.6 % е от паянтови сгради. Една част е за снос около 17.0 
%, а други 60.70 % - за обновяване, включително енергийно саниране. 
 
Таблица 16. Жилища към 31.12.2013 г. по материал на външните стени на 
сградата /брой/ 

Населени 
места 

Жилища 
общо 

По конструкция 

Панели 
Стомано

бетон 

Тухлени 
с 

бетонна  
плоча 

Тухлени 
с 

гредоред Други 

    Общо 8385 384 691 3116 2705 1489 

град Трявна 4849 380 515 2363 1274 317 

град 
Плачковци 1263 0 156 413 518 176 

В селата 2273 4 20 340 913 996 

Съотношение в % 

    Общо 100,0 4,6 8,2 37,2 32,2 17,8 

град Трявна 100,0 7,8 10,6 48,7 26,3 6,5 

град 
Плачковци 100,0 0,0 12,3 32,7 41,0 13,4 

В селата 100,0 0,2 0,9 15,0 40,1 43,8 

Източник: НСИ 
 

Етажност 
По отношение на етажността, 100 % от фонда в селата е в нискоетажни сгради. 
Средната и високата етажност са част от фонда само на гр.Трявна, където в 
средноетажни сгради /4-5 етажа) са разположени 21.7 %, а във високоетажни 
сгради (над 6 етажа) са разположени 7.8 % от жилищата в града. 
 
Табл.17. Жилища на 31.12.2013 г. по етажност на сградата, в която се намират 

НАСЕЛЕН
И МЕСТА 

ЖИЛИ
ЩА  
ОБЩО 

ЕТАЖНОСТ НА СГРАДИТЕ 

едно- 
етаж
ни 

дву- 
етаж
ни 

три- 
етаж
ни 

четири
- 
етаж 
ни 

пет- 
етаж
ни 

шест- 
етаж
ни 

седем- 
етажни 

осем- 
етажн
и 

    Общо 8385 1746 4157 865 760 477 250 130 0 

град 
Трявна 4849 537 2138 740 647 407 250 130 0 

град 
Плачковци 1263 317 696 69 111 70 0 0 0 

В селата 2273 892 1323 56 2 0 0 0 0 

Източник: НСИ 
  

11. 04. БЛАГОУСТРОЕНОСТ НА ЖИЛИЩАТА  

Всички жилища в общината са електроснабдени. Но статистиката отчита 88.6 % от 
жилища - 4 248 броя, свързани с обществена канализация в град Трявна  и 55.0 %  
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жилища - 692 броя, в град Плачковци. В селата жилищата са на попивна яма или 
са без канализация. 
  

Висока степен на изграденост има и във водоснабдителните системи в двете 
селища. Водоснабдени са 98.5 % от жилищата, като в град Трявна  и 97.7 % в град 
Плачковци. Други 0.7 % имат достъп до питейна вода от външен водопровод, а 
само 0.8 % са без водоснабдяване в град Трявна. В допълнение, над 50 % са 
загубите при пренос на водата поради амортизирани мрежи. Детайлната картина 
на водоснабдяването и канализацията по селища е представена в долните две 
таблици: 
 

Таблица 18. Жилища по благоустроеност - канализация към 01.02.2011 
 

Населени места 
Жилища 
брой 

Канализация - брой Относителен дял - % 

Канал Яма Без  Канал Яма  Без 

        

град ТРЯВНА 4792 4248 466 79 88,6 9,7 1,7 

град ПЛАЧКОВЦИ 1258 692 543 23 55,0 43,2 1,8 

Източник:НСИ, обработка на Консултанта 
 

Таблица 19. Жилища по благоустроеност  - водоснабденост  към 01.02.2011  

Населени места 
Жилища 
брой 

Водоснабдяване - 
брой Относителен дял - % 

Вътре Вън Без  Вътре Вън Без 

        

град ТРЯВНА 4793 4721 34 38 98,5 0,7 0,8 

град ПЛАЧКОВЦИ 1258 1230 12 16 97,7 1,0 1,3 

Източник:НСИ, обработка на Консултанта 
 

Обобщената оценка на ВиК сектора е, че той е със относително добри показатели 
както във физическата си изграденост, така и в качеството на услугите в двата 
града. Този факт има положителни последици в най-малко две посоки - жизнен 
стандарт и екология 
Важен елемент на благоустрояването е и отоплението. Близо 85.1 % от 
обитаваните жилищата се отопляват с твърди горива /дърва 67.3 % и въглища 
17.8. %/, в град Трявна, а в град Плачковци 97.2 %. /дърва 87.2 % и въглища 10.0 
%/. С газ и парно отоплението е има само 13 жилища разположени в град Трявна. 
Прекомерното използване на твърди горива за отопление на жилищата е един от 
основните източници на замърсяване на въздуха, особено при неблагоприятни 
климатични условия. 
 

Табл. 20. Обитавани жилища по вид на отоплението към 01.02.2011 г.  

Населени места  
Жилища 
общо  

С 
дърва 

С 
електри
чество 

 С 
въгл
ища  

% 
дърва 

% 
електри
чество 

% 
въглища 

Общо        

град ТРЯВНА 3655 2459 499 649 67,3 13,6 17,8 

град ПЛАЧКОВЦИ 751 655 16 75 87,2 2,1 10,0 

Източник: НСИ,  обработка на Консултанта 
 

Друг важен фактор на жилищния стандарт е енергийната ефективност на 
жилищата. Към 2011 година, само 458  жилища /9.6 %/ са с топлоизолация, 
осигуряваща нормативната топлопроводимост в град Трявна, докато в град 
Плачковци са 76 жилища /6.0 %/. В останалите населени места почти няма 
жилища с външна изолация. Значително повече са жилищата с енергоспестяваща 
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дограма - 1 120 жилища /25.2 %/ в град Трявна и 176 жилища /14.0 %/ в град 
Плачковци. И тук както и при жилищата с външна изолация в останалите населени 
места бройката е много малка. 
 

Таблица 21. Енергиийна ефективност на жилищния фонд  към 01.02.2011 г.  

Населени места Жилища 
С външна 
изолация С дограма 

ОБЩО    

град ТРЯВНА 4793 458 1210 

град ПЛАЧКОВЦИ 1258 76 176 

Източник:НСИ, обработка на Консултанта 
 

11. 05. СОБСТВЕНОСТ 

Традиционната за България силно преобладаваща частна собственост на 
жилищата е присъща и на община Трявна и то в още по-изявен вид. Малко над 
98.4 % са частни жилища, от тях 2.4 % /204/ са на юридически лица и 96.0% /8045/ 
на физически лица, при само 1.6 % обществени /на общината и на държавата/. 
Това са само 136 жилища. На фона на растяща бедност, безработица и несигурна 
заетост, символичният обем на социални жилища е в противоречие с 
потребностите от обществено подпомогнат подслон. Независимо от огромния 
брой необитавани жилища /на които е трудно да се разчита за социални нужди/, 
общината следва да планира изграждането на нови социални жилища за 
маргиналните си групи. Таблица 22 показва разпределението на жилищата по 
форма на собственост. 
 

Таблица 22. Жилища по форма на собственост 

НАСЕЛЕНИ 
МЕСТА 

ЖИЛИЩА 
ОБЩО 

ФОРМА НА СОБСТВЕНОСТ 

ДЪРЖАВНИ 
ИЛИ 
ОБЩИНСКИ 

ЧАСТНИ - НА 
ЮРИДИЧЕСКО 
ЛИЦЕ 

ЧАСТНИ - НА 
ФИЗИЧЕСКО 
ЛИЦЕ 

ОБЩО 8385 136 204 8045 

град ТРЯВНА 4849 93 104 4652 

град ПЛАЧКОВЦИ 1263 29 4 1230 

СЕЛА 2273 14 96 2163 

Източник:НСИ 
 

11. 06. ЖИЛИЩНА ЗАДОВОЛЕНОСТ  

Жилищната осигуреност или осигуреността на населението с жилища /към 
31.12.2013 г./ е 743 жилища на 1000 души. Този макро-показател - “брой жилища 
на 1000 обитатели” отразява количеството жилища без да дава информация за 
качествените характеристики на жилищата, начина на тяхното ползване и 
реалното потребление. От гледна точка на общия наличен фонд, по показателя - 
“брой жилища на 1000 обитатели” община Трявна има по-високи показатели /743 
на 1000/ от средно-европейските /420 на 1000/. Но този показател има адекватна 
диагностична стойност в условията на балансирани икономики и развити жилищни 
пазари. В община Трявна, той се деформира сериозно от голямото количество 
необитавани жилища - 3 608 жилища, или 43.0 % от жилищния фонд. Затова и 
стойности на макропоказателя близки до 420 на 1000 се отчита не като означаващ 
висок стандарт на жилищна задоволеност, а като индикатор за необитаван фонд. 
Ако се вземат предвид само обитаваните стандартни жилища, показателят “брой 
жилища на 1000 обитатели” влиза в реалистичните си стойности - 424 на 1000 - 
колкото средноевропейските. 
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Към 31.12.2013 година  в едно жилище живеят средно 1.3 лица, на едно жилище 
се падат средно по 75.1 квм, а на обитател - 55.8 квм полезна площ при обща 
полезна площ за общината 629 645 квм. Основният показател за жилищна 
осигуреност на населението жилищната площ на човек е 42.6 квм. От което е 
видно, че общината има едни от добрите параметри на жилищна задоволеност, 
дължащ се на високият процент необитавани жилища. 
 

Таблица 23. Параметри на жилищата към 31.12. 2013 г. в община Трявна 

Жилища - общ брой 8385 

Полезна площ - квм 629645 

Жилищна площ - квм 480452 

Полезна площ/човек - квм 55,8 

Жилищна площ/човек - квм 42,6 

Полезна площ/жилище - квм 75,1 

Жилищна площ/жилище - квм 57,3 

Брой жилища/1000 души 743 

Брой обитатели/жилище 1,3 

Необитавани жилища - брой 3600 

Дял необитавани жилища - % 43,0 

Източник: НСИ, обработка на Консултанта 
 

Таблица 24. Параметри на жилищата към 31.12.2013 г. в градовете и селата 

населени 
места 

жилища 
брой 

параметри  

полезна  
площ  
на 1 
жилище - 
квм 

жилищна 
площ на 
1 
жилище - 
квм  

полезна  
площ на 
човек- 
квм 

жилищна 
площ  
на човек- 
квм  

лица  
на 1 
жилище 

    ОБЩО 8385 75,1 57,3 55,8 42,6 1,3 

град ТРЯВНА 4849 78,9 59,5 42,3 31,9 1,9 

град 
ПЛАЧКОВЦИ 1263 72,8 56,1 53,6 41,3 1,4 
СЕЛА 2273 68,2 53,2 305,2 238,1 0,2 

Източник:НСИ, обработка на Консултанта 
 

Основните констатации и изводи от този раздел, имащи пряк устройствен адрес 
са: 

 В близките години община Трявна ще разчита основно на съществуващия 
фонд; 

 Но ще се изграждат и нови жилища; 

 Ресурсът, привличан в  жилищния сектор за изграждане на социални жилища, е 
крайно недостатъчен, общината трябва да провежда и адекватна общинска 
жилищна политика. 
 

12. ОБЩЕСТВЕНО ОБСЛУЖВАНЕ  

По своето предметно предназначение подсистемите на общественото обслужване 
биват: система на социалната, съвместно с институционална инфраструктура на 
обслужването, пазарни подсистеми, система на туристическата инфраструктура. 
В тези основни групи има много подгрупи.  
Социалната инфраструктура обхваща: образование, здравеопазване, социални 
дейности, култура и изкуство, физкултура и спорт, държавна управление. 
Пазарните подсистеми включват: търговия, ремонт на автомобили и битова 
техника, други услуги, финанси, кредит и застраховане. 
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От гледна точка на важността, както и на бюджетния ангажимент социалната 
инфраструктура е приоритетна в общинските планове и стратегии.  
 

12. 01. ОБРАЗОВАНИЕ  

Тази подсистема на общественото обслужване е единствената с изцяло 
бюджетна издръжка и е приоритет в общинската политика. В същото време тя е 
изправена пред редица екстремни ситуации, като демографски срив, закриване на 
училища, сливане на паралелки.  
 

Образованост на населението 
По отношение на образователната структура, една от водещите цели на 
общоевропейската стратегия „Европа 2020” е подобряване на образователното 
равнище на населението, по-специално намаляване на дела на преждевременно 
напусналите училище и увеличаване на дела на населението с висше или 
еквивалентно на висше образование. 
По данни НСИ за 2011 година, относителният дял на населението на общината с 
високо образователно ниво /с висше образование/ е 15.3 %  или 1728 лица от 
общото население. Налице е известно изоставане в сравнение със средното 
равнище за страната - 19.6 % и на област Габрово - 18.6 %. Лицата с висше 
образование са основно в общинският център град Трявна - 16.5% и град 
Плачковци. 
Лицата със средно образование са 5 837 души /51.7 %/, което е по-високо от 
средното за страната /43.4 %/. С основно образование са 2 809 лица /24.9 %/, с 
начално - 514 лица /4.6 %/, и с незавършено начално - 367 лица /3.3 %/. 
Последната група е представена изключително от роми. В дъното на 
образователната стълбица стоят лицата, “никога непосещавали училище”. Броят 
им в община Трявна е само 24, или 0.2 % от населението на 7 и повече 
навършени години, при 1.2 % средно за страната. Така се формира дял от 33.0 % 
с ниска грамотност или неграмотни хора, което силно затруднява достъпа им до 
пазара на труда.  
 

Таблица 25. Население на 7 и повече навършени години по населени места и 
степен на завършено образование към 01.02.2011 година в община Трявна 
01 - Населени места 
02 - Общо 
03 - Висше образование 
04 - Средно образование 
05 - Основно  образование 
06 - Начално образование 
07 - Незавършено начално образование 
08 - Никога не посещавали училище 
09 - Дете до 7 години вкл., което още не посещава училище 

01 02 03 04 05 06 07 08 09 

ОБЩО 11292 1728 5837 2809 514 367 24 13 

град ПЛАЧКОВЦИ 1725 175 870 526 97 52 .... …. 

град ТРЯВНА 9044 1493 4779 2054 385 302 19 12 

СЕЛА 523 60 188 229 32 13 .... .... 

Източник: НСИ, Преброяване на населението и жилищния фонд 2011 г.  
 

Образователна инфраструктура  
Образователната структура и мрежа в община Трявна е съобразена с 
действащите законови и подзаконови документи и нормативи и с местните, 
държавни и европейски стратегии за развитие на образованието.  
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Предучилищното образование в общината се осъществява в 3 детски 
заведения, собствеността на които е публична общинска, те са на общинско 
финансиране. Представени са от:  
 

Таблица 26. Характеристика на детските заведения в община Трявна 2014/ 
2015 г. 

Детско заведение, адрес Година на 
построяване 

Брой 
деца 

Детски
групи 

РЗП  
квм 

УПИ 
квм  

ОДЗ “Калина”, гр. Трявна,  
ул. „Възрожденска” №14 

1969 137 6 1306 2200 

ЦДГ “Светлина”, гр. Трявна, 
ул. “Васил Априлов” №1 1982 109 4 2689 5117 

ЦДГ ”Осми март”,  
гр. Плачковци, ул.„Бедек” №16 1955 41 2 360 1083 

Източник: Общинска администрация град Трявна 
 

През учебната през учебната 2014/ 2015 г. в детските заведения  са обхванати 
287 деца, разпределени в 12 групи. Докато  през учебната 2009/ 2010 г. в детските 
заведения са обхванати 264 деца, или има увеличение с 23 деца /8.7 %/. 
Физическото състояние на сградният фонд е добро, като и в трите детски 
заведения през последните години са правени ремонти. През 2014 г. в ЦДГ 
“Светлина”, град Трявна е открит обновен спортен салон. 
Като цяло може да се обобщи, че в областта на предучилищното образование се 
наблюдават положителни промени. Повишава се достъпът до услугата и 
ефективността на функциониране на заведенията. Пълняемостта на групите е в 
рамките на нормативните изисквания. 
 

Училищната мрежа включва 5 училища - 3 общински училища, 1 национална 
гимназия по приложни изкуства на държавно финансиране и 1 оздравително, 
специално училище. 
През учебната 2013/2014 г. общообразователните училища, които се финансират 
като държавно делегирана дейност чрез бюджета на общината са 3, 
собствеността е публична общинска. В тях през учебната 2014/ 2015 се учат 669 
ученика, като през учебната 2009/ 2010 са се учили 832 ученика, или намалението 
на учениците е с 163 ученика - 19.6 %. Налице е устойчива тенденция, след 
завършване на основно образование, част от децата да продължават 
образованието си в профилирани гимназии и училища в близките областни 
центрове Габрово и Велико Търново. 
 

Таблица 27. Училища в община Трявна през учебната 2014/ 2015 г. 

Училища, адрес Учащи се в 
училището 

Брой 
клас
ни 
стаи 

Площ 
на 
1/клас
на 
стая 

Брой 
пара
лелк
и 

Ср. 
бр. 
уч./ 
пара
лелк
а 
 

2009/ 
2010 

2014/ 
2015 

Общински 

СОУ “П.Р.Славейков”,  
гр. Трявна,  
ул.“Ангел Кънчев” №19 537 475 32 50 21 23 

ОУ “Проф. П.Н.Райков”,  
гр. Трявна, кв. Светушка, 
ул.“Бойчо Войвода” №1  198 127 26 50 8 16 
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ОУ “Васил Левски”,  
гр. Плачковци,  
ул. “Бузлуджа” № 12  97 67 14 48 8 8 

Държавни 

НГПИ “Тревненска школа”,  
гр. Трявна,  
ул. “Ангел Кънчев” № 150 101  101 15 45 5 20 

Основно оздравително 
училище “Ангел Кънчев”,  
гр. Плачковци, кв. Късовци    96 87 7 48 7 12 

Източник: Общинска администрация град Трявна 
 

Таблица 28. Характеристика на училищата в община Трявна 

Училища  Година 
на 
построяв
ане 

РЗП - 
квм 

УПИ 
- квм 

Бр. 
етаж
и 

Физкул
турен 
салон - 
квм  

Спортн
а пло 
щадка - 
квм  

Общински       

СОУ “П.Р.Славейков”,  
гр. Трявна 1965 5022 7051 2 2 - 277 3 - 1354 

ОУ “Проф. Н.П.Райков”, 
гр. Трявна 1975 3849 10400 2 и 3 171 3 - 1343 

ОУ “Васил Левски”,  
гр. Плачковци  1936 1176 8572 2 90 4 - 1514 

Държавни       

НГПИ “Тревненска 
школа”, гр. Трявна 1936 4630 9361 3 60 800 

Оздравително училище 
“Ангел Кънчев”,  
гр. Плачковци   1952 261 43480 2 не 540 

Източник: Общинска администрация град Трявна 
 

Професионалното образование е представено от Национална гимназия за 
приложни изкуства “Тревненска школа”, град Трявна, в нея през учебната 2014/ 
2015 се учат 101 ученика, като през учебната 2009/ 2010 година, са се учили 127 
ученика. Националната гимназия е специализирано учебно заведение в областта 
на художествената обработка на дърво, с държавно финансиране, собствеността 
е публична държавна. Учебни смени: една смяна - целодневно. 
Училището съхранява и развива традициите на Тревненската възрожденска 
иконописна и дърворезбарска школа като дава професионална подготовка на 
ученици от цялата страна в три специалности: „художествена дърворезба”, 
„интериорен дизайн” и „иконопис”.  
Училището участва в много национални и международни конкурси и негови 
възпитаници  са печелили награди. 
 

 Специално училищe на държавно финансиране е Основно оздравително 
училище за сърдечносъдови и белодробни заболявания “Ангел Кънчев”, 
град Плачковци, квартал Късовци, като сградите са държавна собственост.  В него 
през учебната 2014/2015 г. се учат 87 ученика, като през учебната 2009/ 2010 г. са 
се учили 96 ученика. Училището разполага с няколко сгради - административна, 
сграда за учебни занятия, общежитие и работилници, за каквото са проектирани и 
построени сградите. 
На учениците се предлагат всички санитарно битови условия - парно, топла вода, 
столово хранене, безплатни учебници. В тон със съвременните технологии, 
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училището разполага и с модерна компютърна зала, с неограничен достъп до 
интернет, където учениците се обучават по информационни технологии.  
 

Понастоящем в учебните заведения са спазени държавните образователни 
изисквания. 
Общият преглед на образователната инфраструктура в общината показва 
наличие на оптимизирана мрежа от учебни заведения. През изминалият планов 
период 2007 - 2013 г. са осъществени инвестиции в подобряване на материално-
техническата база на общинските училища и детски заведения. Извършени са 
дейности за повишаване на енергийната ефективност в ОДЗ „Калина” /сграда на 
детската градина - І-ви етап и сграда детски ясли/, ЦДГ „Светлина”, СОУ 
„П.Р.Славейков, ОУ „Проф. П. Н. Райков”, ЦДГ „ Осми март” град Плачковци. 
Необходими са инвестиции за подобряване на учебната среда в учебните 
заведения в град Плачковци. Настоящият планов период дава възможност за 
обновяване на  оборудването насочено към обучителния процес и въвеждането 
на ИКТ в обучението. 
От представените данни е видно, че в периода на учебните години 2010/2011 
- 2013/2014 г., броят на учащите намалява. В тази връзка можем да обобщим, 
че предвид демографския потенциал на територията и особеностите на 
възрастовата структура на населението, изградените обекти за 
предучилищна и училищна подготовка се определят като достатъчни за 
нуждите на местните жители и в периода до 2035-2040 г. не се налага 
определяне на терени за нуждите на образованието.  
 

12. 02. ЗДРАВЕОПАЗВАНЕ 

Здравното обслужване на населението на община Трявна е другата основно 
социална дейност, към развитието и нормалното функциониране на която имат 
ангажименти, както държавата, така и местната, общинска власт с подкрепата на 
големите стопански субекти в общината.  
Здравеопазването в община Трявна е осигурено от добре развита мрежа от 
заведения за болнична и извънболнична помощ. 
 

През 2014 година, общинската здравна инфраструктура разполага със 2 болнични 
заведения с общ капацитет от 237 легла. Болничната помощ е представена от: 
 

Многопрофилна болница за активно лечение “Д-р Теодоси Витанов” ЕООД, 
град Трявна, ул. “Лясков дял“ № 1, със 100% общинска собственост. Болницата 
разполага с шест стационарни отделения с общо 82 болнични легла, модерни 
клинична лаборатория, микробиологична лаборатория, патоморфологична 
лаборатория и отделение по образна диагностика, приемни кабинети, 
административно - стопански блок и болнична аптека. В болницата работят 38 
висококвалифицирани лекари с една и две медицински специалности, а общата 
численост на персонала е 119 души. МБАЛ "Д-р Теодоси Витанов" ЕООД отговаря 
на европейските критерии за болница, като сграден фонд, персонал и медицинска 
техника. Болницата изпълнява и надобщински функции като обслужва една част 
от населението на съседната община Дряново, където болницата е закрита. 
  

Детската специализирана болница за белодробни заболявания  “Царица 
Йоанна” ЕООД,  град Трявна, ул. Бреза №49. Болницата изпълнява надобщински 
функции - тя е единственото в страната лечебно заведение за долекуване и 
продължително лечение на белодробни болести при децата. 
В болницата се провеждат всички необходими за лечение на белодробни 
заболявания физиопроцедури, но също и такива, свързани с лечението на други 
заболявания, като физиотерапия и рехабилитация може да се извършва и на 
деца с церебрална парализа или генетични заболявания. Съществуват три 
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стационарни отделения - две пулмологични и едно фтизиатрично, общо със 155 
легла средногодишно. Битовите условия са отлични, като повечето стаи са 
самостоятелни с отделен санитарен възел. 
 

Извънболничната медицинска помощ се осигурява от: 
Таблица 29. Заведения за извънболнична помощ в община Трявна  

Здравни заведения 2014 година 

брой  брой 
лекари 

Амбулатории за първична медицинска 
помощ 
 

 
8 

 
8 

Индивидуални практики в град Трявна 7 7 

Индивидуални практики в селищата на 
общината 1 1 

Амбулатории за първична помощ по 
дентална медицина 
индивидуални практики 

 
 

12 

 
 

12 

Амбулатории за първична помощ по 
дентална медицина 
групови практики  

 
 

2 

Амбулатории за специализирана 
медицинска помощ 

 
6 

 
6 

Медицински центрове - “Д-р Т. Витанов”,  
град Трявна 1  

Самостоятелни медико - технически 
лаборатории 1 2 

Източник: Общинска админинстрация град Трявна 
 

Спешната медицинска помощ се осъществява от Център за спешна медицинска 
помощ - филиал град Трявна, ул.“Лясков дял” №1  към ЦСМП - Габрово. В нея 
работят 4 лекари, 8 медицински специалисти, а общия персонал е 20 човека.   
 

Здравното обслужване на децата и учениците се осъществява от здравни 
кабинети към детските градини и училищата. В делегираните бюджети на 
учебните заведения се предвиждат ежегодно средства за закупуване на 
необходимите лекарства и медикаменти. Недостигът на училищни лекари все още 
остава проблем, чието решение следва да се търси на национално ниво. 
 

По данни на НСИ през 2013 година, броят  на лекарите в общината е 51 /от тях 8 
са общопрактикуващи/,  броят на медицинските специалисти по здравни грижи е 
93, а 12 са лекарите по дентална медицина.  
В общината общият показател за осигуреност през 2013 година на 10 000 души  от 
населението с лекар е 45.2 броя, на лекарите по дентална медицина - 10.6 броя и 
на медицинските специалисти по здравни грижи - 82.5 броя. Показателите за 
страната за осигуреност на населението с лекари и лекари по дентална медицина 
към 31. 12. 2013 г. са съответно 39.0 и 10.0 на 10 000 души.  
Населението в общината, обслужено през 2013 г. от един лекар, е 221 човека, т.е. 
със 29 по-малко от средния за страната - 250 човека. Населението, обслужено от 
един стоматолог, в общината е 940 човека, т.е. със 60 човека по-малко от средния 
за страната - 1 000. Данните показват, че показателят „население на един лекар и 
един лекар по дентална медицина“ за 2013, община Трявна е с по-добри 
стойности от средните за страната и област Габрово. 
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Детски ясли 
Към системата на здравеопазването са и детските ясли. На територията на 
община Трявна функционира Детска ясла “Калина Кесякова”, която е част от ОДЗ 
„Калина“, град Трявна, парцел ІV, квартал 64 по ЗРП на град Трявна. През  2014/ 
2015 година са обхванати 28 деца, докато през  2009/ 2010 година са обхванати 
38 деца. Собствеността на сградата е публична общинска, построена е през 1969 
година. Физическото състояние на сградният фонд е добро, основен ремонт е 
правен 2011 - 2012 година.  
 

Аптечна мрежа  
В общината функционират пет аптеки разположени в град Трявна: аптека 
"Беладона" - ЕТ "Стефан Фичев", ул. "Ангел Кънчев" 80; аптека ЕТ "Надя 
Лиловска", ул. "П. Р. Славейков" 13,  аптека ЕТ "Радостина Алексиева"  ул. "Ангел 
Кънчев" 16; аптека "Момчев" ул. "Ангел Кънчев" 40; аптека "Тера" ул. "Ангел 
Кънчев" № 132. 
 

Сериозен проблем остава навременното осигуряване на здравна помощ в 
отдалечените села. Достъпът до здравни услуги е проблем за лицата, които нямат 
редовни здравни осигуровки. Общината не разполага с нормативни документи и 
финансови ресурси за решаване на този проблем, но би трябвало да потърси 
свои решения. 
 

Обобщената оценка е, че системата на здравно обслужване в община Трявна е 
добре организирана, материално и кадрово обезпечена и изпълнява надобщински 
функции, но с потребности от обновяване на материалната база. 
Проблемите пред общинската система на здравеопазването могат да се 
сведат до: 
- Отдалеченост на периферните селища от мястото на предлагане на медицинска 
помощ - първична, специализирана, болнична и спешна; 
- Осигуряването на равни възможности за достъп до здравни услуги, включително 
и на живеещите в малки населени места, отдалечени от общинския център; 
- Необходимо е повишаване на качеството на здравните услуги; 
- Необходимо е обновяване на оборудването на здравните заведения. 
 

12. 03. СОЦИАЛНИ УСЛУГИ  

Политиката на Община Трявна в социалната сфера е съпричастна към 
проблемите и нуждите на хората със специфични потребности - деца и възрастни 
с увреждания и самотни стари хора. 
Общината има приета Стратегия за развитие на социалните услуги в Община 
Трявна  2011 - 2015 година, която дефинира необходимостта от определяне на 
задачите и насочване на усилията на местната власт и местната общност към 
разрешаване на нарастващите потребности на жителите на Общината от 
социални услуги и подкрепа. Приоритетите на стратегията са:  
- Превенция и услуги за деца и семейства в риск;  
- Деинституционализация и превенция на настаняването на деца;  
- Развитие на социални услуги за социално включване на уязвими групи и лица в 
неравностойно положение;  
- Грижа за старите хора;  
- Развитие на човешките ресурси в сферата на социалните услуги.   
 
Социалните услуги се предоставят в общността и в специализирани институции:   
Таблица 30. Услуги в специализирани институции делегирани от държавата 
дейности в община Трявна  
 

Социални заведения 2013 2014 
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1. Дом за временно настаняване на стари хора,  
град Трявна, ул. “Индустриална” № 3  

Капацитет 40 40 

Брой преминали лица 454 383 

Брой персонал 18 18 

2. Дневен център за възрастни хора с увреждания,  
град Трявна, ул. “Индустриална” № 3 

Капацитет 30 30 

Брой преминали лица 35 32 

Брой персонал 12 12 

3. Център за социална рехабилитация и интеграция на възрастни,  
гр. Трявна, ул. “Индустриална” № 3 

Капацитет 40 40 

Брой преминали възрастни 57 60 

Брой персонал 8 8 

Общински, финансирани от ОБ 

4. Домашен социален патронаж 

Капацитет 80 180 

Брой преминали лица 40 220 

Брой персонал 12 8 

Източник: Общинска администрация град Трявна 
 

Материалната база на социалните заведения е на добро ниво. Сградата на Дома 
за стари хора е ремонтирана, всички стаи са със санитарни възли, разполага и с  
рехабилитационен център.  
В системата на домашния социален патронаж през 2014 г. са преминали 220 
лица, а през 2013 година - 40 лица, или има увеличение от 5.5 пъти.  
В общината има и  Клуб на хората с увреждания "Явор", град Трявна,            
ул. "Асеневци" 1.    
 

В град Трявна функционира SOS Детско селище “Трявна”, открито през 1993 
година. В селището живеят дванадесет SOS семейства, като всяко обитава 
еднофамилна къща. Селището дава възможност за отглеждане и възпитание на 
72 деца. В селището се създават възможности и среда за стимулиране и развитие 
на детското творчество и заложби - детски работилници за приложни изкуства, 
вокални групи за автентичен фолклор, детски хорове, музикални школи за 
свирене на различни инструменти, клубове по модерни и спортни танци, 
тренировки и състезания по футбол, баскетбол, лека атлетика, източни бойни 
изкуства, тенис на маса, шах и много други. В България са изградени две SOS 
детски селища в град Трявна и в село Дрен, община Радомир. 
 

Социалното подпомагане в общината се осъществява от дирекция „Социално 
подпомагане“ Трявна и от община Трявна в изпълнение на социалната си 
политика да подпомага граждани при внезапно възникнали здравни и социални 
потребности, инциденти, абитуриенти - сираци, столетници и други. 
През 2014 година от дирекция „Социално подпомагане” са отпуснати помощи на 
51 лица и семейства по член 9 от ППЗСП, а през 2013 година - са подпомогнати 
40 лица и семейства.  
 

Реализирането на общинската социална политика е непрекъснат процес, 
инструмент за хармонизиране на местните инициативи с държавните изисквания, 
възможностите на местната власт, бизнеса и НПО и потребностите на жителите 
от общината. 
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12. 04. КУЛТУРА 

Съхранението и популяризирането на материалните и духовните културни 
постижения и на духовното обогатяване на населението в общината са: музеите, 
къщите на бележитите тревненци, галериите, 6 читалища, читалищни библиотеки, 
православни религиозни храмове. 
 

Специализираният музей за резбарско и зографско изкуство, към чиито фонд 
принадлежат уникални възрожденски сгради и къщи музеи:  
- “Тревнеското школо”, пл. "Капитан Дядо Никола" 7 - в него се намира 
дирекцията на музея. Едно от първите светски училища в България, построено 
през 1836 - 1839 година, в което в продължение на осем години с малки 
прекъсвания е учителствувал Петко Р. Славейков. В реставрираната му сграда са 
експонирани интересни колекции.   
- Къща музей “Ангел Кънчев”, ул. “Ангел Кънчев” 39. Къщата на революционера 
Ангел Кънчев е с богата битова и документална експозиция; 
- Къща музей "Петко и Пенчо Славейкови", ул. "П. Р. Славейков" 50. Къщата е 
музейна експозиция, в която е живял възрожденският поет и народен будител 
Петко Рачов Славейков. Тук е роден и класикът на българската поезия Пенчо 
Славейков.  
- Райковата къща, ул. "Проф. П. Райков" 1. В нея е роден основоположникът на 
съвременната химическа наука Пенчо Н. Райков. В нея е учредена етнографска 
експозиция. 
- Даскаловата къща  с незалязващите слънца на таваните, град Трявна, ул. 
“Петко Р. Славейков” 27 А;  
- Музей “Тревненска иконописна школа”, град Трявна, ул. “Бреза” 1, 
разположен в Царския параклис, с над 160 икони на стари майстори; 
- Музей “Азиатско и африканско изкуство”, град Трявна, ул. “Иван Славейков 1. 
Музеят представя дарение от българският склулптор Златко Паунов от 200 
предмета - предимно с култово предназначение, от Тибет, Непал, Индия и някои 
африкански държави. 
 

Художествени галерии 
- Галерия “Казаков”, град Трявна, ул. “Петко Р. Славейков” 5. Гaлeрията  нocи 
имeтo нa гoлeмия бългaрcки худoжник Димитър Кaзaкoв - Нeрoн, cвързaл 
жизнeния cи път c Трявнa, ocтaвяйки нa грaдa нaд 500 oт cвoитe нaй-дoбри 
живoпиcни твoрби. Гaлeриятa ce изпoлзвa зa врeмeнни излoжби, зa прeдcтaвянe 
нa пoпулярни и пo-мaлкo извecтни, дaрoвити худoжници, зa тeмaтични 
eкcпoзиции, дeлo нa гocтувaщи музeи и културни инcтитуции. В гaлeриятa се 
прoвeждaт кoнцeрти и кулинaрни излoжби.  
- Художествена галерия „Гъбенски”, град Трявна, ул. “А. Кънчев 20”,e oткритa 
oт НДФ „13 вeкa Бългaрия” прeз 2006 година. Нaмирa ce в двoрa нa 
възрoждeнcкия aрхитeктурeн aнcaмбъл „Кaлинчeвa къщa”, кoятo e иcтинcки 
шeдьoвър oт 1830 г. нa изтъкнaтия мaйcтoр-cтрoитeл Димитър Ceргeв. Гaлeриятa 
нocи имeтo нa рoдoлюбивия трeвнeнeц Тoтю Гъбeнcки, кoйтo чрeз НДФ „13 вeкa 
Бългaрия” дaрявa картини от cвoятa кoлeкция нa град Трявнa. 
- Гaлeрия „Aрт-M“, град Трявна, ул. „Проф. Пенчо Райков“. Галерията  ce нaмирa  
в зaбeлeжитeлния aрхитeктурeн aнcaмбъл нa плoщaдa c чacoвникoвaтa кулa.  
 

Читалищата и библиотеките са “капилярите” на мрежата от културни 
институции. В общината функционират 6 народни читалища. Според информация, 
предоставена от отдел “Култура” на общината, тук са дадени характеристики на 
всичките читалища с тяхната дейност, собствеността и състоянието на сградите:  
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- Народно читалище  “Пенчо Славейков -1971”, град Трявна, ул. "Ангел Кънчев" 
№33. Действащо читалище, регистрирано под номер 33 в Министерство на 
културата. Сградата е публична общинска, построена е през 1970 година. Развива 
богата гама от дейности: Танцов ансамбъл Трявна;  Камерен хор “Еуфоника”; 
Театрален състав; Школа по изкуствата с класове по: пиано, акордеон, китара, 
гъдулка, ударни инструменти, народно пеене, солфеж, народни танци; Езикова 
школа; Библиотека - 135 000 тома. Сградата е с разгъната застроена площ на 
читалището  - 1913 квм, парцел ІІ, кв. 43 по ЗРП на град Трявна. Площта на 
урегулирания поземлен имот /УПИ/ - 5640 квм, парцел ІІ, кв. 43 по ЗРП на град 
Трявна. Физическото състояние на сградния фонд е много добро. 
 

- Народно читалище “Капитан Дядо Никола 1927”, град Трявна, кв. “Божковци”, 
ул. "Патриарх Евтимий" 34.  Действащо читалище, регистрирано под номер 3296 в 
Министерство на културата. Сградата е публично общинска собственост, 
построена е през 1951 година. Има група за фолклор и библиотека с 3500 тома. 
Разгъната застроена площ на читалището  /сграда с идентификатор номер 
73403.110.56.1/ - 450 квм. по кадастралната карта и кадастралните регистри на 
град Трявна и поземлен имот с идентификатор номер 73403.110.56 с площ - 1919 
квм по кадастралната карта и кадастралните регистри на град Трявна. 
Физическото състояние на сградния фонд е лошо /1/3 от покрива е ремонтиран 
през 2014 година/.  
 

- Народно читалище “Пробуда -1924”, град Плачковци, ул. “Бузлуджа” № 8. 
Действащо читалище, регистрирано под номер 308 в Министерство на културата. 
Сградата е публична общинска собственост, построена е през 1950 година. 
Развива богата гама от дейности:  Женска вокална група, Театрален колектив; 
Детска музикална школа с класове по: пиано, акордеон и народно пеене; Детска 
театрална студия; Детски танцов състав; Библиотека - 30 811 тома. Разгъната 
застроена площ на читалището  - 1180 квм, парцел ІV, кв. 34 по действащия ЗРП 
на град Плачковци. Площта на урегулирания поземлен имот /УПИ/ - 2890 квм, 
парцел ІV, кв. 34 по действащия ЗРП на град Плачковци. Физическото състояние 
на сградния фонд е много добро - изцяло санирана сграда и ремонт на покрива - 
2015 година.  
 

- Народно читалище “Васил Левски - 1935”, село Престой. Действащо 
читалище, регистрирано под номер 3201 в Министерство на културата. Сградата е 
публична общинска собственост. Разгъната застроена площ на читалището - 217 
квм, ПИ №26, кв. 2 по плана на село Престой.  Площта на урегулирания поземлен 
имот /УПИ/ - 810 квм, ПИ №26, кв. 2 по плана на село Престой. Физическо 
състояние на сградния фонд  е лошо.   
 

- Народно читалище “Белновръх 1921”, село Станчов хан. Действащо 
читалище, регистрирано под номер 784 в Министерство на културата. Дейности: 
библиотека - 8 753 тома. Сградата е частна общинска собственост, построена е 
през 1867 година. Разгъната застроена площ на читалището - 117 квм, ПИ №74, 
кв. 11 по действащия устройствен план на село Станчов хан. Площта на 
урегулирания поземлен имот /УПИ/ 412 квм. Физическо състояние на сградния 
фонд - нуждае се от ремонт /покривът е частично ремонтиран през 2014 година/. 
 

- Народно читалище "Съединение - 1933", село Кисийците. Действащо 
читалище, регистрирано под номер 3118 в Министерство на културата. В него 
функционира библиотека. Сградата  е частна общинска собственост, построена е 
през 1933 година. Разгъната застроена площ на читалището - 85 квм, площта на 
урегулирания поземлен имот /УПИ/ - 115 квм. Физическо състояние на сградния 
фонд  е добро.  
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Религиозните храмове в общината са представени от: 
Православни храмове:  

 Църква “Свети Арахангел Михаил”, град Трявна, намира се на 
единственият съхранен архитектурен ансамбъл площад “Капитан Дядо Никола” 
/паметник на културата с национално значение/.  Един от най-старите исторически 
паметници в България. Обновена и разширена през 1819 година, действаща. 
Сградата е собственост на Българска православна църква. Разгъната застроена 
площ - 439 квм, площта на урегулирания поземлен имот /УПИ/ - 2298 квм. 
Физическото състояние на църквата е добро.   

 Църква “Свети Георги”, град Трявна, ул. “Ангел Кънчев” № 128, с 
великолепен дърворезбен иконостас, действаща. Сградата е собственост на 
Българската православна църква, строена е в периода 1848 - 1852 година. 
Разгъната застроена площ - 309 квм, площта на урегулирания поземлен имот 
/УПИ/ - 2038 квм. Физическото състояние на църквата е добро.  

 Църква “Свето Успение Богородично”, село Енчовци, паметник на 
културата с национално значение;   

 Църква “Свети Пророк Илия”, град Плачковци, действаща; 

 Църква “Свети Димитър”, град Плачковци, кв. Нейковци, действаща; 

 Църква “Свети Пророк Илия”, село Станчов хан, действаща; 

 Църква “Свети Димитър”, село Скорците; 

 Църква “Свети Димитър”, село Фъревци; 

 Църква “Успение Богородично”, село Енчовци; 

 Църква “Свето Преображение Христово, село Белица. 
 

Протестанство :  

 Адвентна църква, град Трявна, ул. Стара планина № 39. 
 

В областта на културата са нужни инвестиции за основни и текущи ремонти на 
културните обекти, оборудване с компютърна техника и обогатяване на книжния 
фонд. Осигуряване на финансови средства за финансиране на творби на изявени 
местни културни дейци и на деца с изявени творчески наклонности в различни 
области. Повишаване на квалификацията на заетите в сферата на културата е от 
съществено значение. 
 

12. 05. ОБЩЕСТВЕН РЕД И СИГУРНОСТ  

Структурите по обществен ред и сигурност в общината са  представени от :  
- РУ "Полиция" - град Трявна, ул. “Иван Йонков” №15; 
- Районна служба “Пожарна безопасност и защита на населението”, град 
Трявна , ул. “Проф. Панчо Райков” № 15. 
  

12. 06. АДМИНИСТРАТИВНО ОБСЛУЖВАНЕ      

Административното обслужване се осъществява от община Трявна, ул. “Ангел 
Кънчев” № 21.  
Деловото обслужване се осъществява от Районен съд и Районна прокуратура, 
град Трявна, ул. Бачо Киро № 1.   
Други структури на административното обслужване са:   
Общинска служба “Земеделие”, гр. Трявна, ул. “Асеневци ”№ 1;  
Дирекция “Бюро по труда”, гр. Трявна, ул.  “Ангел Кънчев” № 50;   
Дирекция “Социално подпомагане”, ул.”П.Р.Славейков” № 2;  
Районна Здравноосигурителна каса - офис Трявна, ул. “Лясков дял” № 1. 
Административните сгради на представителните структури са разположени в ЦГЧ.  
Държавно горско стопанство /ДГС/ Плачковци, гр. Плачковци, ул. Балкан № 17  
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На територията на останалите селища, административното обслужване е 
представени от сградите на кметствата и пощите. Сгради на пощите има в 
следните селища:  
Таблица 31. Пощенски станции в община Трявна 

Код  Пощенска станция/ 
населено място 

Адрес 

5350 Трявна Ц ул. “Ангел Кънчев” № 22 

5360 Плачковци  ул. “Билка”  № 7 

Източник: Български пощи, РУ “Северен централен регион”  
 

12. 07. БИЗНЕС ИНФРАСТРУКТУРА  

Финансово-кредитните институции са представени от: 
- БАНКА ДСК ЕАД - клон Трявна , ул. "Ангел Кънчев" 36;  
- ОББ АД - клон Трявна , ул."Ангел Кънчев" 116; 
- Пощенска банка АД - офис Трявна , ул. "Ангел Кънчев" 22; 
- Интернешънъл Асет Банк, ул. "Ангел Кънчев" 45.  
 

Застрахователните компании са представени от офиси на: 
- БУЛСТРАД ВИЕНА ИНШУЪНС ГРУП ЗАД, ул. “Бачо Киро” 9; 
- ДЖЕНЕРАЛ БЪЛГАРИЯ ХОЛДИНГ АД, ул. “Бачо Киро” 10; 
- ДЗИ ЗАПАД, ул. “Ангел Кънчев” 115. 
 

13. ИКОНОМИЧЕСКА БАЗА  
 

13. 01. СТРУКТУРА НА ОБЩИНСКАТА ИКОНОМИКА 

Основна черта на икономиката в общината е подчертания й промишлен характер. 
Промишлените предприятия са съсредоточени основно на територията на 
общинския град. Изключение прави фирма „Емко” ЕООД намираща се в 
землището на кметство Белица. Складовите бази на военното предприятие се 
намират както на територията на завода в град Трявна, така също и на площадка 
Белица, където се развива производствената дейност на фирмата. 
Селското стопанство в общината поради силно изразения планински терен е 
слабо развито - главно животновъдство, овощарство, пчеларство и в много малка 
степен - зърнопроизводство. 
По-големите компании, които се явяват и определящи за икономиката на 
общината, са представители на местната индустрия. Най-важните и развити 
отрасли са: производство на текстил и облекло, дърводобив и 
дървопреработване, производство на метални конструкции, инструментална 
екипировка и нестандартни съоръжения, производство на въоръжения и 
боеприпаси и производство на дървообработващи инструменти. В тези отрасли 
функционират структуроопределящите предприятия за общината.   
Проблемите в настоящия момент идват от ограничените пазари за продуктите на 
преработвателната промишленост; остаряло технологично оборудване; 
амортизиран сграден фонд; висока ресурсоемкост и неефективност на 
производствените процеси; незадоволително качество на произвежданите 
продукти и невъзможността, поради тази причина, да се преборят с конкуренцията 
на европейските и световните пазари; изходни суровини с недоказано качество и 
слаб контрол върху тях. 
 

Община Трявна заема скромен дял в икономиката на област Габрово. През 2013 
година общинската икономика е с дял от 2.7 % от произведената продукция, 2.7 % 
от нетните приходи от продажби, 4.9 % от дълготрайните материални активи и 6.5 
% от заетите лица на област Габрово. 
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По данни ТСБ Габрово към края на 2013 година, броя на икономически активните 
предприятия в общината е 539 и представлява дял от 9.4 % от предприятията в 
цялата област Габрово. 
  

Таблица 32: Икономически активни предприятия в област Габрово и община 
Трявна 

Област, община 2011 2012 2013 

Област Габрово 5791 5754 5720 

Община Трявна 540 543 539 

Дял на предприятията в община 
Трявна - /%/ 9.3 9.4 9.4 

Източник:ТСБ - Габрово 
 

Наблюдава се тенденция към минимално намаление на  предприятията в 
общината - през 2011 година са били 540, а през 2013 година са 539, или 
предприятията намаляват с едно за период от 2 години. 
 

13. 02. ИКОНОМИЧЕСКИ ПОКАЗАТЕЛИ 

Данните от Таблица 33 показват процес на възстановяване след икономическата 
криза  от 2008 година и показват известна динамика на развитие и нарастване на 
основните икономически показатели. Произведената продукция през 2013 година 
нараства с 31.1 % спрямо 2011 година, приходите от дейността нарастват с 7.6 %, 
нетните приходи от продажби нарастват с 2.6 %, заетите лица нарастват с 1.9 %.  
 

Таблица 33: Основни икономически показатели в община Трявна 2011-2013 г.  

Показатели мярка 2011 2012 2013 

Произведена продукция хил. лв. 39878 45558 52287 

Приходи от дейността хил. лв. 78837 79047 84860 

Нетни приходи от 
продажби 

хил. лв. 74050 72957 75999 

ДМА хил. лв. 43114 42818 42849 

Предприятия  брой 540 543 539 

Заети лица  брой 2389 2411 2434 

Източник: ТСБ Габрово 
 

13. 02. 01.ПРОИЗВЕДЕНА ПРОДУКЦИЯ  

Най-голям дял в произведената брутна продукция в общинската икономика има 
сектор Преработваща промишленост 33.2 % през 2013 година. Данните за 
2012 и 2011 г. показват  възстановяване.  
Последните данни показват, че сектор Строителство започва да възстановява 
позициите си в общинската икономика и през 2012 година и 2013 година, дела 
му в брутната продукция, съответно 18.6 % през 2012 година и 20.7 % през 2013 
година и вече е по-голям от този на сектор Търговия, ремонт на автомобили и 
мотоциклети. 
Сектор Търговията, ремонт на автомобили и мотоциклети през 2013 година, 
загубва позициите си в сравнение с тези за 2012 година.  
 

Устойчив ръст се наблюдава в останалите основни сектори на общинската 
икономика - “Хотели и ресторанти”, “Транспорт, складиране и съобщения”, 
“Селско стопанство, горско и рибно стопанство”. 
Най-висока средна стойност на брутна продукция на една фирма през 2013 
година има в сектор Строителство /308.3 хил.лв./, следван от секторите Селско, 
горско и рибно стопанство /189.9 хил.лв./, Транспорт,  складиране и пощи /172.3 
хил.лв./, Здравеопазванe и социални дейности /166.9 хил.лв./ и Преработваща 
промишленост“ /160.9 хил.лв./.  
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Таблица 34: Произведена продукция в община Трявна 2011-2013 г. - хил. лв. 
   

Икономически дейности - /А21/ 2011 2012 2013 

Общо 39878 45558 52287 

Селско, горско и рибно стопанство 1798 1624 3229 

Добивна промишленост   .... 

Прероботваща промишленост 13856 16558 17376 

Производство и разпостранение на 
електрическа енергия .... .... .... 

Строителство 6310 8452 10773 

Търговия, ремонт на автомобили и 
мотоциклети 6219 6508 5179 

Транспорт, складиране и пощи 2458 2461 3102 

Хотелиерство и ресторантьорство 4346 4821 6743 

Създаване и разпостранение на 
информация и тв. 245 …. .... 

Операции с недвижимости 45 140  

Професионална дейност и научни 
изследвания 260 263 668 

Админинстративно спомагателни 
дейности 187 .... 148 

Образование …. 43 …. 

Хуманитарно здравеопазване и 
социална работа 3048 3375 4172 

Култура, спорт и развлечения 870 …. .... 

Други дейности 192 182 183 

Източник:ТСБ Габрово 
Забележка:  
Показателят е изчислен по методология на бизнес статистика 
“....” - конфеденциални данни  
 

13. 02. 02. НЕТНИ ПРИХОДИ ОТ ПРОДАЖБИ  

Този индикатор отбелязва известно възстановяване на местната икономика, като 
стойностите му през 2013 година са по-високи от тези през 2011 година. 
Разпределението на НПП по сектори от икономически дейности за периода 2011 - 
2013 година показва, че най-голям дял от НПП, въпреки спада от 2011 и 2012 
година, реализира сектор Търговия - 28.3 %, следван от сектори Преработваща 
промишленост - 22.7 % , Строителство - 13.4 %, Хотели и ресторанти - 8.9 %. 
Необходимо е да се отбележи, че сектор Преработваща промишленост, започва 
съществено да намалява дела си, от 52.3 % през 2011 година на 28.3 % през 2013 
година или с 24 процентни пункта. Сектор Строителство увеличава дела си от 8.7 
% през 2011 година, на 13.4 %  през 2013 година.  
 

Таблица 35. Нетни приходи от продажби в община Трявна 2011-2013 - хил.лв.   
 

Икономически дейности - /А21/ 2011 2012 2013 

Община Трявна 74 050 72 957 75 999 

Селско, горско и рибно стопанство 1 837 …. 3 759 

Добивна промишленост …. - …. 

Прероботваща промишленост 13 690 16 262 17 219 

Производство и разпостранение на 
електрическа енергия …. …. …. 
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Строителство 6 462 7 786 10 162 

Търговия, ремонт на автомобили и 
мотоциклети 38 740 32 293 28 521 

Транспорт, складиране и пощи 3 238 3 301 3 665 

Хотелиерство и ресторантьорство 5 409 6 458 6 768 

Създаване и разпостранение на 
информация и тв. 245 …. 359 

Операции с недвижимости 34 94 94 

Професионална дейност и научни 
изследвания 267 273 224 

Админинстративно спомагателни 
дейности 158 …. 152 

Образование …. 43 …. 

Хуманитарно здравеопазване и 
социална работа 2 731 3 255 4 048 

Култура, спорт и развлечения 904 …. …. 

Други дейности 278 257 262 

Източник:ТСБ Габрово 
Забележка:  
Показателят е изчислен по методология на бизнес статистика 
“….” - конфеденциални данни  
 

13. 03. ГОЛЕМИНА НА ПРЕДПРИЯТИЯТА СПОРЕД БРОЯ НА ЗАЕТИТЕ ЛИЦА  

Микропредприятията са с най-голям относителен дял от общия брой местни 
предприятията - 90.4 % през 2013 година. На тях се пада дял от:  
- 38.8 % от заетите лица; 
- 38.9 % от произведената продукция;    
- 47.4 % от приходите от дейност; 
- 46.1 % от нетните приходи от продажби; 
- 57.3 % от ДМА. 
Малките предприятия са с относителен дял 8.5 % през 2013 година и на тях се 
пада 38.2 % от заетите лица, 41.9 % произведената продукция, 38.1 % от 
приходите от дейност и 38.6 % от нетните приходи от продажби и 33.1 % от 
дълготрайните материални активи.  
От посочените данни е видно, че микропредприятията и малките 
предприятия представляват гръбнака на местната икономика. 
 

Средните предприятие, които са само 6 на брой през 2013 година, и на тях се 
пада 22.9 % от заетите лица, 19.2 % от произведената продукция, 14.5 % от 
приходите от дейност, 12.6 % от нетните приходи от продажби и 9.6 % от ДМА. 
На територията на общината няма големи предприятия с брой на заетите лица 
над 250. Продължаваща е тенденцията за концентриране на икономическите 
субекти предимно в областния център Габрово и град Севлиево. 
 

Таблица 36. Основни икономически показатели на нефинансовите 
предприятия по години и по групи предприятия според броя на заетите за 
община Трявна 2011 - 2013 г.  

Групи  
пред-
приятия 

Пред- 
приятия - 
брой 

Про-
изведена 
продукция 

При- 
ходи  
от 
дейността  

Нетни 
приходи 
от 
продажби 

ДМА Заети 
лица 

Брой Хиляди левове Брой 

2013 
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Общо 539 52 287 84 860 75 999 42 849 2 434 

Микро до 
9 заети 487 20 334 40 247 36 629 24 539 946 

Малки от 
10 до 49 46 21 917 32 305 29 319 14 180 930 

Средни от 
50 до 249 6 10 036 12 308 10 051 4 130 558 

Големи 
над 250 - - - - - - 

2012 

Общо 543 45 558 79 047 72 957 42 818 2 411 

Микро до 
9 заети 495 17 300 37 945 35 233 23 526 980 

Малки от 
10 до 49 42 19 067 30 757 29 345 15 029 895 

Средни от 
50 до 249 6 9 191 10 345 8 379 4 263 536 

Големи 
над 250 - - - - - - 

2011 

Общо 540 39 878 78 837 74 050 43 114 2 389 

Микро до 
9 заети 491 14 457 40 806 39 486 22 249 1 015 

Малки от 
10 до 49 43 18 348 29 375 27 829 16 831 869 

Средни от 
50 до 249 6 7 073 8 656 6 735 4 034 505 

Големи 
над 250 - - - - - - 

Източник: ТСБ Габрово 
Забележка:  
Показателя Произведена продукция е изчислен по методология на бизнес 
статистика 
“”....” - конфиденциални данни  
“_“ - няма случай  
 
13. 04. ОТРАСЛОВА СТРУКТУРА НА ИКОНОМИКАТА 
 

13. 04. 01. СЕЛСКО, ГОРСКО И РИБНО СТОПАНСТВО /ПЪРВИЧЕН СЕКТОР/ 

По данни на ТСБ Габрово за 2013 година в сектора работят 17 предприятия, които 
са произвели продукция за 3 229 хил.лв. Това представлява 6.1 % от 
произведеното в общината. Секторът разполага с 5.8 % (4 911 хил.лв.) от 
приходите от дейност, 4.9 %  /3 759 хил.лв./ от нетните приходи от продажби,  1.1  
% (454 хил.лв.) от дълготрайните материални активи и 3.1 % /75/ от заетите лица.  
Представените данни показват, че сектор “Селско, горско и рибно стопанство“ не 
е ключов за община Трявна и въпреки нарастването през 2013 година спрямо 
предходните. Той осигурява едва 3.1 % от заетостта в местната икономика.  
Представените данни определят незначителната роля на сектора в общинската 
икономика:   
 

Таблица 37: Основни икономически показатели в сектор “Селско, горско и 
рибно стопанство” за 2011- 2013  г.  в община Трявна 
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Показатели мярка 2011 2012 2013 

Произведена продукция хил.лв. 1792 1824 3229 

Приходи от дейността хил.лв. 1897 2716 4911 

Нетни приходи от 
продажби хил.лв. 1837 …. 4911 

ДМА хил.лв. 704 483 454 

Предприятия  брой 9 16 17 

Заети лица  брой 79 …. 75 

Източник: ТСБ Габрово 
“….” - данните са конфиденциални 
 

13. 04. 01. 01. СЕЛСКО СТОПАНСТВО  
 

Поради ясно изразения планински релеф селското стопанство на територията на 
община Трявна е слабо развито и неспециализирано, с натурален характер и 
възможности за специално производство като: екологични продукти, 
билкопроизводство и диворастящи плодове, овощарство, планинско 
животновъдство и преработка. На територията на община Трявна не 
осъществяват дейност значими производители на селскостопански продукти. 
 

Габровска област не е интензивен земеделски район, което определя 
земеделието като не приоритетен отрасъл в областта. Основната причина се 
дължи на липсата на значителни плодородни обработваеми площи, поради 
географското положение на областта, която обхваща предимно планински и 
предпланински терени. Това обуславя разпокъсаността, маломерността и 
отдалечеността на голяма част от земеделските земи.  
Селското стопанство в общината поради силно изразения планински терен е 
слабо развито - главно животновъдство, овощарство, пчеларство и в много малка 
степен зърнопроизводство. 
 

РАСТЕНИЕВЪДСТВО 

Земеделските земи в общината  по данни на  ОС “Земеделие” - Трявна през 2012 
година са 106 201 дка, от тях:  
01. Обработваема земя - 54 652 дка /51.5 %/; 
- от нея - ниви - 29 037 дка /27.3 %/; 
- от нея - ливади - 17 253 дка /16.2 %/; 
- от нея - трайни насаждения - 8 362 дка /7.9 %/; 
02. Необработваема земя - 51 549 дка /48.5 %/; 
- от нея мери и пасища - 40 938 дка /38.5 %/; 
- от нея други - 10 611 дка /10.0 %/; 
 

От обработваемата земя, най-голяма част се намира в северния район на 
общината. В останалите райони тя заема малък относителен дял и е разпръсната 
на отделни участъци, съобразно релефа. 
 

Преброяването на земеделските стопанства през 2010 година дава възможност 
да бъде съставен профил на структурата на земеделските стопанства в община 
Трявна. Данните показват, че основния дял земеделски стопанства в общината 
обработват под 10 дка земя /средно под 4 дка/, като 219 земеделски стопанства 
обработват между 10 и 20 дка, 42 стопанства обработват между 20 и 100 дка 
/средно 41 дка/, 11 стопанства обработват между 100 и 500 дка /средно 155 дка/ и 
само 2 земеделски стопанства обработват по над 500 дка. 
 

ЖИВОТНОВЪДСТВО 
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Животновъдството е съсредоточено в частния сектор. Водещо е млечното 
говедовъдство. Състоянието на животновъдството е видно от приложената 
таблица.  
 
Таблица 38. Вид и брой на животните в община Трявна  
 

Животни  мярка  2013 2014 

Говеда  брой 327 313 

в т.ч. млечни крави брой 186 171 

Овце  брой 1344 1315 

в т.ч. овце майки брой 976 981 

Кози  брой 368 257 

в т.ч. кози майки брой 227 158 

Свине брой 291 191 

в т.ч. свине майки брой 29 24 

Птици  хил.бр. 1946 3136 

в т.ч. кокошки носачки хил.бр. 729 946 

Зайци  брой 147 300 

Пчелни семейства брой 709 678 

Производство на мляко  хил.л. 517,684 571,393 

- краве хил.л. 342,240 377,568 

- овче хил.л. 125,322 144,403 

- козе хил.л. 50,122 44,422 

Животинска продукция    

Яйца  хил. бр. 137,540 310,684 

Мед  тона 27,895 27,585 

Източник: ОС “Земеделие”,  град Трявна  
Забележка: Данните се отнасят за второто шестмесечие на съответната година. 
 

Говедовъдство е представено от 317 говеда, от тях 171 млечни крави. В 
общината има 19   регистрирани кравеферми за производство на краве мляко. По-
големите от тях с 10 и над 10 крави  са разположени в селищата представени в  
следната таблица:  
Таблица 39. Ферми с над 10 крави за производство на краве мляко в община 
Трявна към 03. 02. 2015 година 
 

Населено място Животновъден 
обект №  

Собственик Брой 
млечни 
крави 

с. Белица 5363-0002 Лазар Мечев 11 

с. Глутниците 5363А-0001 Никола Кръстев 13 

с. Малчовци 5367З-0001 Пенка Дончева 15 

с. Милевци 5350Г-0003 Денка Кънева  14 

с. Престой 5350В-0004 Веска Узунова 10 

с. Престой 5350В-0017 Мартина Илиева 10 

с. Скорците 5350А-0002 Наньо Стойков 11 

с. Станчов хан 5367Р-0026 Иван Грозев 11 

с. Черновръх 5365-0006 Стойчо Стоев 21 

Източник: Регистър на ферми за производство на краве мляко, МЗХ 
 

Драстичното разминаване на изкупните цени на млякото и цената на млечните 
произведения поставят под въпрос бъдещото съществуване на малките ферми и 
ефективността на големите. 
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Овцевъдството е представено от 1 515 бр. овце, но техният брой намалява с 
2.2.% спрямо 2013 година. Свинете са само 191 бр., а козите 257 бр.  
Овцете, козите и свинете нямат пазарна ориентация, а по-скоро допълват фонда 
на натуралните стопанства. 
 

На територията на общината през 2014 година броят на пчелните семейства е 
678. Интересът към този сектор се засилва поради експортната му насоченост и 
сериозните валутни постъпления, осигуряването на допълнителни доходи на 
производителите и относително бързата възвръщаемост на вложените средства. 
Животновъдството е далеч от оптималния си капацитет. Продукцията се затваря 
в кръговете на натуралната микроикономика.   
 

Възможности за развитие на животновъдството са:  
Полупланинският и планински релеф са предпоставка за силно развито пасищно 
животновъдство. 
Екологично чистите ливадни треви и лечебни растения са предпоставка за 
нарастващо развитие на пчеларството. 
 

13. 04. 01. 02. ГОРСКО СТОПАНСТВО 

Общата площ на горският фонд по данни на Регионална информационна система, 
ОСР Габрово 2014 - 2020 година в община Трявна е 131 376 дка, или 51.4 % от 
територията. От тях частна собственост са 43 200 дка /32.9 %/, а държавна 
собственост са 88 176 дка /67.1 %/.  
Горските територии на общината се стопанисват от ДГС “Трявна”, като в 
границите на стопанството попадат част от териториите на общините Трявна  и  
Дряново. Ловната площ на стопанството възлиза на 27 603 ха, разделени на 14 
самостоятелни ловни района. Ловува се на благороден елен, сърна, дива свиня, 
муфлон и хищници. 
 

Разпределението на горските територии по данни на ДГС “Плачковци” в община 
Трявна по видов състав на горите е: иглолистни - 39.0 %; широколистни 
високостеблени - 30.0 %, широколистни превръщане - 20.0 %; широколистни 
нискостъблени - 11.0  %. 
  

В района на стопанството разпространени са следните дървесни видове: цер, 
благун, зимен дъб, бук, бял бор, смърч, ела, бяла топола. Създадени са 
комплекси - чисти иглолистни култури и такива с участието на липа, бреза, червен 
дъб, акация и други широколистни. От храстите се срещат шипка, глог, дрян, 
смрадлика, капина. 
На територията на стопанството виреят и някои редки за страната дървесни, 
храстови и тревисти видове, включени в Червената книга на България: планински 
явор, тис, хилядолистен воден морач, панчичева пищялка, лудо биле. 
За периода 2009 - 2013 година са извършени залесявания на нови площи в 
община Трявна в размер на 181 дка,  като по години залесяването е: 2009 - 56 
дка; 2010 - 83 дка; 2011 - 42 дка; 2012 - 0 дка; 2013 - 0 дка. 
Приходите от добив на дървесина и ловна дейност за последните 5 години са в 
размер на 3 680 хил.лв., по години 2009 - 800 хил.лв.; 2010 - 900 хил.лв.; 2011 - 
950 хил.лв.; 2012 - 930 хил.лв.; 2013 - 1 000 хил.лв.. 
Заетият персонал работещ в горския сектор на територията на общината през 
последните години е: 2009 - 22 д; 2010 - 23 д; 2011 - 22 д; 2012 - 22 д; 2013 - 22 д. 
 

През 2011 година е приет нов лесоустройствен проект за горите - общинска 
собственост. Лесоустройственият проект е утвърден от Изпълнителния директор 
на НАГ през февруари 2011 година и в него са дадени насоките за по - нататъшно 
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стопанисване общо за горите - общинска собственост, както и за всяко 
насаждение поотделно, с оглед постигане на максимален ефект от стопанската 
дейност, както от гледна точка на дървопроизводството, така и от използването 
на всички останали полезни функции на горите. Съгласно лесоустройствения 
проект цялата площ на горите и земите, собственост на община Трявна е 397.4 ха 
от които залесената е 393,6 ха, а незалесената - 3.8 ха. Площта на общинския 
горски фонд е 160 ха /възстановени съгласно разпоредбите на Закона за горите/. 
На територията на общината има гори и земи, които при устройството от 1999 
година са се водили държавен горски фонд, но към 2011 година са включени в 
регулацията на населените места. Тяхната площ възлиза на 59,7 ха. Останалите 
177.7 ха гори са възстановени по ЗСПЗЗ като селскостопански територии, но в 
действителност са гори и е необходимо да се проведат съответните процедури за 
отразяването им в КК и КВС. Плътни горски комплекси се образуват единствено в 
землище Енчовци. 
 

Съобразно функциите на горите в стопанството, площта на общинските гори се 
разпределя както следва: 
- гори и земи с основно дървопроизводителни и средообразуващи функции - 36.7 
ха; 
- защитни и рекреационни гори и гори в защитени територии - 360.7 ха. 
Съгласно одобрения лесоустройствен проект за периода от 10 години /2011 - 
2020/ е предвидена за отсичане стояща дървесна маса от 8 900 кубм /с клони/, 
или средно 890 кубм годишно. През десетилетието е предвидено да се извърши 
залесяване на общо 1.7 ха редуцирана площ. 
С решение на Общински съвет Трявна от 2004 г. ползването на горите общинска 
собственост е предоставено на общинско предприятие „Здравец” ЕООД. С 
решение на Общинския съвет се определя годишният икономически план, 
размерът на годишното ползване на дървесината, сроковете за изпълнение и 
начинът на ползване. 
 

С оглед намеренията на общината да създаде крайградски паркове за отдих са 
водени преписки с РУГ - Велико Търново /Северноцентрално държавно 
предприятие Габрово/ за замяна на земи и гори от държавния горски фонд, 
намиращи се в крайградската зона на населените места в общината със земи и 
гори общинска собственост. Необходимо е да продължат действията за 
придобиване в собственост на горите, граничещи с регулационните граници на 
населените места, които са с рекреационна и защитна функция, както и такива, на 
които могат да се реализират важни инфраструктурни проекти с оглед оформяне 
на региона като притегателен туристически център на базата на съхранени 
природните дадености. 
Предвид текущия процес на изготвяне на План за управление на Природен парк 
„Българка”, в чиито защитени територии влиза и част от земеделския и горски 
фонд на община Трявна, е подходящо възможностите за осъществяване на 
земеделски и горски дейности да бъдат съобразени с изискването за опазване на 
биоразнообразието и околната среда, както и да бъдат използвани възможности 
за достъп до финансов  ресурс за осъществяване на подобни дейности по 
оперативните програми и Програмата за развитие на селските райони.  
 

Развитието на дейностите, свързани с възпроизводството, ползването и 
опазваните на горите, създава работни места за част от населението на 
общината. На територията на горския фонд се осъществяват и редица странични 
ползвания - паша на едър и дребен добитък, добив на сено от голите площи.  
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Горите в общината и района имат социално-хигиенни, защитно-водоохранни, 
противоерозионни и здравно-украсни функции. Горите предпазват прилежащите 
земи от развитието на ерозионни процеси и увеличават плодородието им. 
Горите подобряват климата, акумулират големи количества от падналите 
дъждовни води и намаляват скоростта на водния отток, с което и предпазват 
почвата от ерозия. 
 

13. 05. ИНДУСТРИЯ /ВТОРИЧЕН СЕКТОР/  
 

13. 05. 01. ПРОМИШЛЕНОСТ  
 

Секторът на индустрията е един от структуроопределящите отрасли в община 
Трявна и най-вече отрасъл “Преработваща промишленост”. През 2013 година 
отрасълът заема дял от 20.0 % /108/ от регистрираните фирми, 46.2  % от заетите 
лица, 33.2 % от произведената продукция, 23.2 % от приходите от дейност, 21.7 % 
от нетните приходи от продажби и 20.5 % от дълготрайните материални активи. 
През 2013 година, отрасълът бележи ръст спрямо 2011 година с увеличение на 
25.4 % от произведената продукция, 27.0 % от приходите от дейност, 25.8 % от 
нетните приходи от продажби и 28.7 % от заетите лица.  
 

Таблица 40: Основни икономически показатели в отрасъл  “Преработваща 
промищленост” 2011 - 2013 година в община Трявна 
 

Показатели мярка 2011 2012 2013 

Произведена продукция хил.лв. 13856 16558 17376 

Приходи от дейността хил.лв. 15522 17975 19707 

Нетни приходи от 
продажби 

хил.лв. 
13690 16262 17219 

ДМА хил.лв. 8787 8515 8801 

Предприятия  брой 108 105 108 

Заети лица  брой  977 1025 1062 

Източник: ТСБ Габрово 
 

Промишлеността на общината е съсредоточена основно в общинския център - 
Североизточна промишлена и индустриална зона на град Трявна, с обща площ 
23.2 ха. За гръбнак е служил жп ареала и в зоната са съсредоточени предприятия 
от преработващата промишленост.    
 

Основните предприятия в преработващата промишленост са представени от 
отраслите: 
 

Производство на текстил и облекло - отрасълът е с традиции в общината.  
Деветдесет процента от трикотажното производство е съсредоточено в центъра 
на общината. Отрасълът е специализиран в производството на дамско, детско и 
мъжко облекло. В общината функционират около 40 фирми. произвеждащи 
трикотаж и облекло. По-големите фирми за производство на трикотажни изделия 
са:  
- “Интертоп” ЕООД, град Трявна, ул. "Васил Левски" №8 - фирмата произвежда 
широк асортимент от бебешко, детско, дамско и мъжко бельо и бански костюми. 
Изработва на ишлеме за фирми от Италия, Франция и Германия; 
- ЕТ”Деяна”, град Трявна, ул. "Васил Левски" №8 - произвежда и предлага мъжко, 
детско, дамско бельо и трикотажни облекла за свободното време; 
- "Рики" ЕООД, град Трявна, ул. „Украйна” №18. “Рики” ЕООД е създадена през 
1997 година и се развива в сферата на производството и търговията на 
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трикотажни платове, вискоза, рипс, електрожакард, ротациони щампи, триконечни 
и двуконечни вати, конци, ластици и консумативи за шивашката промишленост.  
- “Топ Стил” ООД, град Трявна, ул. “Украйна” №35. Фирмата работи със 100% 
чист памук и предлага богат асортимент от размери и цветове на тениски и 
трикотаж с високо качество; 
- “Корона 85” ООД, град Трявна, ул. Стара планина, №6. Предмет на дейност -
текстил, облекло, трикотаж; 
- “Елит Стил” ЕООД, град Трявна,  ул. Осми март № 9, производство на дамско, 
детско и мъжко облекло; 
- “Фелия” ООД, град Трявна, ул. Ангел Кънчев, № 93. Производство на луксозно 
бельо, бански, горен трикотаж, спортно облекло; 
- “Ваяна - Стефка Куцарова” ЕТ, град Трявна, ул. Васил Левски, № 6. 
Производство на дамско мъжко бельо, нощници и пижами;  
- “Джули - Стил - Младен Джулиев” ЕТ - производство на трикотажни изделия; 
- „ Дани 91” - производство на дамско, мъжко, детско бельо и бански костюми;  
- „Цвети фешън” ООД - производство на мъжки, дамски и детски пижами от вата, 
трико, интерлог, хавлия и плюш. Мъжки и дамски рекламни тениски и блузи 
 

Производство на дървен материал и изделия от него - традиционни за 
общината са и до днес традиционни за община Трявна остават дърводобива и 
производството на стилна мебел, както и на мебели с дърворезба. Деветдесет 
процента от мебелното производство е разположено по периферията на 
общината. В община Трявна функционират над 30 фирми за обработка на дървен 
материал и изделия от него. По-големи от тях са:  
- „Винтайм” ООД, град Трявна, ул. “Светушка” № 10. Фирмата се занимава с 
проектиране, изпълнение и монтаж на мебели и дограма. Проектирането се 
извършва възоснова желанията на клиента: по избран модел от клиента и 
избрани материали; 
- ПК „Балкан”, град Трявна, ул. «Ангел Кънчев» № 152  - Произвежда мебели, 
всякакъв вид дограма, ламперии, дюшеме, а също така и роначки за царевица, 
смукатели за водни помпи, отливки от сив чугун, метални конструкции и др. 
- „Вълчев М” ЕООД, град Трявня,  квартал Тепавиците - производител на 
масивна художествена мебел от дъб и череша за обзавеждане на жилища, 
ресторанти и хотели. Основната ѝ дейност е насочена в производството на 
художествена, стилна масивна мебел, стъпвайки на основата на античните и 
ренесансови постижения в областта на архитектурата и мебела. 
- СД „Грифон - Ненови и сие”, град Трявна, ул. “Иванка Горова” № 37.  
Изработва мебели: дърворезбовани тавани, столове, маси, врати, спални, 
кухненско обзавеждане, врати и други. Не само по проекти на фирмата, но и по 
проекти на клиентите. 
- “ Мелиста”, град Трявна, ул. “Проф. П.Райков” № 17. Дизайн и изработка на 
мебели. Обзавеждане за спалня, дневна и кухня. Библиотеки, бюра, шкафове, 
витрини, тавани с дърворезба и иконопис. Люлеещи се столове, часовници и маси 
за шах. Реставрация и изработка на уникати; 
-  ЕТ “Стоян Делийски”, град Трявна, ул. “Христот Ботев” №  64. Производство и 
добив на дървен материал за строителството и мебелната промишленост. 
Магазин и сервиз на "ХУСКВАРНА".  
- „Престол” ООД, град Плачковци, ул. “Билка” № 5. Дизайн и производство на 
мебели от масивна дървесина, мека мебел, реставрация, тапицерски услуги и 
дамаски. 
- “Би Би Сикс - Мебели" АД, град Плачковци. Създадена през 1991 година и е 
наследник на фирма която работи от 1928 година.  
-  „Колев и Ко 08“ ООД, с. Енчовци. Специализира в производството и дизайна на 
мебели от масив по поръчка, изработени от всички видове дървесина.  
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Металообработване - производство на метални изделия и резервни части. 
От 2004 година в град Трявна развива дейности и поделение на една от 
значимите фирми в областта - “Резбонарезни инструменти Габрово” ЕООД. 
“Резбонарезни инструменти Габрово” ЕООД е най-големият производител на 
металорежещи инструменти в България с над 60 годишен опит.  
По-големи фирми са:  
- “Тримекс” ООД, град Трявна, ул. Ангел Кънчев № 97. Специализирана в 
производство на дървообработващи инструменти; 
-  ЕТ “Бошнаков - Кольо Бошнаков”, град Трявна, ул. Бреза № 35.  Произвежда 
детайли за машиностроенето с производствена база в град Плачковци; 
- „ДИАМАНТ - Деян Белчев” ЕООД, град Трявна, ул. "Украйна” 158. Разполага с 
богата гама от професионални машини за заточване на дървообработващи 
режещи инструменти;  
- „Резбонарезни инструменти - Габрово”ЕООД, град Трявна - производство на 
резбонарезни, режещи и зъбообработващи инструменти; 
-“Емко” ООД, с. Белица - механично обработване на метал, производство на 
въоръжение и боеприпаси. 
 

Промишленото производство в общината няма ясно изразен профил, а е 
конгломерат от наследени внесени производства /метални изделия и 
металообработващи инструменти, трикотаж и шивашки изделия, пластмасови 
изделия/ и традиционни производства, базирани на местни суровини 
/дървообработка и мебели/. Възможности за интегрирано развитие на местната 
индустрия е мрежа от взаимосвързани малки чисти производства с ясен продуктов 
профил и гъвкаво производство спрямо търсенето.  
 

13. 05. 02. СТРОИТЕЛСТВО  

На национално ниво сектор „Строителство“ беше най-силно засегнат от 
икономическата криза, като това намери отражение и върху общината. През 2013 
година се забелязва оживление на отрасъл строителство, основните 
икономически показатели спрямо 2011 година нарастват: произведена продукция - 
с 70.7 %, приходите от дейност - с 61.6 %, нетните приходи от продажби - с 57.3 % 
и заетите лица - с 32.2 %. Отрасъл “Строителство” заема съществен дял в 
общинската икономика през 2013 година  и представлява 19.5 % от произведената 
продукция, 12.0 % от приходите от дейност, 13.4 % от нетните приходи от 
продажби, 24.0 % от дълготрайните материални активи и 8.1 % от заетите лица. 
Местните фирми са предимно малки, насочени към извършване на ремонтни 
дейности, реконструкция и жилищно строителство, разположени са в град Трявна 
и са представени от: „Монолит - Т” ООД - ниско и високо строителство, 
производство на бетонови и варови разтвори; “Екострой - Трявна” ООД - 
строителство и озеленяване; „Стройко” ООД  и други.   
Строителството ще продължи да бъде важен носител на икономическа активност 
в общината и региона особено след преодоляване на икономическата криза и в 
периода на очаквания растеж. 
 

Таблица 41. Основни икономически показатели в отрасъл “Строителство” за 
2011 - 2013 година в община Трявна 
 

Показатели мярка 2011 2012 2013 

Произведена продукция хил.лв. 6310 8452 10773 

Приходи от дейността хил.лв. 6734 8979 10884 

Нетни приходи от 
продажби 

хил.лв. 
6462 7786 10162 

ДМА хил.лв.  11055 10689 10204 
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Предприятия  брой 39 31 33 

Заети лица брой 149 187 197 

Източник: ТСБ Габрово 
 
13. 06.  УСЛУГИ /ТРЕТИЧЕН СЕКТОР/ 

Секторът на услугите формира значителна част от реализираните приходи от 
икономика и заетост в общината и е важен фактор за повишаване качеството на 
живот на населението във всички населени места, като по този начин допринася 
за стабилизиране на селищната мрежа и противодейства на процеси на 
обезлюдяване на населени места. През 2013 година секторът е заема дял от 70.1 
% /378/ от регистрираните фирми, 43.6 % от заетите лица, 38.5 % от 
произведената продукция, 57.1 % от приходите от дейност, 58.0 % от нетните 
приходи от продажби и 52.4 % от дълготрайните материални активи /ДМА/. 
Отрасълът „Търговия, ремонт на автомобили и мотоциклети” е най-силно 
представения като икономически резултати и работни места в сегмента на 
услугите с 36.9  %  от регистрираните фирми в общината, 17.9 % от заетите лица, 
34.1 % от приходите от дейност и 37.5 % от нетните приходи от продажби. Този 
отрасъл, заедно с отрасъла „Хотелиерство и ресторантьорство” в най-голяма 
степен може да бъде обект на нови устройствени решения в ОУП на община  
Трявна поради характера на своята мобилност извън територията на населените 
места.  
 

Развитието на сектора на услугите налага оценка на насоките и формите на 
бъдещото му развитие. Независимо, че една голяма част от подсистемите на 
общественото обслужване са резултат на пазарен механизъм и интерес ОУП 
регламентира  възможности за локализация на нови фондове или дислокация на 
съществуващи в неурбанизираните територии, ако има такава необходимост. 
 

Таблица 42: Основни икономически показатели в сектор “Услуги” за 2011 - 
2013 година в община Трявна 
 

Показатели мярка 2011 2012 2013 

Произведена продукция хил.лв. 17870 17793 20142 

Приходи от дейността хил.лв. 54492 48087 48414 

Нетни приходи от 
продажби 

хил.лв. 
52004 45974 44093 

ДМА хил.лв 22229 20063 22461 

Предприятия  брой 380 374 378 

Заети лица брой 1168 1101 1062 

Източник: ТСБ Габрово 
 

13. 06. ИНВЕСТИЦИИ 

Благоприятен момент е нарастването на размера на акумулираните преки 
чуждестранни инвестиции. През 2013 година те са 1606.0 хил. евро, като в 
сравнение с 2011 година те са се увеличили с 520.6 млн.евро, или с около 48.0 % . 
Преките чуждестранни инвестиции /ПЧИ/ в предприятията от нефинансовия 
сектор в общината имат следните измерения: 
 

Таблица 43. Чуждестранни преки инвестиции в нефинансовия сектор в 
община Трявна 
 

години хил. евро базисен индекс  
- % 

верижен индекс 
- %  

2011 1085,4 100.0 - 
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2012 1076,1 99,1 99,1 

2013 1606,0 148,0 149,2 

Източник: ТСБ Габрово 
 

Изводите, които се налагат от прегледа на стопанското развитие на 
общината са: 
- Аграрният сектор в общината е слабо развит и има слабо участие в 
икономическото развитие. По-добре е развито горското стопанство; 
- Преработващата промишленост е традиционно водещ, структуроопределящ 
сектор за икономическото развитие на община Трявна; 
- Добивната промишленост не е развита; 
- В структурата на предприятията най-голям дял имат микропредприятията. Това 
в голяма степен е предимство тъй като те по бързо се адаптират към динамиката 
на пазарите; 
- Положителен момент е нарастването на размера на акумулираните преки 
чуждестранни инвестиции; 
- Липса на  инвестиции за научна и развойна дейност /НИРД/. 
 

14. НЕДВИЖИМО КУЛТУРНО НАСЛЕДСТВО 

На територията на община Трявна се намират общо 401 броя обекти на 
недвижимито културно наследство /паметници на културата/, по населени места 
както следва: 
с. Армянковци - 7 
с. Бангейци - 1 
с. Бахреци - 1 
с. Белица - 1 
с. Бижевци - 4 
с. Бърдени - 3 
с. Велчовци - 2 
с. Войниците - 9 
с. Глутниците - 21 
с. Големи Станчовци /с. Голямо Станчевци/ - 4 
с. Горно Млечевци - 1 
с. Димиевци /Демиювци/ - 2 
с. Долни /Долно/ Маренци -1 
с. Дончовци /с. Дончевци/ - 1 
с. Дъскарите - 6 
с. Енчовци /с. Енчевци/ - 9 
с. Иван Димово - 4 
с. Иринеци - 4 
с. Кашенци - 6 
с. Кресльовци - 2 
с. Малки Станчовци /с. Малко Станчевци/ - 3 
с. Малчевци - 6 
с. Маруцековци /с. Маруциковци/ - 9 
с. Милевци - 2 
с. Михаилчетата - 1 
с. Недялковци - 3 
кв. Нейковци /с.Нейковци/ - 1 
с. Неновци - 3 
с. Плачковци - 2 
с. Престой - 9 
кв. Раданци /с.Раданци/ - 5 
с. Радино - 1 
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с. Рачовци /с.Рачевци/ - 4 
с. Свирци - 5 
с. Скорците - 56 
с. Сливово - 1 
с. Станчов хан /с. Станчев хан/ - 6 
с. Стайновци /с. Стояновци/ - 1 
с. Стражата /Долна Стража/ /Горна Странджа/ - 7 
с. Стръмци - 6 
с. Тодореците - 3 
с. Томчевци - 14 
гр. Трявна - 154 
с. Фъревци - 1 
с.Черновръх - 3 
с. Явор - 5, като 11 от тях са с национално значение.  
 

За опазване на това неоценимо наследство старинната част на град Трявна и 
архитектурният и историческият ансамбъл "Ангел Кънчев" са обявени с 
Разпореждане на Бюрото на МС №46 от 26.07.1979 година за aрхитектурен и 
исторически резерват /ДВ брой 64 от 1979/. Действията в териториалния му 
обхват се извършват съгласно разпоредбите на ЗКН, както и Наредба № 24 на КК 
и КАБ за опазване и застрояване на архитектурния и историческия резерват 
“Трявна” /ДВ брой 14 от 1981/. Благодарение на което и до днес град Трявна е със 
запазена автентична възрожденска архитектура  
 

Някои значими недвижими културни ценности /паметници на културата/ 
 

- Площад "Капитан Дядо Никола"  

 

Единственият по рода си възрожденски 
площад в България, съхранил почти изцяло 
автентичния си вид. 
 

 

- Часовниковата кула и стария /кивгирения/ мост 

 

Часовниковата кула и стария /кивгирения/ 
мост - Часовниковата кула е построена през 
1814 година с работещ и днес оригинален 
часовников механизъм. Паметник на 
културата  с национално значение. 

  
- Качаунската махала 

 

Част от архитектурния исторически резерват 
- Трявна, обявен през 1979 година      

  
- Попангеловата_къща 
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Най-старият архитектурен  паметник на 
културата, запазен в града. Предполагаема 
дата на строеж - началото на 18-ти век. 

  
- Църква "Свети Георги" - град Трявна 

 

Строена през 1848 - 50 година от Уста 
Димитър Сергьов. Църквата е прекрасен 
образец на типичната за края архитектура, 
иконопиство, резбарство. Действащ храм. 

  
- Църква "Свети Архангел Михаил" 

 

Паметник с национално значение. 
Обновена, разширена и украсена през 1819 
- 21 година. Иконостасът и иконите са 
прекрасни образци на тревненската 
художествена школа. Действащ храм. 
 
 
 

- Църква "Свето Успение Богородично" - с .Енчевци 

 

Паметник с национално значение. 
Недействащ храм. Строен от големия 
тревненски майстор Уста Димитър Сергьов. 
Иконостасът е изрязан от поп Койо Витанов 
- един от най-бележитите тревненски 
зографи. Оригиналните икони са снети и се 
съхраняват в Музея за резбарско и 
зографско изкуство - Трявна. 

  
- Църква "Свети Пророк Илия" - град Плачковци - действащ храм. Строена в 
началото на 20-ти век. 
- Църква "Свети Димитър" - с. Скорците - Строена 1876 година от Уста Генчо 
Кънев. Недействащ храм. 
- Църква "Свети Димитър" - с. Нейковци - действащ храм. Строена в началото 
на 20-ти век.  
- Църква "Свети Пророк Илия" - с. Станчов Хан - действащ храм. Строена 
втората половина на 19-ти век.; 
- Църква "Свети Димитър" - с. Фъревци - недействащ храм. Строена през 
втората половина на 19-ти век. Част от оригиналните икони се пазят в храма;  
- Къща ”Ангел Кънчев” - построена около 1805 година, тя е част от запазения 
възрожденски ансамбъл до моста на занаятите. 
- Улица "Петко Рачов Славейков" - архитектурен и исторически резерват от 
1979 година. Там се намират едни от най-известните възрожденски къщи - 
Даскаловата, Славейковата, Калинчевата. 
 

Kонкретните проблеми на Община Трявна по отношение на обектите със статут 
на НКЦ е свързана с недостатъчно средства за финансиране на поддържане, 
реставрация, обновяване и социализиране на всички НКЦ.  
  

Неразделна част от настоящето решение са всички документи и списъци, касаещи 
недвижими културни ценности /НКЦ/ намиращи се на територията на община 
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Трявна, а именно:  
01. „Списък на недвижими културни ценности /НКЦ/ на територията на община 
Трявна“; 
02. Разпореждане на Бюрото на МС №46/ 26.07.1979г. /ДВ, брой14 от 1979/ ; 
03. Наредба №24 на КК и КАБ за опазване и застрояване на архитектурния и 
исторически резерват Трявна /ДВ, брой14 от 1981/ 
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15. ОТДИХ, ТУРИЗЪМ, СПОРТ  
 

15. 01. ТУРИЗЪМ 

Развитието на туристическата индустрия на основата на културно -историческите 
и природни дадености на Габровския регион и в частност община Трявна е от 
изключителна важност за общинското развитие.  
Още от преди началото на 20-те години на миналия век, Трявна е предпочитан за 
отдих курорт, а от 1963 година, град Трявна и град Плачковци са обявени за 
планински курорти. 
 

Традициите, природните дадености и местоположението на общината са 
предпоставка за развитието на различни видове туризъм: културен /младежки, 
фестивален, специализиран/; познавателен /ученически, младежки/; 
рекреативен /зимен и летен/; планински /спортен и хоби/; лечебен /зимен и 
летен/; семеен; селски; екологичен; ловен. 
 

Предпоставки за това са:  
- Благоприятното географско положение, разнообразната и екологично съхранена 
природа, природните забележителности, богатото културно - историческо 
наследство и ежегодните фестивали и други;  
- Един от значимите ресурси на община Трявна е запазеното културно -
историческо наследство. Запазени и реставрирани са редица обекти на 
възрожденската архитектура, които образуват характерен градски ансамбъл; 
- Постоянен интерес към Трявна като туристическа дестинация - културен, 
конферентен, спортен туризъм, летни семейни почивки; 
- Осъществени инвестиционни проекти за рехабилитация на техническа 
инфраструктура във водния и транспортния сектор; 
- Наличие на културни институции с традиции; 
- Наличен леглови ресурс - хотели и къщи за гости; 
- Наличие на възможност за разработване и промотиране на качествен и 
разнообразен туристически продукт и използване на създадения имидж на 
туристическа дестинация. 
 

Културно - познавателен туризъм. На територията на общината са 
регистрирани около 140 недвижими културни ценности. Шест от тях са с 
национално значение. По-значимите недвижими културни ценности са 
разположени в град Трявна:  
Специализираният музей за резбарско и зографско изкуство, към чиито фонд 
принадлежат уникални възрожденски сгради и къщи музеи: - “Тревнеското школо”, 
Къща музей “Ангел Кънчев”; Къща-музей "Петко и Пенчо Славейкови";  “Райковата 
къща”; “Даскаловата къща”; Музей “Тревненска иконописна школа”; Музей 
“Азиатско и африканско изкуство”.  
Художествени галерии: Галерия “Казаков”; Художествена галерия „Гъбенски”;  
Гaлeрия „Aрт-M“.  
В град Трявна е проведена реставрация на архитектурните паметници и 
създаване на нов туристически продукт по Проект „Трявна - градът, в който 
се ражда красота” е иницииран от Оперативна  програма “Регионално развитие”  
на обща стойност  в размер на 3 212 923 лева. Водеща атракция са обекти, 
паметници на културата, част от архитектурен и исторически резерват "Старинна 
част на град Трявна". Най-мащабната част от проекта е свързана с изпълнението 
на консервационно-реставрационни и ремонтни работи на "Райкова къща", 
"Старото школо", "Часовниковата кула", "Старият мост", "Даскаловата къща" и 
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"Къщата на Петко и Пенчо Славейкови". В Даскаловата къща е доставен навес за 
нуждите на местния Специализиран музей за резбарско и зографско изкуство и 
провеждащия се Международен пленер по дърворезба. По проекта са извършени 
и строително-монтажни работи на открит амфитеатър в "Музея на иконата", 
позволяващ организацията на специализирани фестивали, концерти, спектакли и 
други събития, а също така и консервационно - реставрационни и 
възстановителни работи на "Попангелова къща", където е изграден Младежки 
център за художествени занаяти като част от Националното движение "Българско 
наследство". По проекта е извършено преустройство на общинска сграда в 
художествена галерия. По проекта е доставен специализиран туристически 
транспорт - два електромобила, които ще обслужват туристическия поток. 
Изградена е нова интерактивна система за реклама, информация и резервация 
/нов софтуер за визуализация на предлагания туристически продукт/, аудио-
визуални материали, рекламни киоски, доставка и монтаж на LED дисплей, 
уебсайт, персонални информационни електронни устройства за посетителите и 
печатни рекламно - информационни материали. 
 

С реализацията на дейностите е постигнато обединено предлагане на отделните 
атракции в единен местен туристически продукт, подобрено е състоянието на 
къщитe музеи, паметници на недвижимото културно наследство, извършване на 
консервационно - реставрационни работи по екстериора на архитектурните обекти 
от Централната градска зона, обемно сигниране на зоната със съвременни аудио 
- визуални средства, спектакъл "Звук и Светлина", пространствата са обогатени 
със специализирани обеми и атракции.  
 

Община Трявна е партньор за осъществяването на проект „Подкрепа за 
развитие на регионален интегриран туристически продукт в общините 
Габрово, Трявна и Севлиево“, финансиран от Оперативна програма 
„Регионално развитие”. Основна цел на проекта е да подкрепи и увеличи интереса 
към конкурентноспособни туристически атракции на територията на общините 
Габрово - Трявна - Севлиево, които ще допринесат за диверсификация на 
туристическия продукт, намаляване на териториалната концентрация и по-
равномерно разпределение на ползите от туризма. Трите общини планират 
надграждане на постигнатите резултати от осъществяването на проекта. 
 

Богат културен календар, национални и местни по обхват инициативи: 
Международен фолклорен фестивал; Славейковите празници; Фолклорен събор 
“Капитан Дядо Никола”; Театрални празници.  
Наличие на природни забележителности и защитени местности, които са 
уникални  с флората и фауната си: Част от Природен парк “Българка” - 
букови екосистеми и ландшафти характерни за Централна Стара планина, 
обхващащ землищата на град Плачковци, с. Радевци, с. Станчов хан, с. Престой; 
Природни забележителности: „Скален венец” - м. „Мъхнатите скали” - скални 
образования, разположен в землището на град Плачковци, площ 7.4 ха; „Виканата 
скала” - скален феномен, разположен в землището на град Плачковци, площ 0.5 
ха; „Големия бук“ - вековно буково дърво в естествено състояние, разположено в 
землището на град Плачковци, площ 0.1 ха; „Естествено тисово находище“ в 
местността „Извора“ - рядък дървесен вид, включен в Червената книга на 
Република България в категорията - застрашен., разположено в землището на с. 
Кръстец, площ 0.6 хектара. Защитени местности - „Махченица - Йововци” - 
вековни букови гори, разположени в землището на град Плачковци, 63.8 ха; 
„Столища” - вековни букови дървета, разположени в землището на град 
Плачковци, площ 1.7 ха; „Студен кладенец” - буково растителност, разположен в 



 
 

85/ 127 

ОБЩ УСТРОЙСТВЕН ПЛАН НА ОБЩИНА ТРЯВНА 

землището на с. Станчов хан, площ 63.5 ха. „Боженци” - смесена широколистна 
гора, разположена в землищата на с. Боженци, общ. Габрово и с. Бижовци, общ. 
Трявна, площ 227.1 ха. - познавателен туризъм, планински, еко. 
Микроязовир „Трявна” - спортен риболов. 
 

Наличие на пешеходни и веломаршрути на територията на цялата община. 
Най-новите са около спирка Бъзовец, обезпечени с добра маркировка, места за 
отдих и заслони. По проект „Екотуризъм в региона на жп спирка Бъзовец - фактор 
за устойчиво експониране на природен парк „Българка”, финансиран от ПУДООС, 
са изградени заслони, веломаршрути, съоръжения за детски кът и други 
съоръжения - пешеходен и велотуризъм, планински, еко. 
Съседните на Община Трявна общини и най вече Габрово разполагат с 
множество туристически атракции: Домът на хумора и сатирата; Априловската 
гимназия /1872/ - първото българско светско училище; Сградите паметници на 
читалище “Априлов - Палаузов” /1922/, на железопътната гара в Габрово, открита 
през 1912 година от цар Фердинанд, на първата пощенска сграда в Габрово 
/1934/, на белодробната болница - оригинална архитектурна форма във вид на 
параход; Габровските мостове - Стария /1855/ и Ковия Бойов мост, Игото, Моста 
на занаятите, Моста на хумора, Моста на изкуствата и други; Архитектурно - 
етнографски комплекс “Етър” - най колоритната част на Габрово; Архитектурно - 
етнографски резерват Боженци на 16 км от Габрово; курортна местност “Узана” на 
22 км от Габрово; Курортът “Люляците” на 15 км от Габрово; Соколският манастир 
“Успение Богородично” /1833/ на 12 км от Габрово и редица други.   
 

Богата настанителна база /публикувана в сайта на община Трявна/: 
Над 20 хотела - намиращи се в град Трявна и около града: "АРТ-М" хотел 
галерия; хотел "Балканика централ"; комплекс “Балювата къща” ; комплекс 
"Бръшлян"; комплекс "Българка"; комплекс "Възрожденци"; комплекс "Галеници"; 
страноприемница "Зограф"; семеен хотел "Извора"; хотел "Калина палас"; 
комплекс "Панорама"; Комплекс "Плависи"; Хотел "Престолът на Мария"; хотел 
"Рай"; хотел "Ралица"; хотел "Сезони"; семеен хотел "Тревненски кът"; семеен 
хотел "Тигъра"; комплекс "Трявна"; семеен хотел "Фамилия"; комплекс 
"Хармония"; хотел "Хилез"; комплекс "Чичо Томовата  колиба".  
 

Над 100 къщи за гости, над 30 вили за гости, 9 апартамента за гости са 
разположени основно в град Трявна и околните селища. 
 

Реномирани ресторанти разположени в град Трявна: ресторант “Балабановата 
къща”; ресторант “Бела”; комплекс “Домино”, ресторант “Калинчева къща”, 
ресторант “Майстора”, ресторант “Мераклии”, ресторант “Савоя”, ресторант 
“Трявна” и други. 
 

15. 02. ТУРИСТИЧЕСКА ИНДУСТРИЯ  

Обобщената статистическа картина на туристическата индустрия в община 
Трявна  2009 - 2013 година е представена в следната таблица: 
 

Таблица 44: Община Трявна – леглова база, реализирани нощувки, приходи 
за 2010 - 2013 година 
 

Показатели/ единица 
мярка мярка 2010 2011 2012 2013 

Хотели и други бр. 26 25 19 19 

Брой стаи бр. 626 565 548 543 

Легла бр. 1190 1013 1066 1045 

http://www.tryavna.bg/index.php?hotels#%D0%A5%D0%9E%D0%A2%D0%95%D0%9B_%D0%90%D0%A0%D0%A2-%D0%9C_
http://www.tryavna.bg/index.php?hotels#%D0%91%D0%90%D0%9B%D0%9A%D0%90%D0%9D%D0%98%D0%9A%D0%90_%D0%A6%D0%95%D0%9D%D0%A2%D0%A0%D0%90%D0%9B_
http://www.tryavna.bg/index.php?hotels#%D0%9A%D0%9E%D0%9C%D0%9F%D0%9B%D0%95%D0%9A%D0%A1_%D0%91%D0%A0%D0%AA%D0%A8%D0%9B%D0%AF%D0%9D_
http://www.tryavna.bg/index.php?hotels#%D0%9A%D0%9E%D0%9C%D0%9F%D0%9B%D0%95%D0%9A%D0%A1_%D0%91%D0%A0%D0%AA%D0%A8%D0%9B%D0%AF%D0%9D_
http://www.tryavna.bg/index.php?hotels#%D0%9A%D0%9E%D0%9C%D0%9F%D0%9B%D0%95%D0%9A%D0%A1_%D0%91%D0%AA%D0%9B%D0%93%D0%90%D0%A0%D0%9A%D0%90_
http://www.tryavna.bg/index.php?hotels#%D0%9A%D0%9E%D0%9C%D0%9F%D0%9B%D0%95%D0%9A%D0%A1_%D0%92%D0%AA%D0%97%D0%A0%D0%9E%D0%96%D0%94%D0%95%D0%9D%D0%A6%D0%98_
http://www.tryavna.bg/index.php?hotels#%D0%9A%D0%9E%D0%9C%D0%9F%D0%9B%D0%95%D0%9A%D0%A1_%D0%93%D0%90%D0%9B%D0%95%D0%9D%D0%A6%D0%98_
http://www.tryavna.bg/index.php?hotels#%D0%A1%D0%A2%D0%A0%D0%90%D0%9D%D0%9D%D0%9E%D0%9F%D0%A0%D0%98%D0%95%D0%9C%D0%9D%D0%98%D0%A6%D0%90_%D0%97%D0%9E%D0%93%D0%A0%D0%90%D0%A4_
http://www.tryavna.bg/index.php?hotels#%D0%A5%D0%9E%D0%A2%D0%95%D0%9B_%D0%98%D0%97%D0%92%D0%9E%D0%A0%D0%90_
http://www.tryavna.bg/index.php?hotels#%D0%A5%D0%9E%D0%A2%D0%95%D0%9B_%D0%9A%D0%90%D0%9B%D0%98%D0%9D%D0%90_
http://www.tryavna.bg/index.php?hotels#%D0%A5%D0%9E%D0%A2%D0%95%D0%9B_%D0%9F%D0%90%D0%9D%D0%9E%D0%A0%D0%90%D0%9C%D0%90_
http://www.tryavna.bg/index.php?hotels#%D0%9A%D0%9E%D0%9C%D0%9F%D0%9B%D0%95%D0%9A%D0%A1_%D0%9F%D0%9B%D0%90%D0%92%D0%98%D0%A1_
http://www.tryavna.bg/index.php?hotels#%D0%9F%D0%A0%D0%95%D0%A1%D0%A2%D0%9E%D0%9B%D0%AA%D0%A2_%D0%9C%D0%90%D0%A0%D0%98%D0%AF_
http://www.tryavna.bg/index.php?hotels#%D0%A5%D0%9E%D0%A2%D0%95%D0%9B_%D0%A0%D0%90%D0%99_
http://www.tryavna.bg/index.php?hotels#%D0%A5%D0%9E%D0%A2%D0%95%D0%9B_%D0%A0%D0%90%D0%99_
http://www.tryavna.bg/index.php?hotels#%D0%A5%D0%9E%D0%A2%D0%95%D0%9B_%D0%A0%D0%90%D0%9B%D0%98%D0%A6%D0%90_
http://www.tryavna.bg/index.php?hotels#%D0%A5%D0%9E%D0%A2%D0%95%D0%9B_%D0%A1%D0%95%D0%97%D0%9E%D0%9D%D0%98_
http://www.tryavna.bg/index.php?hotels#%D0%9A%D0%9E%D0%9C%D0%9F%D0%9B%D0%95%D0%9A%D0%A1_%D0%A2%D0%A0%D0%95%D0%92%D0%9D%D0%95%D0%9D%D0%A1%D0%9A%D0%98_%D0%9A%D0%AA%D0%A2_
http://www.tryavna.bg/index.php?hotels#%D0%A5%D0%9E%D0%A2%D0%95%D0%9B_%D0%A2%D0%98%D0%93%D0%AA%D0%A0%D0%90_
http://www.tryavna.bg/index.php?hotels#%D0%A5%D0%9E%D0%A2%D0%95%D0%9B_%D0%A2%D0%98%D0%93%D0%AA%D0%A0%D0%90_
http://www.tryavna.bg/index.php?hotels#%D0%9A%D0%9E%D0%9C%D0%9F%D0%9B%D0%95%D0%9A%D0%A1_%D0%A2%D0%A0%D0%AF%D0%92%D0%9D%D0%90_
http://www.tryavna.bg/index.php?hotels#%D0%9A%D0%9E%D0%9C%D0%9F%D0%9B%D0%95%D0%9A%D0%A1_%D0%A4%D0%90%D0%9C%D0%98%D0%9B%D0%98%D0%AF_
http://www.tryavna.bg/index.php?hotels#%D0%9A%D0%9E%D0%9C%D0%9F%D0%9B%D0%95%D0%9A%D0%A1_%D0%A5%D0%90%D0%A0%D0%9C%D0%9E%D0%9D%D0%98%D0%AF_
http://www.tryavna.bg/index.php?hotels#%D0%9A%D0%9E%D0%9C%D0%9F%D0%9B%D0%95%D0%9A%D0%A1_%D0%A5%D0%90%D0%A0%D0%9C%D0%9E%D0%9D%D0%98%D0%AF_
http://www.tryavna.bg/index.php?hotels#%D0%A5%D0%9E%D0%A2%D0%95%D0%9B_%D0%A5%D0%98%D0%9B%D0%95%D0%97_
http://www.tryavna.bg/index.php?hotels#%D0%A7%D0%98%D0%A7%D0%9E_%D0%A2%D0%9E%D0%9C_
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Легла/денонощия - 
капацитет бр. 431838 353309 319666 340529 

Реализирани нощувки 
общо бр. 40328 58037 62273 47944 

 - от чужденци бр. 2810 3176 3485 4711 

Пренощували лица бр. 24192 34520 33795 29522 

 - чужденци бр. 2103 2010 2062 2751 

Използваемост  % 9,7 16,4 20,0 14,1 

Приходи от нощувки 
общо лв. 1310889 2027825 1954279 1437935 

- от чужденци лв. 140494 152960 134070 170448 

Източник:НСИ 
 

По данни от НСИ към 2013 година, общината е разполагал с 1041 легла/ места в 
19 средства за подслони и настаняване /12 хотела и 7 други места за настаняване 
- основно къщи за гости/. В тези цифри не са включени малките хотели, 
квартирите и други обекти за подслон, съдържащи по-малко от 10 легла. 
Конкретно за 2013 година постигнатите параметри в сферата на туризма за 
община Трявна са: среден престой на посетител 7.1 дни, при средно 2.7 за 
страната; 30 лева приходи от една нощувка; 45.9 нощувки на едно легло.  
Следва да се отбележи трайната тенденция за увеличаване на броя на 
реализирани  нощувки от чужденци на територията на община Трявна. Броят на 
реализираните нощувки от чужденци /2751 броя/ във всички средства за подслон 
и места за настаняване  се увеличава през 2013 година с 33.4 % спрямо 
предходната година.  
 

Същевременно използваемостта на съществуващата леглова база - за 2013 
година е средно 14.1 %, при 36.8 % за страната и 15.4 % за област Габрово.  
По данни на ТСБ Габрово за 2013 година в отрасъл “Хотелиерство и 
ресторантьорство” в община Трявна работят 76 предприятия, които са произвели 
продукция за 6 743 хил.лв. Това представлява 12.8 % от произведеното в 
общината. Секторът разполага с 10.0 % /8 489 хил.лв./ от приходите от дейност, 
8.9 %  /6 768 хил.лв./ от нетните приходи от продажби,  32.2  % /13 803 хил. лв./ от 
дълготрайните материални активи и 11.0 % /269/ от заетите лица.  
Представените данни показват, че сектор “Хотелиерство и ресторантьорство“ е 
един от ключовете за община Трявна и има потенциал за още по-добри 
резултати.  
 

Таблица 45 : Основни икономически показатели в отрасъл  “Хотелиерство и 
ресторантьорство” 2011 - 2013 година. в община Трявна 
 

Показатели мярка 2011 2012 2013 

Произведена продукция хил.лв. 4346 4821 6743 

Приходи от дейността хил.лв. 6035 6785 8489 

Нетни приходи от 
продажби 

хил.лв. 
5409 6458 6768 

ДМА хил.лв. 15048 14749 13803 

Предприятия  брой 76 79 76 

Заети лица  брой 278 276 269 

Източник: ТСБ Габрово 
 

Необходимо е да се създадат условия за по-пълноценно използване на 
туристическия потенциал, като се подобрят общите условия за развитието на 
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туризма като приоритетен отрасъл на общинската икономика. Необходими са 
мерки за подобряване на транспортния достъп до културните паметници, 
възстановяване и подготовка на самите паметници за посещения на туристи, 
реклама на туристическите продукти на територията на общината. 
 

Изграждането на добро партньорство между местния бизнес и местните власти би 
създало благоприятна среда за реализация на публично-частни проекти  в 
сферата на туризма. 
 

15. 03. СПОРТ 

На територията на общината спортните клубове са представени от: Баскетболен 
клуб „Трявна”; Тенис клуб „Трявна”; Тенис клуб „Шампиони”; Шахклуб „Трявна-
2001”;  Спортен клуб по лека атлетика „Хаммер - ХВ - Трявна”; Футболен клуб 
„Трявна”; Спортен клуб "Даймио" - карате;  Баскетболен клуб "Зограф"; Сдружение 
мотоклуб Ярост”;  Вело клуб "Трявна". Клубовете се подпомагат с целева 
субсидия от общинския бюджет, която се разпределя между отделните клубове 
въз основа на определени правила. 
 

Таблица 46. Спортни обекти в община Трявна - 2014 година 
 

Вид на обекта, адрес УПИ –  
кв.м. 

Спортен комплекс Трявна 
Поземлен имот с идентификатор  №73403.501.1790, гр. Трявна, ул. 
„П.Р.Славейков“ 89, заедно с построените в имота сгради:   
01. Сграда с идентификатор номер 73403.501.1790.1, 
предназначение: СКЛАДОВА БАЗА, СКЛАД, разположена в 
поземлен имот с идентификатор №73403.501.1790 
02. Сграда с идентификатор номер 73403.501.1790.2, 
предназначение: ХОТЕЛ, разположена в поземлен имот с 
идентификатор №73403.501.1790 
03. Сграда с идентификатор номер 73403.501.1790.3, 
предназначение: ХАНГАР, ДЕПО, ГАРАЖ, разположена в поземлен 
имот с идентификатор №73403.501.1790 
04. Сграда с идентификатор номер 73403.501.1790.4, 
предназначение: СПОРТНА СГРАДА, БАЗА, разположена в 
поземлен имот с идентификатор №73403.501.1790 
05. Сграда с идентификатор номер 73403.501.1790.5,  
предназначение: СПОРТНА СГРАДА, БАЗА, разположена в 
поземлен имот с идентификатор №73403.501.1790 
06. Сграда с идентификатор номер 73403.501.1790.6, 
предназначение: СПОРТНА СГРАДА, БАЗА, разположена в 
поземлен имот с идентификатор №73403.501.1790 
07. Сграда с идентификатор номер 73403.501.1790.10, 
предназначение: ПОСТРОЙКА НА ДОПЪЛВАЩО ЗАСТРОЯВАНЕ, 
разположена в поземлен имот с идентификатор №73403.501.1790 
08. Сграда с идентификатор номер 73403.501.1790.11,  
предназначение: ПОСТРОЙКА НА ДОПЪЛВАЩО ЗАСТРОЯВАНЕ,  
разположена в поземлен имот с идентификатор №73403.501.1790 
09. Сграда с идентификатор номер 73403.501.1790.12, 
предназначение: ПОСТРОЙКА НА ДОПЪЛВАЩО ЗАСТРОЯВАНЕ, 
разположена в поземлен имот с идентификатор №73403.501.1790 
10. Сграда с идентификатор номер 73403.501.1790.13, 

43 705 
кв.м. 
 
 
284 кв.м. 
 
 
214 кв.м. 
 
 
49 кв.м. 
 
 
293 кв.м. 
 
 
7 кв.м. 
 
 
6 кв.м. 
 
 
68 кв.м. 
 
 
 
68 кв.м. 
 
 
68 кв.м. 
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предназначение: АДМИНИСТРАТИВНА, ДЕЛОВА СГРАДА, 
разположена в поземлен имот с идентификатор №73403.501.1790 
11. Сграда с идентификатор номер 73403.501.1790.14, 
предназначение: ПОСТРОЙКА НА ДОПЪЛВАЩО ЗАСТРОЯВАНЕ, 
разположена в поземлен имот с идентификатор №73403.501.1790 
Спортна площадка кв.“Светушка“ 
Сграда с идентификатор №73403.501.2440.29, предназначение: За 
друг вид обществена сграда, разположена в поземлен имот с 
идентификатор №73403.501.2440, по КККР на гр. Трявна 

 
 
263 кв.м. 
 
 
67 кв.м. 
 
 
 
97 кв.м. 

Спортен комплекс гр. Плачковци 
УПИ ІІ, кв. 33, заедно с разположените в него: 

 Съблекални 

 Гише за билети 

 Тоалетни 
гр. Плачковци, УПИ І-за спорт и озеленяване, кв.34, заедно с 
разположената  в него едноетажна масивна сграда (съблекални)  
гр.Плачковци, УПИ ХХХVІІ-502, 1334 – за спортен комплекс, кв.34, 
заедно с разположената в него спортна сграда 

6180 
кв.м. 
 
62 кв.м. 
18,5 
кв.м. 
6,5 кв.м. 
86 кв.м. 
 
 
916 кв.м. 

Плувен басейн, гр. Трявна, ул. „П.Р.Славейков“ №89 

 Плувен басейн  

 Детски басейн 

 
495 кв.м. 
150 кв.м. 

Плувен басейн, гр. Плачковци 

 Голям басейн, находящ се в парцел ІІ, кв. 33 по ЗРП на гр. 
Плачковци 

 Малък басейн, находящ се в парцел ІІ, кв. 33 по ЗРП на гр. 
Плачковци 

 
980 кв.м. 
170 кв.м. 

Футболни игрища  

гр. Плачковци  

 Футболно игрище, находящо се в УПИ І-за спорт и 
озеленяване, кв. 34 по плана на гр. Плачковци 

 
5035 
кв.м. 

Други игрища – гр. Трявна  

Спортен комплекс гр. Трявна 
 

 

 ЛЕКОАТЛЕТИЧЕСКА ПИСТА, разположена в поземлен имот с 
идентификатор номер 73403.501.1790  

  ТЕНИСКОРТ,  разположен в поземлен имот с идентификатор 
номер 73403.501.1790   

 ХАНДБАЛНО ИГРИЩЕ, находящо се в поземлен имот с 
идентификатор номер 73403.501.1790   

 КОМБИНИРАНО ИГРИЩЕ ЗА ВОЛЕЙБОЛ И БАСКЕТБОЛ, 
находящо се в поземлен имот с идентификатор номер 
73403.501.1790  

 СЕКТОР ТЛАСКАНЕ НА ГЮЛЕ, находящ се в поземлен имот с 
идентификатор номер 73403.501.1790  

 СЕКТОР ДЪЛЪГ СКОК, находящ се в поземлен имот с 
идентификатор номер 73403.501.1790  

 СЕКТОР ВИСОК СКОК, находящ се в поземлен имот с 
идентификатор номер 73403.501.1790  

 
3000 
кв.м. 
 
2000 
кв.м. 
 
968 кв.м. 
 
 
625 кв.м. 
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 СЕКТОР ХВЪРЛЯНЕ НА ДИСК, находящ се в поземлен имот с 
идентификатор номер 73403.501.1790  

 КОМБИНИРАНА СПОРТНА ПЛОЩАДКА, разположена в 
поземлен имот с идентификатор номер 73403.501.1790  

 ФУТБОЛЕН ТЕРЕН, находящ се в поземлен имот с 
идентификатор номер 73403.501.1790  

 СЕКТОР ДИСК, находящо се в поземлен имот с 
идентификатор номер 73403.501.1790  
 

Спортна площадка кв. „Светушка“ град Трявна  

 Полифункционално игрище за хандбал, футбол на малки 
вратички и баскетбол, находящо се в поземлен имот с 
идентификатор №73403.501.2440 

 Спортна площадка за волейбол, разположена в поземлен имот 
с идентификатор №73403.501.2443 

 

Спортна площадка ул. „Ст.Цонев“ град Трявна, находяща се в 
имот пл.№1529, кв. 39 по действащия ЗРП на гр. Трявна 

1013 
кв.м. 

Други игрища - град Плачковци  

 Тенискорт, находящ се в УПИ ХХХVІІ-502, 1334, кв.34 по плана 
на гр. Плачковци 

 Комбинирана спортна площадка за хандбал, волейбол и 
баскетбол, разположена в УПИ ХХХVІІ-502, 1334, кв.34 по плана на 
гр. Плачковци 

 

Източник: Общинска администрация град Трявна 
 

Голяма част от спортните съоръжения в общината са модернизирани. С 
целево финансиране след 2008 г. е рехабилитирана и изградена значителна част 
от спортната инфраструктура на общината. Извършена е реконструкция на 
лекоатлетическа писта – част от спортен комплекс Трявна, възстановени са и 
функционират откритите плувни басейни в Трявна и Плачковци. 
 

Проект с особена важност, осъществен на територията на общината с подкрепата 
на ЕС, приключил през 2013 г. е свързан с изграждане на обществени спортни 
центрове. Проект: „Подкрепа за осигуряване на нови възможности за отдих и 
спорт в община Трявна, чрез подобряване и изграждане на обществени спортни 
центрове” е финансиран по Мярка 321 „Основни услуги за населението и 
икономиката в селските райони” от „Програмата за развитие на селските райони 
2007 - 2013 година” с обща стойност на проекта в размер на 5 547.7 хил.лв. С 
изпълнението на проекта е извършено модернизиране на двата спортни 
комплекса в гр. Трявна и гр. Плачковци и е изграден спортен център за широко 
обществено ползване в квартал ’’Светушка’’ на град Трявна. 
Корт за тенис - В с. Томчевци има затревен тревен корт за тенис предлагащ, 
ракети, топки и професионален треньор.  
Инвестициите в спорта стимулират развитието на общината като създават 
възможност за повишаване на спортната активност и култура на населението и 
съответно на качеството на живот в общината и задържане на младите хора. 
Изградените съоръжения представляват добра основа за привличане на спортни 
клубове за провеждане на тренировъчни лагери /в съчетание с наличната леглова 
база в общината/, организиране на състезания и съответно развитие на спортен 
туризъм. Обновената спортна база осигурява и условия за разнообразяване 
престоя на туристите, които почиват в Трявна. 
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16. ТЕХНИЧЕСКА ИНФРАСТРУКТУРА 
 

16. 02. ВОДОСНАБДЯВАНЕ И КАНАЛИЗАЦИЯ - ИНФРАСТРУКТУРА 
 

Цели и задачи на проекта 
Целта на настоящата разработка е изготвяне на общ устройствен план на 
Община Трявна. За тази цел, съществуващото положение е представено чрез 
схеми по ”Водоснабдяване” и “Канализация”, като е направен анализ на 
съществуващите мрежи и съоръженията към тях, и се очертават тенденциите за 
перспективно развитие на ВиК инфраструктурата на Общината, на база целите на 
устройственото планиране. Прието е, че проекта за ОУП на Община Трявна, ще 
се планира в перспектива за около 11754 обитатели по отношение на зеленина, 
транспортни комуникации и техническа инфраструктура.  
 

16. 02. 01. ОБЩИ ЦЕЛИ 

Главната цел на тази разработка е да осигури подготовката на инвестиционни 
инфраструктурни мерки за подобряване на водоснабдителната и 
канализационната системи.  
Целите на инвестиционните мерки в областта на водоснабдяването са:  
- Да се осигури снабдяването на населението със задоволително по качество и 
количество питейна вода;  
- Да се увеличи дела на свързаните към водопреносната мрежа домакинства, чрез 
изграждане на нови водопреносни системи.  
Целите на инвестиционните мерки в областта на канализацията са:  
- Да се увеличи броя на домакинствата свързани към канализационни системи; 
- Да се пречистват отпадъчните води от населените места в пречиствателни 
станции.  
 

16. 02. 02. ОБЩИ ДАННИ ЗА ОБЩИНА ТРЯВНА 
 

Община Трявна е съставена от 106 населени места - град Трявна, град Плачковци 
и 104 села - Азманите, Армянковци, Бангейци, Бахреци, Белица, Бижовци, 
Брежниците, Бърдарите, Бърдени, Веленци, Велково, Велчовци, Владовци, 
Власатили, Войниците, Вълковци, Гайдари, Генчовци, Глутниците, Големи 
Станчовци, Горни Дамяновци, Горни Маренци, Горни Радковци, Горни Цоневци, 
Горяни, Даевци, Димиевци, Добревци, Долни Маренци, Долни Радковци, Долни 
Томчевци, Донкино, Дончовци, Драгневци, Драндарите, Дървари, Дъскарите, 
Енчовци, Зеленика, Иван Димов, Иринеци, Йововци, Кашенци, Керените, 
Киселковци, Кисийците, Коевци, Койчовци, Колю Ганев, Конарското, Креслювците, 
Кръстеняци, Кръстец, Малки Станчовци, Малчовци, Марукевци, Матешовци, 
Милевци, Миховци, Могилите, Мръзеци, Недялковци, Неновци, Никачковци, 
Николаево, Ножерите, Носеите, Околиите, Павлевци, Планинци, Побък, 
Попгергевци, Попрайковци, Престой, Пържиграх, Радевци, Радино, Радоевци, 
Раевци, Райнушковци, Ралевци, Рачовци, Рашовите, Руевци, Свирци, Сечен 
камък, Скорците, Словово, Стайновци, Стражата, Стръмци, Тодореците, 
Томчевци, Урвата, Фъревци, Фъртуни, Христовци, Чакалите, Черновръх, 
Ябълковци и Явор.  
 

16. 02. 03. МЕСТОПОЛОЖЕНИЕ - ГЕОГРАФСКИ ХАРАКТЕРИСТИКИ И ГРАНИЦИ 
 

Община Трявна е разположена в Централна България като територията й 
обхваща част от северните склонове на Централна Стара планина - от 
Предбалкана до билото на Тревненски дял на планината. Общината граничи с 
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общините Габрово, Дряново, Велико Търново, Казанлък и Мъглиж. Територията й 
е 255,5 кв. км. Най-високата точка на общината е връх „Бедек" с надморска 
височина 1 488 м. по централното било на Стара планина на юг от общинския 
град, а най-ниската - 370 м. в землището на с. Стайновци на север от града. На 
изток, на около 20 км от град Трявна се намира с. Вонеща вода със своите 
минерални бани и излаз на Прохода на Републиката, а на запад на около 25 км се 
намира областния град Габрово. 
Община Трявна е част от област Габрово и съответно от Северния централен 
район . 
 

16. 02. 04. РЕЛЕФ 
 

Релефът на общината е предимно планински и полупланински, включващ част от 
главната старопланинска верига и Предбалкана. Площта се характеризира с 
голямо разнообразие на теренни форми - същинска планина, речни долини, 
хълмове, седловини, билни заравнености. Теренът е преимуществено планински, 
като надморската височина варира между 370 и 1488 м. Средната надморска 
височина на общинската територия е 700 м. Град Трявна е разположен на 435 м 
надморска височина. Наличието на множество ручеи и малки реки, течащи 
предимно в овразите прави околността извън пътищата почти непроходима за 
механизиран транспорт. 
 

16. 02. 05. КЛИМАТИЧНИ УСЛОВИЯ 
 

Като важен компонент на географската среда климатът оказва силно влияние 
върху останалите компоненти на природната среда - води, почви, растителен и 
животински свят. Има голямо значение за развитие на начина на живот и 
икономиката чрез селското и горско стопанство, туризма, отделните видове 
транспорт, строителството и промишлеността. 
 

Територията на Община Трявна попада в зоната на умерено-континенталния 
климат. Неговите измерения се обуславят до голяма степен от непосредствената 
близост на планината, от обраслите с гори големи планински повърхности и от 
начупения релеф. Характеризира се с по - високи минимални температури през 
лятото в сравнение с тези за страната. Горите влияят върху намаляването на 
температурите през лятото и запазване на по - високи температурни стойности 
през зимата. Под влияние на климата влажността на региона е сравнително 
висока през всички годишни сезони. Естествената защитеност от големия брой 
планински възвишения и горски насаждения оказва влияние върху намаляване на 
скоростта на движение на въздушните маси и спадане на тяхната сила. Ветровете 
са непериодични и с разнообразен интензитет. Преобладават северните, 
северозападните и западните ветрове. По долините на реките типичен е 
вечерният планински вятър. 
 

Зимата в региона е сравнително студена със средни температури за януари от      
-5,5° до +2,8°С. Пролетта настъпва късно - в края на март със средни температури 
за април от + 5,5° до + 16,5°С. Лятото е прохладно и влажно със средни 
температури за юли от +14,6° до + 27,4°С. Есента е топла, с първи есенни 
застудявания в края на октомври - началото на ноември. Средните минимални 
температури за ноември варират между + 2,7° до +11,1°С. Периодът, през който 
няма минусови температури, е средно 196 дни през годината. Регионът се 
характеризира с висока /2 190 часа/ годишна продължителност на слънчевото 
греене. Средната годишна влажност на въздуха е 74%, като най - ниските и 
стойности - 30% са през горещите летни месеци, като в периода края на лятото и 
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началото на есента са характерни продължителни засушавания, въпреки че в 
района преобладават летните валежи, които достигат до 1/3 от годишната 
валежна сума /881 мм/кв.м./. Снеговалежите в региона са обилни, като 
максимумът им е в края на януари - началото на февруари. Снежната покривка се 
задържа средно 110 дни в годината. 
 

Таблица 47. 
 

 

16. 02. 06. ВОДИ  
 

Географското разположение на община Трявна обуславя наличието на собствени 
водни ресурси, генерирани от валежите. На територията на общината извира и 
протича река Тревненска - приток на река Янтра. Останалите водни течения на 
територията на общината са къси и с непостоянен дебит. 
Периодите на пълноводие и маловодие са се утвърдили като важни абиотични 
фактори на средата. Пълноводието продължава 4 - 5 месеца, като обемът на 
оттока представлява 60 - 70% от годишния. Поради неравномерното 
разпределение на валежите, времето на пълноводие е различно. Периодът на 
маловодие настъпва в началото на лятото и продължава 3 - 4 месеца. През този 
период голяма част от по- малките повърхностни течения пресъхват. 
Незначителен дял във водния баланс на общината са естествените и изкуствени 
водоеми. 
На територията на общината има два минерални извора , които не са достатъчно 
проучени и изследвани. 
 

16. 02. 07. ХИДРОГЕОЛОЖКИ УСЛОВИЯ 
 

Хидрогеоложките условия в границите на Община Трявна се характеризират с 
карстови подземни води, съставлящи ограничена част от подземно водно тяло 
„Карстови води в Централния Балкан” с код BG1G0000TJK045. Това подземно 
водно тяло е обособено в напукани и окарстени триаски, юрски и кредни 
карбонатни седименти. Карстовите води са пресни, хидрокарбонатно-калциеви, с 
минерализация под 500 мг/л. Те се характеризират с лошо химичното състояние. 
Водоносни зони с временен характер и без практическа стойност се формират 
само в кватернерните делувиалните склонови образувания предимно по време на 
интензивни валежи и пролетно топене на снеговете.  
Разполагаемите ресурси на подземните водни тела задоволяват малка част от 
питейно-битовите и други нужди на селищата, обслужвани от „Водоснабдяване и 
канализация” ООД - Габрово. Експлоатацията им не е затруднена, поради 
обстоятелството, че добивът на вода се осъществява преимуществено от 
каптирани естествени извори. 
 

16. 02. 08. ДЕМОГРАФСКИ И СОЦИАЛНИ ХАРАКТЕРИСТИКИ НА РЕГИОНА 
 

 Температура на 
въздуха °С 

 Влажност на 
въздуха в % 

 

Брой дни Вятър м/сек % от годината 

   

48,6 под 0 над 3 над 70 8,5 

55,9 0 - 5 0,5 - 3 над 80 19,1 

107,7 5 - 15 0,5 - 3 30 - 70 29,6 

146,1 15 - 25 0,5 - 3 31 - 70 37,4 

6,7 над 25 0 - 0,5 над 30 5,4 
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В периода 2006 - 2012 г. няма промени в състава на общината. Преобладаващата 
част от населението на общината - 90% е съсредоточено в общинския център - 
град Трявна. Тази специфика е характерна за всички общини в област Габрово и 
се дължи на планинския релеф. 
 

Таблица 48. Развитие на населението 
  

населено 
място 

население  
2011 г. 

население 
2016 г. 

население  
2021 г. 

население 
2028 г. 

население 
2038 г. 

Трявна 9 426 8 722 8 135 7 403 6 366 

Плачковци 1 796 1 619 1 475 1 301 1 063 

други 532 478 452 414 372 
 

Главните тенденции в демографските процеси са сходни с тези на национално 
ниво, като се отличават само по интензитета си на проявление - силно изразени 
процеси на стареене, отрицателен механичен и естествен прираст. Това 
определя и сходството в бъдещото развитие на населението, определено от 
инерцията на демографските процеси - населението в района, ще продължи да 
намалява. Това съответно ще доведе до постепенното обезлюдяване на малките 
населени места, които не разполагат с условия за привличане на млади хора в 
активна възраст. 
 

16. 02. 09. ИКОНОМИЧЕСКА АКТИВНОСТ 
 

Разпределението на предприятията по големина в Трявна показва, че в 
структурата преобладават микропредприятията, които от 2006 г. насам са 
увеличили броя си с близо 5%, за сметка на малките предприятия /намаление от 
11,2% през 2006г. до 7,7% през 2012 г./ и средните предприятия /спад от 2,1% 
през 2006г. до 1,1% през 2012 г./. През 2011 и 2012 г. делът на средните 
предприятия се възстановява на нивата от 2008 и 2009 г. Според статистическите 
данни на територията на община Трявна не функционират големи предприятия. 
 

Производството на текстил и облекло е традиционно за община Трявна. 
Наличието на голям брой шивашки фирми предполага и големия брой на заетите 
в този подотрасъл на „Преработващата промишленост". Основната част от 
трикотажното производство е съсредоточено в центъра на общината. Отрасълът 
е специализиран в производството на дамско, детско и мъжко облекло. По-големи 
фирми в отрасъла са: „Интертоп" ЕООД, ЕТ „Ян - Янко Ников", „Корона 85" ООД, 
ЕТ „Джули Стил", ЕТ „Елина - Ангел Коев", „Фелия" ООД, "Цвети Фешън" ЕООД, 
„Ваяна - Стефка Куцарова" ЕТ, „Елит Стил" ЕООД, „Льофлер България" ЕООД и 
други. 
Подотрасъл „Производство на дървен материал и изделия от него" също е 
традиционен за общината и води началото си от първата половина на 20 -ти век. 
И до днес традиционни за община Трявна остават дърводобива и производството 
на стилна мебел, както и на мебели с дърворезба. По-големи фирми в отрасъла 
са: „Мелиста" ЕООД, „Престол" ООД, „Стил МС" ООД, „Вълчев М" ЕООД, 
„Винтайм" ООД, „Щайнер Мебел" ЕООД, „Би Би Сикс - Мебели" АД, Ванива" ООД 
и други. 
През 2009 г. основният производствен корпус на Трема АД /обявена в 
несъстоятелност/ е закупен от Емко ЕООД. Фирмата осъществява производство 
на метални конструкции, инструментална екипировка и нестандартни съоръжения, 
механично обработване на метал, производство на въоръжение и боеприпаси. 
От 2004 г. в Трявна развива дейности и поделение на една от значимите фирми в 
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областта - Резбонарезни инструменти Габрово ЕООД. Резбонарезни инструменти 
Габрово ЕООД е най-големият производител на металорежещи инструменти в 
България с над 60 годишен опит. Специализирано в производство на 
дървообработващи инструменти е "Тримекс" ООД. 
ЕТ "Бошнаков - Кольо Бошнаков" произвежда детайли за машиностроенето с 
производствена база в гр. Плачковци. 
Промишленото производство няма ясно изразен профил, а е конгломерат от 
наследени внесени производства (метални изделия и металообработващи 
инструменти, инструментална екипировка и нестандартни съоръжения, трикотаж и 
шивашки изделия, пластмасови изделия) и традиционни производства, базирани 
на местни суровини (дървообработка и мебели). Възможност за интегрирано 
развитие на местната индустрия е мрежа от взаимообвързани малки чисти 
производства с ясен продуктов профил и гъвкаво производство спрямо търсенето. 
 

16. 03. ВОДОСНАБДЯВАНЕ И КАНАЛИЗАЦИЯ НА ОБЩИНА ТРЯВНА 
 

16. 03. 01. ВОДОСНАБДИТЕЛНА МРЕЖА. СЪЩЕСТВУВАЩО ПОЛОЖЕНИЕ  
 

16. 03. 01. 01. СЪЩЕСТВУВАЩО ПОЛОЖЕНИЕ. ВОДОИЗТОЧНИЦИ  
 

ВиК системите на община Трявна се обслужват от ''ВиК'' ООД - гр. Габрово /51% 
държавна и 49% общинска собственост, вкл. с участие на община Трявна/. 
Водоснабдяването на общината се извършва от повърхностни и подземни 
водоизточници. Водоснабдителните системи за питейна вода в община Трявна 
обслужват 99% от населението. Само няколко отделни малки села /с общо 
население по - малко от 150 жители/, се водоснабдяват чрез местни 
водоизточници и водоснабдителни мрежи, невключени в капитала на 
дружеството. Целият Тревненски регион е карстов - характерно за карстовите 
извори е техният малък и непостоянен дебит през различните сезони. Това често 
налага режимно водоснабдяване особено за община Трявна. Трявна се 
водоснабдява от Тревненския басейн, нагоре по течението от малкия град 
Плачковци. Подземните води са от каптажи, а повърхностните - от речни 
водохващания. 
Съществуващите водоснабдителни системи за Община Трявна са 32 броя, като 
всички са малки системи. 
Строителството на язовир „Нейковци” е започнато, но все още не е завършено. В 
качествено отношение съществуващата водоснабдителна мрежа в населените 
места от община Трявна е остаряла /20-60 години употреба на тръбите/, силно 
амортизирана, с много течове и разходи по текущи ремонтни работи. По-долу са 
описани съществуващите водоснабдителни системи, като се взимат предвид и 
“текущите” проекти. 
 

Таблица 49. Водоснабдителна система 
 

№ 
Водоснабдителна система 
Населено място 

Водоизточник 

1 Водоснабдителна система „Трявна” Речно водохващане „Българка” 
Речни водохващания 
„Гръбчево1,2” 
Каптажи „Пейчева ливада 1,2,3,4” 
Каптаж „Мъглижки извор” 

 гр. Трявна 

 с. Радевци 

2 Водоснабдителна система „Демиев 
хан” 

Каптаж „Демиев хан 2”  
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№ 
Водоснабдителна система 
Населено място 

Водоизточник 

 кв. Демиев хан - Трявна 

3 Водоснабдителна система „Хитревци” Каптажи „Хитревци 1, 2, 3” 

 кв.Хитревци - Трявна 

4 Водоснабдителна система „Бангейци” Каптажи „Бангейци 1, 2” 

 с.Бангейци 

5 Водоснабдителна система „Дончовци” Каптажи „Дончовци 1, 2, 3, 4” 

 с.Дончовци 

 кв.Раданци - Трявна 

6 Водоснабдителна система „Кашенци” Каптажи „Кашенци 1, 2” 

 с.Кашенци 

7 Водоснабдителна система „Бижовци” Каптаж „Бижовци” 

 с.Бижовци 

8 Водоснабдителна система 
„Райнушковци” 

Каптаж „Райнушковци” 

 с.Райнушковци 

9 Водоснабдителна система „Уруци” Каптаж „Уруци” 

 м. Уруци - с.Белица 

10 Водоснабдителна система „Енчовци” Каптажи „Енчовци 1,2” 

 с. Енчовци 

   

11 Водоснабдителна система „Милевци” Каптаж „Милевци” 

 с.Милевци 
 

12 Водоснабдителна система  
„Станчов хан” 

Каптажи „Станчов хан 1, 2, 3” 

 с. Станчов хан 

13 Водоснабдителна система „Мръзеци” Каптажи „Бъзовец 1, 2, 3” 

 с. Мръзеци 

14 Водоснабдителна система „Велчовци” Каптаж „Велчовци” 

 с. Велчовци 

15 Водоснабдителна система 
„Г.Дамяновци” 

Каптажи „Г.Дамяновци 1, 2” 

 с. Г.Дамяновци 

16 Водоснабдителна система „Креслювци” Каптажи „Креслювци 1, 2” 

 с. Креслювци 

17 Водоснабдителна система „Руевци” Каптаж „Руевци” 

 с. Руевци 

18 Водоснабдителна система „Ралевци” Каптаж „Ралевци” 

 с. Ралевци 

 с. Свирци 

19 Водоснабдителна система „Черновръх” Каптажи „Черновръх 1, 2, 3” 

 с. Черновръх 

20 Водоснабдителна система „Кисийците” Каптажи „Кисийци 1, 2, 3” 

 с. Кисийците 

21 Водоснабдителна система „Маневци” Каптаж „Маневци” 

 с. Маневци 

22 Водоснабдителна система „Късовци” Каптаж „Късовци” 

 кв. Късовци - Плачковци 

23 Водоснабдителна система „Нейковци” Каптажи „Нейковци 1, 2” 
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№ 
Водоснабдителна система 
Населено място 

Водоизточник 

 кв.Нейковци - Плачковци 

24 Водоснабдителна система „Минкино” Каптажи „Минкино 1, 2” 

 кв.Минкино - Плачковци 

25 Водоснабдителна система „Ковачевци” Каптаж „Ковачевци” 

 кв.Ковачевци - Плачковци 

26 Водоснабдителна система „Божковци” Каптажи „Божковци 1, 2” 

 кв.Божковци - Трявна 

27 Водоснабдителна система „Стояновци” Каптажи „Стояновци 1, 2, 3” 
Каптажи „Христовци 1, 2, 3”  кв.Стояновци - Трявна 

 с.Христовци 

28 Водоснабдителна система „Белица” Шахтов кладенец „Белица” 

 с.Белица 

29 Водоснабдителна система „Престой” Каптажи „Престой 1, 2, 3” 

 с.Престой 

30 Водоснабдителна система „Керените” Шахтов кладенец „Керените” 

 с.Керените 

31 Водоснабдителна система „Белите 
извори” 

Каптажи „Бели извори 1, 2, 3” 

 гр.Плачковци 

32 Водоснабдителна система 
„Брежниците” 

Каптаж „Брежници” 

 с.Брежниците 
 

16. 03. 01. 02. КОЛИЧЕСТВО НА РАЗРЕШЕНИ ЗА ПОЛЗВАНЕ ВОДИ 
 

Таблица 50. Количество на разрешени за ползване подземни води 
 

№ 
Община/ 
населено място 

Разрешени 
водни 
количества 
м3/годишно 

Добивано водно количество- 
м3/годишно 

2009 г. 2010 г. 2011 г. 

 Община Трявна 652 349 553 065 289 339 297 153 
 

16. 03. 01. 03. КОЛИЧЕСТВО НА ДОБИВАНИТЕ ПОДЗЕМНИ ВОДИ 
 

Качеството на подземните води, ползвани за питейно-битово водоснабдяване, от 
почти всички водовземни съоръжения съответствува на Наредба № 9/ 16.03.2001 
г. за качеството на водата, предназначена за питейно-битови цели, на Стандарта 
за качеството в Наредба № 1/ 10.10.2007 г. за проучване, ползване и опазване на 
подземните води и на Директива 98/86/EC/. Защитата на качеството на водата се 
осигурява чрез учредяване на санитарно-охранителни зони в три пояса, границите 
на които се определят по Наредба № 3/16.10.2000 г. за условията и реда за 
проучване, проектиране, утвърждаване и експлоатация на санитарно -
охранителните зони около водоизточниците и съоръженията за питейно-битово 
водоснабдяване и около водоизточниците на минерални води, използвани за 
лечебни, профилактични, питейни и хигиенни нужди.Подземните води от 
водоизточниците, каптирани за водоснабдяване на селищата, обслужвани от 
„Водоснабдяване и канализация” ООД - Габрово, са пресни и годни за питейно-
битово водоснабдяване. 
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16. 03. 01. 04. ВОДОПОТРЕБЛЕНИЕ 
 

Таблица 51. Водопотребление за град Трявна 
 

населено 
място 

година 

общо 
подадени 
водни 
количества 

общо инкасирано водно количество 

постоянни 
жители 

промишленост 
и фирми 

общо 
инкасирана 
вода 

куб м/ год куб м/ год куб м/ год куб м/ год 

гр. Трявна - 
от ВС 
Трявна 

2009 г. 753 729 283 280 117 614 400 894 

2010 г. 405 213 276 356 117 566 393 922 

2011 г. 409 877 273 935 107 179 381 114 

кв. Демиев  
хан - от ВС  
Демиев хан 

2009 г. 2 025 236 313 549 

2010 г. 1 025 205 194 399 

2011 г. 1 382 312 273 585 

кв. Хитревци 
- от ВС  
Хитревци 

2009 г. 2 835 2 166 18 2 184 

2010 г. 2 720 2 267 0 2 267 

2011 г. 2 524 2 152 0 2 152 

кв. Раданци - 
от ВС  
Дончевци 

2009 г. 2 534 1 182 0 1 182 

2010 г. 1 346 1 173 0 1 173 

2011 г. 2 224 1 330 0 1 330 

кв. Божковци 
- от ВС  
Божковци 

2009 г. 25 638 10 403 1 461 11 864 

2010 г. 25 600 9 591 1 328 10 919 

2011 г. 22 356 9 704 1 299 11 003 

кв.Стояновци 
- от ВС  
Стояновци 

2009 г. 4 020 3 134 114 3 248 

2010 г. 3 902 3 253 113 3 366 

2011 г. 3 966 3 046 117 3 163 

всичко 2009 г. 790 781 300 401 119 528 419 921 

всичко 2010 г. 439 806 292 845 119 201 412 046 

всичко 2011 г. 442 329 290 479 108 868 399 7 
 

Таблица 52. Водопотребление за град Плачковци 
 

населено 
място 

година 

общо 
подадени 
водни 
количества 

Общо инкасирано водно количество 

Постоянни 
жители 

Промишленост 
и фирми 

Общо  
инкаси- 
рана вода 

куб м/ год куб м/ год куб м/ год куб м/ год 

гр.Плачковци 
- от  ВС  
Белите 
извори 

2009 г. 180 245 48 513 7 827 56 340 

2010 г. 65 128 46 324 7 817 54 141 

2011 г. 73 526 46 245 9 572 55 817 

кв.Късовци - 
от ВС  
Късовци 

2009 г. 8 003 4 421 521 4 942 

2010 г. 6 260 4 631 1 012 5 643 

2011 г. 6 308 4 657 1 218 5 875 

кв.Нейковци 
- от ВС  
Нейковци 

2009 г. 2 268 1 046 96 1 142 

2010 г. 1 930 1 177 104 1 281 

2011 г. 1 423 1 119 92 1 211 

кв.Минкино - 2009 г. 345 265 0 265 
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от ВС  
Минкино 

2010 г. 220 173 0 173 

2011 г. 222 134 0 134 

кв.Ковачевци 
- от ВС  
Ковачевци 

2009 г. 864 597 0 597 

2010 г. 663 498 0 498 

2011 г. 1 052 678 0 678 

всичко 2009 г. 191 725 54 842 8 444 63 286 

всичко 2010 г. 74 201 52 803 8 933 61 035 

всичко 2011 г. 82 531 52 833 10 882 63 715 

 
16. 03. 01. 05. СЪЩЕСТВУВАЩИ СЪОРЪЖЕНИЯ КЪМ ВОДОПРОВОДНАТА 

СИСТЕМА 

 
Таблица 53. Съществуващи помпени станции 
 

№ местоположение 
и коти 

брой 
помпи 

капаци-
тет 
/л/с/ 

на-
пор 
/м/ 

мощ-
ност 
/кВт/ 

година 
изграждане 

състояние 

1 ПС „Белица” 
к.т. = 399,80 м 

    
     1969 г. 

необходим 
основен 
ремонт 
сграда;подмяна 
тръбни връзки, 
спирателна 
арматура и 
фасонни части; 

 

2 
4,45 

4 
100 

80 
13 

5,5 
1983 г. 
2008 г. 

2 
ПС „Престой” 
к.т. ~ 615,00 м 

    1972 г. 

необходим 
основен 
ремонт сграда; 
подмяна 
тръбни връзки, 
спирателна 
арматура и 
фасонни части; 

 

2 
4,45 

4 
100 
115 

13 
7,5 

1980 г. 
2008 г. 

3. ПС „Брежници” 
к.т. ~ 640,00 м     1969 г. 

необходим 
основен 
ремонт сграда; 
подмяна 
тръбни връзки, 
спирателна 
арматура и 
фасонни части; 

 

1 4 120 9 2008 г. 

4. ПС „Керени” 
     1956 г. 

необходим 
основен 
ремонт сграда; 
подмяна 
тръбни връзки, 
спирателна 
арматура и 
фасонни части; 

 

1 1 32 1,5 1973 г. 

5. ПС „Г. 
Плачковци”      

необходим 
основен 
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№ местоположение 
и коти 

брой 
помпи 

капаци-
тет 
/л/с/ 

на-
пор 
/м/ 

мощ-
ност 
/кВт/ 

година 
изграждане 

състояние 

к.т. = 522,70-
548,00 м 

ремонт сграда; 
подмяна на 
тръбни връзки, 
спирателна 
арматура и 
фасонни части; 

 

2 4,45 100 13 1983 г. 

6. ПС „Христовци” 
к.т. = 497,00 м 
к.ос.п. = 497,40 
м      

необходимост 
от основен 
ремонт на 
сграда; 
подмяна на 
тръбни връзки, 
спирателна 
арматура и 
фасонни части; 

 

2 4,45 100 13 1995 г. 

7. ПС „Черновръх” 
к.т. ~ 585,00 м      

номпата е 
монтирана в 
НВ  1 0,28 60 0,75 2008 г. 

8. ПС „Мъгл. 
извор” 
к.т. = 954,27 м 
к.ос.п. = 952,85 
м     1975 г. 

необходим от 
основен 
ремонт сграда; 
подмяна 
тръбни връзки, 
спирателна 
арматура и 
фасонни части; 
ново електро 
захранване ПС 

 

1 12,5 125 22 2006 г. 
 

Таблица 54. Съществуващи Водоеми 
 

Резервоари - брой 51 
- общ обем /м3/ 6 545 

Дължина на водопроводна мрежа /км/ 195.89 

Брой на водоснабдени села 29 

Брой на режимно водоснабдяване 8 

Брой на неводоснабдени села 77 

Процент от населението неводоснабдено 1.65 % 
 

Таблица 55. Обслужващи резервоари в разпределителната мрежа на 
гр.Трявна  
 

местоположение общ обем  /куб м/ 

НВ - V = 2 000 куб м 2 000 

НВ „Божковци” - V1 = 50 куб м 50 

V2 = 25 куб м 25 

НВ „Делиев хан” - V = 25 куб м 25 

НВ „Пунговци” - V = 25 куб м 25 

общо за град Трявна 2 125 
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Таблица 55. Обслужващи резервоари в разпределителната мрежа на град 
Плачковци 
 

местоположение общ обем  /куб м/ 

НВ - V =  200 кубм 200 

НВ „Горни Плачковци” -V =25 кубм 25 

НВ „Долни Цоневци” - V = 25 куб м 25 

НВ кв.Ковачевци - V = 25 куб м 25 

НВ кв.Късовци -  V = 25 куб м 25 

НВ кв.Минкино - V =  15 куб м 15 

НВ кв.Нейковци - V =  35 куб м 35 

общо за град Плачковци 350 
 

Основен проблем на водоснабдяването на град Трявна е недостигът на водно 
количество и периодично влошаване на качеството на водата вследствие 
механични примеси. Недостигът на водно количество е следствие от характера на 
основните водохващания, дебитът на които е зависим от валежите и от липсата 
на годишен изравнител на водния дебит. Влошаване качеството на питейната 
вода се явява резултат от липсата на пречиствателна станция за питейна вода и 
вече поменатия годишен изравнител, който би служил като първичен пречистващ 
елемент - утаител. 
Пречистването на водата за град Трявна се свежда до дезинфекционна обработка 
с хлорни продукти /хлоргаз и натриев хипохлорид/, степента на които се следи 
ежедневно. При валежи се получава често замътване, което води до лоши 
микробиологични показатели. Въпреки стриктното хлориране на водата процента 
на нестандартност на пробите за микробиологичен анализ е твърде висок. Няма 
регистрирани замърсявания на питейни водоизточници с изпускани отпадъчни 
води. 
Планираното строителство на ПСПВ при изграждане на язовир „Нейковци" 
значително ще подобри качеството на питейното водозахранване в общината. 
Като основен източник на замърсяване на водите в общината може да се 
разглежда канализационната мрежа. 
За трайно решаване на проблема питейна вода трябва да се работи по две 
направления: включване на нови водоизточници - изпълнението на проектите за 
довършване строителството на язовир "Нейковци" /Трявна/ и реконструкция на 
съществуващата водопроводна мрежа. 
 

В началото на 2014 г. е осигурено финансиране за подписан договор за 
препроектиране на язовир „Нейковци", за чието изграждане е осигурен финансов 
ресурс чрез заем от Световна банка и държавния бюджет. Завършването на 
язовир "Нейковци" и пречиствателна станция за питейна вода към него е сред 
проектите, които трябва да бъдат реализирани със заема от 81 млн. евро от 
Световната банка. Към момента язовирната стена е изградена на 30% от 
височината си. Хидровъзел Нейковци включва: язовирна стена Нейковци, отбивна 
галерия, цилиндрична водовземна кула, основен изпускател, инжекционна 
галерия, челен преливник на левия скат, две събирателни деривации с 4 
водохващания на р. Самариненска и р. Плачковска и Пречиствателна станция за 
питейни води /ПСПВ/, която е непосредствено над град Трявна. 
 

Таблица 56. Разпределителна водопроводна мрежа в град Трявна по вид и 
диаметри на тръбите 
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материал номинален 
диаметър 
/мм/ 

дължи
на - км 

процент 
от  
общата 
дължина  

година на 
изграждане 

наблюдения 

азбесто -
циментови 

от Ф 60  
до Ф 600 28,956 52,54 20 ÷ 50 г. 

тръбите са стари, 
има течове при 
връзките и големи 
загуби на вода 

стомана 

от Ф 60  
до Ф 600 19,982 36,25 20 ÷ 50 г. 

тръбите са 
корозиралиима 
големи загуби на 
вода 

ПЕВП от Ф 63  
до Ф 300 4,082 7,41 ≤ 10 год. 

добри условия 

други 
материали 

от Ф 60  
до Ф 150 2,094 3,80 40 ÷ 50 г. 

тръбите са стари 

общо:  55,114 100   

сградни 
отклонения  2 208   

 

 

Таблица 57. Разпределителна водопроводна мрежа в град Плачковци по вид 
и диаметри на тръбите 
 

материал номинален 
диаметър 
/мм/ 

Дължи
на - км 

процент 
от 
общата 
дължина  

година на 
изграждане 

наблюдения 

азбесто -
циментови 

до Ф 150 13,20 67,00 20 ÷ 50 г. 

тръбите са стари, 
има течове при 
връзките и големи 
загуби на вода 

стомана 

до Ф 150 3,482 17,68 20 ÷ 50 г. 

тръбите са 
корозирали има 
големи загуби на 
вода 

ПЕВП 
от Ф 63  

до Ф 150 0,626 3,18 ≤ 10 год. 
добри условия 

други 
материали до Ф 150 2,39 12,14 40 ÷ 50г. 

тръбите са стари 

общо:  19,698 100   

сградни 
отклонения  696   

 

 

Довеждащите съществуващи водопроводи от водоизточниците за 
водоснабдяване на град Трявна, Плачковци и селата са от стоманени и 
етернитови тръби, положени преди повече от 30 години. Изпълнени са и 
деривациите „Плачковска” и „Самаринска”, които не се експлоатира 
По проектите е предвидено водата от водохващанията по двете деривации да се 
акумулира в яз.”Нейковци” и от него след пречистване в ПСПВ да се подаде на 
консуматорите. Необходимо е външните тръбопроводи да се подменят. 
Вътрешните водопроводни мрежи на град Трявна и град Плачковци също е 
необходимо да се подменят поетапно с нови тръби. 
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Строителството на язовир Нейковци, целящо повишаване броя на водните 
ресурси в региона, е започнало, но все още не е приключило. Това е проект на 
Световната банка и финансирането е осигурено. Предвидена е и ПСПВ като се 
смята да се използва мястото на старата /неизползвана/ ПСПВ, както и място 
нагоре по течението, което ще позволи водоснабдяването и на Плачковци. 
 

16. 03. 02. КАНАЛИЗАЦИОННА МРЕЖА. СЪЩЕСТВУВАЩО ПОЛОЖЕНИЕ  
 

Град Трявна има 85% изградена канализационна мрежа. За града има изградена 
пречиствателна станция и довеждащ колектор за отпадъчни води. Община Трявна 
има 106 населени места, като 104 от тях са села, а двата града са Трявна и 
Плачковци. 
Общата дължина на канализационната мрежа на града експлоатирана от „ВиК” - 
ООД - Габрово е приблизително 20 км. Останалите селища в общината са под 
2000 е.ж. и нямат изградена инфраструктура за отпадъчни води, включително и 
съоръжения за пречистване. Отпадъчните води от домакинствата в селата се 
заустват в локални септични и изгребни ями. Изключение прави град Плачковци, 
където има частично изградена канализационната мрежа с дължина 4,7 км.  
Съществуващата канализационна мрежа на град Трявна е смесена, т.е. битовите, 
промишлените и дъждовните отпадъчни води се събират в една тръба. Релефът 
на града прорязан от река Тревненска предопределя решението на 
канализационната мрежа с един главен коллектор в най ниската част покрай 
реката. Канализационната схема е перпендикулярно пресечена. 
 

Изграждането на канализацията на града започва през 50-те години на миналия 
век. Главен събирател е колектора ситуиран по протежение на реката. 
Строителството е протекло хаотично и разпокъсано според нуждите и 
възможноктите на населението. Няма данни за оразмерителните параметри. Има 
улици с изградени дъждовни канали с цел дрениране на деретата преминаващи 
през тези улици. Към тези канали са включени и битово – фекални води. 
На база на материали получени от „ВиК” ООД – Габрово разработваме техническа 
специализирана спецификация на канализационната мрежа показана в талицата 
по-долу. Мрежата е изпълнена от бетонни и стоманобетонни канали с кръгло 
сечение. 
В град Трявна и град Плачковци има канали, които заустват събраната от тях вода 
в близките реки или дерета. 
По принцип промишлените предприятия в Трявна имат собствени системи за 
пречистване на отпадъчни води преди заустването им в реката. Някои нямат 
никакви съоръжения за пречистване на отпадъчни води и допринасят за 
замърсяването на водоизточника. 
По програма ОПОС период 2007 -2013 година е изградена и пусната в 
експлоатация  ПСОВ гр.Трявна, както и довеждащ колектор гр.Трявна. 
 

Таблица 58. 
 

населено място град Трявна град Плачковци 

Дължина на канализационната 
мрежа /м/ 20245 4654  

ПСОВ изградена няма 

приемник на отпадни води р. Тетевенска  

категория на реките в 
населените места II II 
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Таблица 58.Данни за съществуващата канализационна мрежа на град Трявна 
 

материал и профил на 
тръбите 

смесена и 
битова мрежа 

дъждовна 
мрежа 

обща дължина 
м 

бетонови кръгли 18 536 1 130 19 666 

бетонови яйцевидни  1 709 - 1 709 

бетонови устообразни - 160 160 

всичко : 20 245 1 290 21 535 

 
Процентното разпределение на строителството на канализацията във времето, 
съгласно данни от ВиК е: 
- 5% преди 20 години; 
- 13% преди 30 години; 
- 3% преди 40 години; 
- 79% преди 50 години; 
 

16. 03. 03. КАНАЛИЗАЦИОННА МРЕЖА. ПРОБЛЕМНИ УЧАСТЪЦИ  
 

Проблемите на канализационната мрежа на град Трявна са най-вече в 
централната градска част. Централната градска част не е претърпяла промяна на 
уличната мрежа и вида на застрояване. Това е запазило и основната схема на 
канализацията непроменена. Разширението на града и включването на нови 
квартали съгласно общия устройствен план натоварват допълнително и без това 
претоварената съществуваща канализационна мрежа. Нарушава се 
хидравличната картина по отношение на смесените и отливни количества. 
Колекторите работят под напор дори при ниска интензивност на дъжда. При 
интензивни дъждове напорният режим довежда до преливане и наводняване на 
околните терени, улици, заведения, къщи. Главният колектор е с отдавна 
изчерпани възможнасти за нормална работа. 
 

Канализационната мрежа е смесена система и за отливане на дъждовните води 
са изграждани дъждопреливници, но височините на преливните им ръбове не са 
съобразени с котите на високите води в реката. Корекцията на реката е изпълнена 
така, че е невъзможно да има дъждопреливници в ниската част. Наложително е 
града да премине към разделна система. 
 

Съществуващата канализация на град Трявна работи гравитачно. В мрежата за 
отпадъчни води няма помпени станции. 
- Няма налична подробна информация за конструктивната форма на цялата 
система; необходима е инспекция чрез видео наблюдение на цялата система за 
определяне нае конструктивни проблеми и затлачени, задръстени или срутени 
участъци; 
- Необходими са чести инспекции и почистване на проблемните участъци; за тази 
задача, операторът (регионално ВиК дружество) трябва да се оборудва с 
необходимите технически ресурси; 
- На лице е инфилтрация и/или ексфилтрация на подпочвени води или води от 
течащи тръбопроводи за питейни и отпадъчни води, следствие на увредени 
тръби, фуги и връзки със сградни отклонения; 
- Практически не съществуват или не са в експлоатация дъждоприемните шахти в 
повечето части на града; следователно падналата дъждовна вода ще тече по 
улиците следвайки наклона на терена и в повечето случаи никога няма да 
навлезе в канализационната система; водата на повърхността може да доведе до 
местно наводнение и последяващи щети на сгради, както и да създаде опасност 
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за трафика. 
 

16. 03. 04. КАНАЛИЗАЦИОННА МРЕЖА. ОЦЕНКА НА ОТВЕЖДАНЕТО И 

ТРЕТИРАНЕТО НА ОТПАДЪЧНИТЕ ВОДИ  
 

Основният проблем в съществуващата мрежа за отпадъчни води на град Трявна е 
заустването на отпадъчните води в река Тревненска без пречистване в седем 
точки, което е в разрез с европейските и българските стандарти за управление на 
заустваните води. Канализационната система на града е стара, изпълнена от 
бетонови тръби, които са уплътнявани с циментов разтвор. Връзките между 
тръбите са предпоставка за ексфилтрация и инфилтрация от и в колекторите. 
Проводимостта на главните колектори е крайно недостатъчна, за да поеме 
оразмерителните дъждовни отпадъчни водни количества, съгласно 
съществуващата схема. 
 

В уличните канали има инфилтрация както от амортизираната водопроводна 
мрежа, така и от високото ниво на подземните води при дъждове и топене на 
снегове. Оценката на мрежата на отпадъчните води показва, че значителна част 
от канализационната мрежа се характеризира с проблеми дължащи се на 
остарели тръби /80% от тръбите в канализацията са над 45 години/. Всички 
канали са от бетон. Връзката между тръбите е корава - тип „муфа”, запечатана с 
циментова замазка. 
 

16. 03. 05. КАНАЛИЗАЦИОННА МРЕЖА. АНАЛИЗ НА КАНАЛИЗАЦИОННАТА 

МРЕЖА /НЕДОСТАТЪЦИ/ 
 

 Основният недостатък на канализационната мрежа на града е 
обстоятелството, че цялото количество отпадъчни води зауства без пречистване в 
река Тревненска. Този проблем вече е решен от общината; 

 Няма изграден довеждащ колектор, който да събере последователно 
отпадъчните води и ги доведе до избраната площадка за пречистването им. Този 
проблем вече е решен от общината 

 Необходимо е доизграждане на канализационната мрежа на града; 

 Голяма част от канализационната мрежа е строена със занижени 
параметри, спрямо нормативите в момента. Значителна част от от старата 
канализация е с бетонови тръби 200 мм, по малък от минимално допустимия 300 
мм по действащите норми и при интензивни дъждове не са в състояние да 
приемат оттичащите се дъждовни води; 

 Физическото състояние на канализационната мрежа, изградена почти 
изцяло с бетонови и стоманобетонови тръби, е с изтекъл експлоатационен срок и 
трябва да започне поетапната им подмяна; 

 Малки наклони и лошо изпълнение причиняват оперативни проблеми в 
някой участъци на канализационната мрежа предимно в централната градска 
част; 

 Броят на дъждоприемните шахти е недостатъчен за поемане на дъждовните 
води в системата.  
 
16. 03. 06. КАНАЛИЗАЦИОННА МРЕЖА. ПАРАМЕТРИ НА ПСОВ - ГРАД ТРЯВНА 
 

ЕЖ: 12 000; 
Q ср. Дн: 2 788 м3/дн; 
Q макс. ч.: 198 м3/час; 
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БПК5: 540 кг/дн = 206 мг/л; 
ХПК: 1 080 кг/дн = 412 мг/л; 
Н.В.: 540 кг/дн = 206 мг/л; 
N общ: 99 кг/дн = 37,8 мг/л; 
Р общ: 16,2 кг/дн = 7,6 мг/л; 
Съгласно издаденото разрешение за заустване №13140004/ 12.04.2007 г. 
пречистените води трябва да отговарят на II - ра  категория приемник /река Янтра/ 
- “чувствителна зона“ със следните параметри: 
БПК5: 25 мг/л; 
ХПК: 125 мг/л; 
Н.В.: 35 мг/л; 
Към канализационната мрежа на град Трявна може гравитачно да се включи и 
канализационната мрежа на град Плачковци. Това ще замени изграждането на 
отделна ПСОВ за град Плачковци. 
 

16. 04. ИНВЕСТИЦИОННИ ПРОГРАМИ СЪГЛАСНО РЕГИОНАЛЕН ГЕНЕРАЛЕН 

ПЛАН 
 

Периодите на инвестиционните програми са определени, както следва : 
- Краткосрочен: 2014 г. - 2020 г.; 
- Средносрочен: 2021 г. - 2028 г.; 
- Дългосрочен: 2029 г. - 2038 г. 
 

16. 04. 01. ИНВЕСТИЦИОННИ ПРОГРАМИ СЪГЛАСНО РЕГИОНАЛЕН 

ГЕНЕРАЛЕН ПЛАН. КРАТКОСРОЧЕН ПЕРИОД.  
 

 Подмяна на съществуващите деривации Самариненска и Плачковска от 
речните водохващаниядо събирателна шахта; 

 Нов водопровод за отвеждане на водите от двете деривации до язовира и 
външен водопровод от водовземната кула на язовира до събирателна шахта; 

 Подмяна на водопровод от СШ до РШ при ПСПВ; 

 Външен водопровод от Трявна до Дряново; 

 Реконструкция и санитарно охранителни зони на речни водохващания; 

 Резервоар V = 3 000 куб м /2 х 1 500/ за висока зона на град Трявна - ремонт 
на строителната част, нови спирателни кранове и тръбни системи; 

 Реконструкция на вътрешна водопроводна мрежа по три улици в гр. Трявна 
 

Таблица 59. Водопровод 
 

населено 
място 

описание на компонента резултат 

Трявна реконструкция на открити речни 
водохващания на р. Самариненска - 2 
бр. със санитарно-охранителни зони 

снабдяване на населението 
с вода с добри качествени 
показатели 

Трявна реконструкция на открити речни водо- 
хващания „Гръбчево” - 2 бр. със СОЗ 

снабдяване на населението 
с вода с добри качествени 
показатели 

Трявна реконструкция на открито речно 
водохващане „Българка” - 1 бр. със 
СОЗ 

снабдяване на населението 
с вода с добри качествени 
показатели 

Трявна реконструкция на деривация 
„Плачковска” - 4,9 км 

подобряване сигурността на 
водоподаване 
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Трявна нов водопровод от водна кула яз. 
”Нейковци” до събирателна шахта - 
1,25 км 

подаване на сурова вода от 
яз.”Нейковци” към ПСПВ 

Трявна реконструкция на външни 
водопроводи за град Трявна - 6,0 км 

подобряване сигурността на 
водоподаване 

Трявна реконструкция на външен водопровод 
до събирателна шахта „Извора” - 3,3 
км 

подобряване сигурността на 
водоподаване 

Трявна реконструкция на деривация 
„Самариненска” - 8,78 км 

подобряване сигурността на 
водоподаване 

Трявна реконструкция на външен водопровод 
от „Пейчеви ливади” до град Трявна - 
12,2 к 

снабдяване на населението 
с вода с добри качествени 
показатели 

Трявна рехабилитация на съществуващ 
напорен водоем V=3000 м3 - град 
Трявна - висока зона 

подобряване качеството на 
услугата. Осигуряване на 
ефективност и устойчивост 

Трявна реконструкция на ВВМР град Трявна - 
3,2 км 

намаляване на загубите. 
Прекъсване на незаконни 
връзки 

Трявна нов НВ V=150 м3 - град Плачковци подобряване сигурността на 
водоподаване 

 

Таблица 60. Канализация 
 

Трявна доизграждане и реконструкция на 
канализационна мрежа - 1,15 км 

увеличение свързаността на 
населението с мрежата, 
намаляване на 
замърсяването на околната 
среда с отпадъчни води, 
намаляване на 
инфилтрацията. 

Трявна реконструкция по главен колектор 
- 3,07 км 

намаляване на 
инфилтрацията, намаляване 
на замърсяването на 
околната среда с отпадъчни 
води. 

 

16. 04. 01. ИНВЕСТИЦИОННИ ПРОГРАМИ СЪГЛАСНО РЕГИОНАЛЕН 

ГЕНЕРАЛЕН ПЛАН. СРЕДНОСРОЧЕН ПЕРИОД. ВОДОПРОВОД 
 

Таблица 60. Водопровод 
 

населено място описание на компонента резултат 

Трявна реконструкция на ВВМР 
град Трявна - 7,45 км 

намаляване на загубите; 
подобряване качеството 
на услугата; осигуряване 
на устойчивост 

Трявна реконструкция на ВВМР 
град Плачковци - 19,37 км 

намаляване на загубите; 
прекъсване на незаконни 
връзки 

Трявна реконструкция на ВВМР с. 
Станчов хан - 1,5 км 

намаляване на загубите; 
прекъсване на незаконни 
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връзки 

Трявна реконструкция на ВВМР с. 
Белица - 3,05 км 

намаляване на загубите; 
прекъсване на незаконни 
връзки 

 
16. 04. 02. ИНВЕСТИЦИОННИ ПРОГРАМИ СЪГЛАСНО РЕГИОНАЛЕН 

ГЕНЕРАЛЕН ПЛАН. ДЪЛГОСРОЧЕН ПЕРИОД. ВОДОПРОВОД 
 

Таблица 61. Водопровод 
 

населено място описание на компонента резултат 

Трявна разпределителна мрежа - 
40 064 м. 

намаляване на загубите; 
подобряване качеството 
на услугата; осигуряване 
на устойчивост. 

 

Таблица 62. Канализация 
 

населено място описание на компонента резултат 

Трявна второстепенна мрежа -
17152 м. 

намаляване на загубите; 
подобряване качеството 
на услугата; осигуряване 
на устойчивост. 

 

Инвестициите ще подобрят качеството и надежността на подаваната питейна 
вода до всички потребители и ще доведат до спестяване на енергия и разходи по 
поддържка и ремонт на мрежите. 
 

16. 05. ЕЛЕКТРОСНАБДЯВАНЕ 
 

Част Електроснабдяване е изработена е според изискване на техническото 
задание за изработване на ОУПО - град Трявна, въз основа на нормативната 
уредба на Наредба №8 - 14.06.2001 г. за обема и съдържанието на 
устройствените схеми и планове. 
 

16. 05. 01. ЕЛЕКТРОСНАБДЯВАНЕ. СЪСТОЯНИЕ НА СЪЩЕСТВУВАЩОТО 

ЕЛЕКТРОЗАХРАНВАНЕ 
 

Основен източник на електроенергия за област Габрово е националната 
електроенергийна система, стопанисвана от НЕК ЕАД - Eлектроенергиен 
системен оператор, мрежови експлоатационен район Горна Оряховица. 
Изградените водно - електрически централи са с малка мощност и задоволяват 
местни нужди. На територията на областта попада един основен възел на 
преносната система - подстанция “Балкан” с трансформация на напрежението 
220/110 КV и инсталирана трансформаторна мощност за тези напрежения 400 
МVА. Тя е свързана с други електроенергийни центрове на националната 
преносна мрежа посредством електропроводи 220 КV, а с подстанция  “Трявна“ - с 
електропровод 110 КV. 
През територията на община Трявна преминават 12 електропоровода. 
Разпределителната мрежа 20 KV е с обща дължина 150 км. В общината 
функционира една подстанция /Трявна/, разположена в град Трявна, която 
захранва град Трявна и град Плачковци с 2 х 25 MW - 110/ 20 кv. Подстанцията е 
свързана с тягови подстанции - гара Трявна и  Кръстец чрез електропровод 110 
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КV с дължина 16,4 км. Електропреносната мрежа е изградена в необходимата 
оптимална конфигурация като елемент от електроенергийната система на 
страната. Тя гарантира сигурно, безопасно и ефективно функциониране на 
електроенергийната система и непрекъснатост на снабдяването на потребителите 
с електрическа енергия в нормални условия и при смущения. 
 

Техническото състояние на използваните съоръжения е сравнително добро. 
Проблемите в електрозахранващата мрежа на населените места в общината са 
свързани с постигането на по-високи качествени параметри на електрическия ток 
преди всичко само за част от малките населени места. Намалената консумация на 
електрическа енергия поради закриването на някои големи консуматори води до 
освобождаването на енергийни мощности, което е добра предпоставка за 
развитието на нови производства. Част от съоръженията на енергийната 
инфраструктура са и морално, и физически амортизирани. 
 

На територията на областта енергоразпределението се осъществява от фирма 
„ЕНЕРГО-ПРО Мрежи” АД. Електроразпределителната мрежа е добре развита и 
разпределена за поемане максимално допустимото натоварване. Техническото 
състояние на използваните мрежи и съоръжения е добро. 
    

Улично осветление в Трявна има от 73 години. То се развива и изгражда  
едновременно със сградния фонд и уличната градска мрежа. Уличното 
осветление е монтирано върху стоманени стълбове и стълбове парков тип с 
осветителни тела с нискоенергийни лампи - 70W, 50W и 2х12W. Изпълнено е и 
специфично фасадно /прожекторно/ осветление на следните обекти: сградата на 
общината; паметниците на Ангел Кънчев и П.Р.Славейков; двете църкви - „Свети 
Георги” и „Свети Архангел Михаил”; скулптурната фигура на входа на град Трявна; 
старинния мост; архитектурния ансамбъл на площад „Капитан Дядо Никола”; 
сградата на кметство Плачковци и някои от музейните обекти. Монтирането му ще 
продължи и на други атрактивни обекти.  
 

16. 05. 02. ЕЛЕКТРОСНАБДЯВАНЕ. СЕРВИТУТНИ ЗОНИ  
 

В Наредба № 16 от 09.06.2004 г. за сервитутите на енергийните обекти се 
определя размера, разположението и начина на упражняване на сервитутното 
право. Минималните размери на сервитутната зона на енергийните обекти за 
пренос и разпределение на електрическа енергия са както следва:  
- Въздушни електропроводни линии за 110 кV и 400 кV в земеделски земи - 
хоризонталното разстояние между крайните проводници при максимално 
отклонение плюс 6m, по 3m от двете страни; 
- Въздушни електропроводи за средно напрежение в земеделски земи - общо 
7,5m, в т.ч. спрямо оста на електропровода - 5m от обслужващата страна и 2,5m 
от другата страна.  
С инвестиционния проект за изграждане или разширение или в проекта за ремонт 
и рехабилитация на енергиен обект могат да се установяват и по-малки от 
определените в наредбата минимални размери на сервитутна зона по преценка 
на титуляря на сервитутните права или при наличие на техническа невъзможност, 
доказана с проекта.  
 

16. 05. 03. ЕЛЕКТРОСНАБДЯВАНЕ. ПЕРСПЕКТИВИ ЗА РАЗВИТИЕ  

  
Цялостното развитие на електрозахранването на територията на община Трявна 
се предвижда да става посредством инвестиции на електроразпределителното 
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дружество „ЕНЕРГО - ПРО Мрежи” АД. Планувани са подмяната или полагане на 
нови кабели НН с изтичащ срок на експлоатация. Също така се предвижда и 
подмяна на кабели СрН /20kV/. Препоръчва се използването на енергоспесяващи 
осветителни тела за улично осветление, както и осветление за рекламни, паркови 
зони и спирки с фотосоларни панели. 
 

16. 05. 04. ЕЛЕКТРОСНАБДЯВАНЕ. ЕЛЕКТРОННА, СЪОБЩИТЕЛНА МРЕЖА; 

ТЕЛЕКОМУНИКАЦИИ  
 

На територията на община Трявна съобщенията и комуникациите се 
осъществяват от „Виваком" - най-голямата телекомуникационна компания в 
България, която обединява услугите на БТК и "Вивател” и двата мобилни 
оператора - „М-тел” и „Теленор”. Териториалното покритие на мобилните 
оператори е в северната и южната част на общината. В общинския център е 
изградена местна кабелна телевизия, която се обслужва от фирма „ТВ Нет 
Сателит” СД, а на територията на град Плачковци от фирма „Квант - Росен Коев” - 
ЕТ. Телекомуникационната мрежа предоставя различна степен на обслужване на 
територията на отделните населени места. През последните години е осигурен 
достъпът до Интернет главно в градовете Трявна и Плачковци. Основно проблеми 
съществуват в селата, където все още степента на оборудване на населението с 
компютри е твърде ниско и е необходимо изграждането на публични места за 
достъп до мрежата /телецентрове/. В този контекст разпределението на 
обществените средства в подкрепа на развитието в областта на ИКТ добива 
изключителна важност за преодоляване на регионалните различия в достъпа до 
електронни услуги и за развитието на информационното общество.  
 

Осигуряването на условия за разширяване на проникването на ИКТ ще създаде 
възможности за по-широк достъп до услуги и информация за населението от 
периферните територии. Изграждането на обществени информационни системи и 
гарантираното предлагане на Интернет услуги за целия обществен сектор, 
включително и на улеснен достъп за хората с увреждания, е задължителна стъпка 
към информационното общество. 
 

17. ПРОГНОЗИ ЗА РАЗВИТИЕТО НА ОБЩИНА ТРЯВНА 
 

17. 01. ПРОГНОЗА ЗА ДЕМОГРАФСКОТО РАЗВИТИЕ НА ОБЩИНА ТРЯВНА 
 

Демографските прогнози представляват възпроизводството на дадено 
население в перспектива през определен период. Информационното им 
съдържание се състои от данни за очакваната обща численост на населението по 
пол и възраст в края на всяка от годините на прогнозния период. По своята 
същност те представляват едно предполагаемо развитие на населението, което 
почива на определени хипотези за очаквана фертилност, смъртност и 
миграционни движения през определения период. 
Глобалните процеси също влияят за съществените изменения в демографското, 
брачното и фертилното поведение на населението. Към тези промени следва да 
прибавим интензивната икономическа емиграция.  
 

Националният статистически институт /НСИ/ е разработил три сценария 
/хипотези/ на  дългосрочна  прогноза за демографското развитие на страната в 
перспектива до 2070 година. Вариантите на демографската прогноза са 
съобразени с методологията и количествените хипотези за възпроизводствените 
процеси на населението, разработени от Евростат. И в трите варианта се 
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запазват тенденциите към намаляване и застаряване на населението в страната 
и в частност и в област Габрово в състава на която е община Трявна. Тази 
прогноза може да послужи частично при разработване на Общия устройствен 
план, тъй като постановките й немогат да се приложат еднозначно, особено за по-
малките общини. Затова авторският колектив е изготвил адаптирана прогноза, в 
която прогнозното население на ниво община е изчислено в три варианта-
песимистичен, реалистичен и оптимистичен. 
 

Източници на информация 
Източници на информация, използвани при прогнозата за демографското 
развитие на община Трявна: Национален статистически институт /НСИ/, 
Териториално статистическо бюро /ТСБ/ град Габрово, Агенция по заетостта /АЗ/, 
Основната категория на населението, използвана при разработките на 
прогнозните варианти са данните за категорията ”обичайно живеещо налично 
население” в община Трявна /база 2013 г./. То се състои от три основни 
подкатегории население: обичайно живеещо налично население; временно 
отсъстващи в друго населено място в страната; временно отсъстващи от 
страната.  
Обхват на прогнозата 
Териториален обхват - община Трявна 
Прогнозен период - 2013 - 2035 г. 
 

17. 01. 01. МОДЕЛИ ЗА ДЕМОГРАФСКО РАЗВИТИЕ  
 

Базови модели: 
- Песимистичен - /нисък/. При този вариант развитието на населението е 
прогнозирано при хипотези за неблагоприятни социално-икономически процеси в 
селищата от общината; 
- Реалистичен  - /среден, тенденциален/. Този вариант се съобразен със 
сегашното социално-икономическо развитие на общината;  
- Оптимистичен - /висок/. При този вариант се предполага, че 
демографското развитие ще протича при благоприятни социално-икономически 
промени в селищата на общината. 
Възпроизводството на населението е процес, който по своята същност е 
икономически и социално обусловен, но в основата му са преди всичко 
демографските фактори - раждаемост, смъртност, естествен и механичен 
прираст. 
Макроикономическата среда, състоянието на пазара на труда и жизненият 
стандарт играят важна роля за демографското развитие. 
Демографските проблеми на община Трявна са свързани с цялостното й 
социално-икономическо развитие. Те се отнасят до протичащите процеси и 
формираните структури на населението - отрицателно естествено 
възпроизводство, отрицателен механичен прираст, влошена полово-възрастова 
структура на населението, като особено сериозна е диспропорцията сред 
населението в много-малките села. 
 

Прогнозни разчети 
Разработените прогнози /хипотези/ имат конвергентен характер и отразяват 
общите тенденции в демографското развитие на страната и в частност на община 
Трявна. Тяхната реализация /ускорение или забавяне/ в голяма степен зависи от 
формите за регулиране чрез осъществяваната демографска и социално -
икономическа политика в страната, а също и от международните икономически 
условия. Прогнозите са разработени на базата на раждаемостта /фертилното 
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поведение на жените/, смъртността, естественият и механичният прираст. И при 
трите варианта естественият прираст и  отрицателни, но в края на прогнозният 
период постепенно забавят негативния си ефект. И в трите варианта се 
потвърждава тенденцията към намаляване и застаряване на населението.  
 

Перспективен брой на постоянното население в община  Трявна 
Според трите варианта броят на населението в общината ще е следният: 
 

Таблица 62. Прогнозен брой на населението в община Трявна 2013 - 2035 г. 
 

Варианти 2013 2020 2025 2030 2035 

Песимистичен 11278 10193 9443 8718 8018 

Реалистичен 11278 10312 9662 9037 8437 

Оптимистичен 11278 10368 9768 99118 8693 
 

По варианти състоянието към 2035 г. е следното: 
Песимистичен - 8 018 д. /2035 г./. Намаление за прогнозния период с 3 260 д., 
или с 28.9 %; 
Реалистичен /Тенденциален - среден/ - 8 437 д. /2035 г./. Намаление за 
прогнозния период с 2 841 души, или с 25.2  %; 
Оптимистичен - 8 693 души /2035 г./. Намаление за прогнозния период съответно 
с 2 585  души или с 22.9 %. 
За съответните нужди на ОУП на община Трявна, предлагаме да се работи с 
реалистичния  вариант. 
По отделни селища прогнозата /хипотезата/ е следната:  
 

Таблица 63. Прогнозен брой на население към 2035 г. - вариант Реалистичен 
  
населени места 2013 2020 2025 2030 2035 

общо 11278 10312 9662 9037 8437 

град Трявна 9054 8279 7757 7255 6773 

град Плачковци 1716 1569 1470 1375 1284 

села  508 464 435 407 380 
 

Временно население 
 

В общината има изградени  средства за подслон и настаняване на туристи 
/хотели, къщи за гости, вили/, които през 2013 г.по данни на НСИ имат леглова 
база от 1045 легла. При направените проучвания от авторския колектив през 
месеците юли и август и традиционните празници /Коледа, Великден, студентския 
празник и т.н./ легловата база има пълняемост от 90 %.   
Авторският колектив приема, че през активните туристически месеци юли и август 
легловият фонд на туристическите заведения в общината към 2035 г. ще се 
запълва също на 90 %, като в експлоатация ще бъдат въведени най - малко още 
300 легла или 1445 легла ще се използват от почиващите през активните месеци. 
 

Освен това по данни на НСИ от преброяването през 2011 година в общината има 
3 608 необитавани жилища, от които 2 880 са годни за постоянно обитаване. През 
летните месеци юли, август и септември, като 50 % от тях се обитават временно 
от техните собственици, или от техни близки /използват се като вилни имоти/. 
Това прави около 1440 жилища които се обитават средно от около 2-ма обитатели 
през активния туристически сезон, или през този период в общината пребивават 
още 2 880 души.   
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За това, за Общия устройствен план на община Трявна, трябва да се работи 
с общо население към 31.12.2035 г. по вариант реалистичен: 8437 /постоянно 
население/ + 1300 души  /почиващи настанени в средствата за подслон/ + 2 
880 души /използващи временно необитаваните постоянно жилища/ = 12 617  
души.  
 

17. 02. ПРОГНОЗА ЗА РАЗВИТИЕТО НА ИКОНОМИКАТА НА ОБЩИНА ТРЯВНА  
 

Десетилетия наред община Трявна е разчитала основно на производство на 
текстил и облекло, дърводобив и дървопреработване, производство на метални 
конструкции, производство на въоръжения и боеприпаси, инструментална 
екипировка и нестандартни съоръжения. Тези производства или са намалили 
производството си или са изцяло прекратени. Възможните нови опори 
/преработваща индустрия, модерно животновъдство, биологично земеделие, 
алтернативен туризъм/ изискват чиста среда и съвременна инфраструктура /в т.ч. 
комуникации/. Всичко това изисква новият общ устройствен план на общината да 
създаде необходимите устройствени предпоставки за ускорен растеж. 
 

17. 02. 01. МОТИВАЦИЯ ЗА ДЪЛГОСРОЧНА ЦЕЛЕВА КОНЦЕПЦИЯ ЗА 
РАЗВИТИЕТО НА ОБЩИНАТА 
 

При формулиране на сценариите/ хипотезите за икономическото развитие следва 
да се отчете влиянието на комплекс от условия и фактори. Те са свързани с: 
- необходимостта от придаване на нов динамизъм и качество на общината, 
който в значителна степен е резултат от действието на системата “Труд”; 
- използването на пространствени и устройствени фактори за реализацията на 
този динамизъм и качество. 
Обективните фактори и стимули за такова развитие на икономиката на 
общината са:  

 Наличието на добри ресурси и реализуеми възможности за изграждане на 
модерен и балансиран дървопререботващ сектор; 

 Наличието на резерви в качественото и пространственото усвояване на 
туристическите ресурси ; 

 Все още добра съхраненост на земеделската земя, възможности за развитие 
на модерно земеделие;  

 Сравнително добра изграденост на енергийната, съобщителната и 
водостопанската системи в общината; 

 Натрупан опит и традиции в развитието на преработващата промишленост, 
независимо от миграцията на младите и квалифицира кадри. 
Бъдещото развитие на общината е свързано с активното сътрудничество и 
коопериране с община Габрово и съседите от Габровския регион, с отварянето й 
към Европа и света.  
 

Общинския план за развитие на община Трявна за периода 2014 - 2020 г. 
определя следната Визия на общината “Трявна - устойчиво развиваща се 
община, с конкурентна икономика, възродени традиции и добро управление, 
осигуряваща високо качество на живот и привлекателна за младите хора.” 
 

Формулираната визия се основава на: необходимостта от акцентиране върху 
традициите на общината;  присъствието на хората във визията;  желанието на 
хората за развита местна икономика, осигуряваща добро заплащане и 
възможности за реализация на образованите млади хора;  важността на доброто 
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управление за осъществяването на развитието на общинският център и 
останалите селища. 
 

Предложеният стратегически документ има за задача да фокусира управленските 
процеси и да даде рамката за използването на наличните ресурси по такъв начин, 
че община Трявна да възстанови икономическата си жизнеспособност и заеме 
полагаемото си място в област Габрово, да навакса значимото изоставане и 
индустриалния упадък и създаде конкурентни предимства от потенциала си. 
 

Общата цел на Плана за развитие на община Трявна за периода 2014 - 2020 г. 
“Постигане на балансирано устойчиво развитие и повишаване качеството на 
живот чрез ефикасно и ефективно управление на потенциала на общината.” 
Общата цел за развитие в периода 2014 - 2020 г. е утвърждаване на облика и 
привлекателността на община Трявна за живот с повишен стандарт, изградени 
местни конкурентни предимства, повишена заетост и потенциал на човешките 
ресурси с достъпна и изградена среда в двата града и селата. 
 

С оглед на поставената цел Общинския план за развитие на община Трявна за 
периода 2014 - 2020 г. поставя четири основни  стратегически цели и девет 
приоритета: 
Стратегическа цел 1: Насърчаване на конкурентноспособността на местната 
икономика и икономическия растеж; 
Приоритет 1.1: Дейности за повишаване на конкурентоспособността на местната 
икономика и създаване на устойчива заетост; 
Приоритет 1.2: Развитие на устойчив туризъм на основата на природните 
дадености, културно - историческо наследство и съхранени традиции. 
 

Стратегическа цел 2: Устойчиво и балансирано развитие на територията; 
Приоритет 2.1: Изграждане и подобряване на техническата инфраструктура, 
осигуряваща условия за устойчив растеж и заетост; 
Приоритет 2.2: Ефективно управление на природните ресурси и опазване на 
околната среда; 
Приоритет 2.3: Подобряване условията на живот и качеството на жизнената 
среда в общината. 
 

Стратегическа цел 3: Висок жизнения стандарт, заетост, устойчиви, качествени и 
достъпни публични услуги; 
Приоритет 3.1: Подкрепа за заетост и активно включване на пазара на труда; 
Приоритет 3.2: Конкурентоспособно образование и обучение, устойчиви, 
качествени и достъпни услуги и насърчаване на културния живот и спорта; 
 

Стратегическа цел 4: Развитие на управленския и административния капацитет 
на община Трявна за ефективно формулиране и изпълнение на местните 
политики за развитие; 
Приоритет 4.1: Управленски и административен капацитет на община Трявна; 
Приоритет 4.2: Развитие на сътрудничество за европейско териториално 
сближаване; 
 

Стратегическите цели и приоритети на Плана за развитие на община Трявна за 
периода 2014 - 2020 г. са насочени в няколко основни области на въздействие: 
- Подобряване на бизнес средата и насърчаване на икономическия растеж - 
насърчаване на предприемачеството и привличане на инвестиции, подкрепа за 
развитието на промишлеността, селското стопанство и туризма за осигуряване на 
по-високи заетост, доходи и жизнен стандарт; 
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- Съхраняване на демографския потенциал и развитие на човешките ресурси със  
специална грижа към младите хора - осигуряване на възможности за създаване 
на качествени работни места, професионално образование, ориентирано спрямо 
нуждите на бизнеса, проникване на информационните технологии в средата на 
обитаване, управление и бизнес, увеличаване броя на младежите с висше 
образование и задържането им за живот и работа в общината. 
- Подобряване на средата на обитаване - по-добра свързаност - вътрешна между 
населените места в общината и външна - с общинските центрове от областта и 
съседните общини, подобрена инфраструктура, достъпни услуги, запазване и 
утвърждаване на природното богатство и културно - историческото наследство; 
- Подобряване на управлението и административния капацитет. Въз основа на 
тези области на въздействие са дефинирани четири стратегически цели, насочени 
към постигането на приоритетите в различни сфери на развитието на общината. 
 

С плана се предлага стратегия за “ускорен и устойчив растеж”, което ще позволи 
на общината и града  да бъде конкурентоспособен на европейските градове от 
подобен ранг. За целта трябва да се инвестира в човешките ресурси, 
инфраструктура, нови технологии, материални активи и оборудване. 
В тази връзка са предвидени мерки, реализиращи приоритетите на плана на 
община Трявна които ще повлияят върху икономическото развитие и подсистема 
“Труд”, включват изграждането на подходяща бизнес среда; подобряване 
качеството на човешките ресурси; развитие на изследователска дейност, 
технологично и иновационно развитие на общината; доизграждане и 
модернизиране на техническата и социалната инфраструктура и т.н.  
 

17. 02. 02. ЦЕЛИ И СЦЕНАРИИ/ХИПОТЕЗИ ЗА ИКОНОМИЧЕСКОТО РАЗВИТИЕ 
НА ОБЩИНА ТРЯВНА  
 

Основната цел на икономическото развитие е постигане на ускорен и устойчив 
икономически растеж и създаването на качествена жизнена среда. За това 
основната стратегическа цел на развитието на община Трявна в средносрочен и 
дългосрочен период е: Ефективно използване на потенциала за устойчиво 
развитие със стабилни темпове на растеж и високи стандарти на жизнената 
среда при съхранен екологичен баланс. 
 

Основната цел съдържа две неотделими сфери: “отворена икономика със 
стабилни темпове на растеж” и “жизнена среда”. Първата е двигател на 
развитието, а втората осмисля усилията на хората, реализирали това развитие. 
Задължително условие е целта да се преследва успоредно и едновременно в 
двете сфери. 
 

Първият вариант на прогнозата, предвижда средногодишни темпове на растеж, 
около 4 - 5 % през целия прогнозен период /2014-2035 г./. По отношение на 
конкурентноспособността на продукцията най-добри перспективи са в подотрасли 
селското стопанство, преработваща промишленост и преди всичко хранително-
вкусова, модерен аграрен сектор. 
 

Вторият /целеви/ вариант характеризира темповете и структурата на 
производството, необходими за постигане на едно сравнително високо равнище 
на развитие. Той е разработен при условие на преобладаващо действие на 
фактори със стимулиращо въздействие върху развитието на общинската 
икономика. Реализацията на втория /целеви/ вариант предполага наличие на 
целенасочени управляващи въздействия. Предвидените средногодишни темпове 
в периода /2014 - 2035 г./ по този вариант са определено високи 6 - 7 % 
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средногодишен растеж и структура, ориентирана към високоефективни пропорции 
на секторите, отраслите и производствата. И при този вариант производствената 
структура ще включи развитие на туризъм, преработваща промишленост и 
модерен аграрен сектор. Но основният акцент е върху стимулирането на устойчив 
и ефективен туризъм, създаване на високопродуктивна и екологично чиста 
индустрия, развитие на балансиран аграрен сектор, интегриран с хранитерно-
вкусова индустрия и туризъм.  
 

И по двата сценария развитието на система “Труд” се характеризира с динамично 
развитие. Липсва хипотеза, която да води до негативни предвиждания за 
развитието на тази подсистема. 
 

Прогнозиране на заетостта 
При разработването на прогнозите за икономическото развитие на община Трявна 
се стъпва на прогнозите за броя на населението, и по-специално на прогнозата за 
броя на икономически активното население на база естествен прираст. 
За целите на Общия устройствен план на община Трявна се направени два 
варианта на прогнозна структура на заетостта с хоризонт 2035 год. Прогнозата за 
броя на работната сила се базира на категорията икономически активно 
население от 16 - 65 г., която отчита тенденциите в пенсионната възраст.  
Като реалистичен /при наличие на съответни благоприятни предпоставки на 
инвестиции и растеж/ се очертава първият вариант. Прави впечатление, че между 
двата варианта няма съществени различия и това се определя от самите 
тенденции на развитието на една съвременна общинска икономика. 
 

При очертаване на структурата на заетостта на населението по предлаганите 
сценарии за развитие на икономиката на община Трявна са направени следните 
допускания: 
- Сивата икономика излиза на “светло” - отчитат се реално заетите; 
- Предвидени са промени в структурата на заетостта; 
- Вторичният сектор остава като перспективен за развитието на икономиката на 
общината, но ще се развива и третичният сектор в отраслите - “Търговия и 
обслужване”, “Хотели и ресторанти”. 
В следните таблици е дадена прогноза за структурата и броят на заетите по 
отрасли в община Трявна. Двата варианта нямат съществени разлика. 
 

Таблица 64. Прогноза за структурата на заетите лица по сектори  
 

сектори  първи вариант втори вариант  

2013 2030 2035 2030 2035 

общо  100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 

Първичен  3,1 3,0 2,9 2,9 2,8 

Вторичен  51,6 48,5 47,3 47,6 46,5 

Третичен 45,3 48,5 49,8 49,5 50,5 
 

Устройствени решения за реализиране на прогнозните варианти 
Обективните дадености за социално-икономическото развитие на община Трявна 
и бъдещите възможности за тяхното доразвиване са в основата на 
устройствените решения на проекта общия устройствен план, водещи до 
устойчиво развитие и създаване на определен комфорт на средите, в които се 
осъществява човешкия жизнен цикъл. 
Устройствените аспекти в развитието на икономиката на община Трявна са 
свързани с предвиждане на терени за нови съвременни технологични 
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производства, които не влизат в конфликт с останалите подсистеми – Обитаване, 
Обслужване и други. 
В новия Общ устройствен план на община Трявна се предвижда изграждането на 
нови терени за икономически активности. По този начин ще се осигурят 
необходимите устройствени предпоставки за реализиране на заложената 
динамика, като повлияят върху интереса на инвеститорите съгласно 
съвременните изисквания. Така ще бъде осигурен необходимия резерв от терени, 
който от една страна ще задоволи новите изисквания на инвеститорите, от друга 
страна ще осигури възможности за извършването на процес на рехабилитация и 
реконструкция на съществуващите производствени зони.  
 

17. 03. ПРОГНОЗА ЗА ИНТЕГРИРАНО ТУРИСТИЧЕСКО РАЗВИТИЕ И СПОРТ  
 

В общината има отлични условия за развитието на туризъм - налични екологично 
чисти територии, благоприятен климат, богато  биоразнообразие. Наличие на 
културни институции с традиции. Наличен леглови ресурс - хотели и къщи за 
гости. Съществува постоянен интерес към Трявна като туристическа дестинация – 
културен, конферентен, спортен туризъм, летни семейни почивки. 
В Общинския план за развитие на община Трявна 2014-2020 г. като отделен 
приоритет е определен: Приоритет 1.2: Развитие на устойчив туризъм на 
основата на природните дадености, културно - историческо наследство и 
съхранени традиции. 
 

Индикативните проекти за осъществяване на този приоритет включват: 
- реставрация и благоустрояване на обекти от Националния архитектурен и 
исторически резерват „Старинна част на град Трявна”; 
- реставрация и благоустрояване на музейни обекти - Марангозова къща, къща – 
музей Ангел Кънчев; 
- изграждане на необходимата инфраструктура за включване на археологическите 
обекти от тракийската епоха в културните маршрути - консервация - 
възстановяване външния облик на светилището; изграждане на паркинг;  
- изграждане на туристическа пътека до археологическите разкопки- 
подравняване, насипване, стълби и парапети; изграждане на паркова зона с 
пейки, информационни табла, защитен покрив над светилището; създаване на 
постоянна експозиция към Специализирания музей; 
- реконструкция на обредни практики чрез представяне на съвременни аудио – 
визуални средства; 
- изграждане на занаятчийски работилници и художествени ателиета за 
запознаване на туристите с богатството на тревненската зографска и резбарска 
школа; 
- възстановяване на оригинални произведения на тревненската строителна, 
зографска и иконописна школа чрез реставрация на православните храмове от 
епохата на българското възраждане в селата Нейковци, Белица, Фъревци, 
Скорци, Енчовци, Станчов хан. 
 

Изграждане на туристически и еко-пътеки. Създаване на мрежа от екопътеки и 
коридори за велотранспорт и ски бягане, панорамни площадки, места за отдих: 
- гр. Трявна - с. Боженци - м. Сечен камък - вр. Мъхченица - вр. Бедек; 
– вр. Караджова кула ( по трасето на някогашния Верейски друм); 
- гр. Трявна - с. Боженци - през с. Генчовци и м. Пропастите; 
- с. Белица - с. Престой - вр. Килимявката - кв. Божковци - с. Енчовци; 
- вр. Улеите - кв. Априлово /по пътя на четата на Капитан дядо Никола и 
тревненските въстаници през май 1876 г./ в Природен парк Българка; 
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- кратки туристически маршрути в околностите на град Трявна; 
- устройване на места за къмпингиране в района на Трявна и Плачковци; 
- съвременна адаптация на музейните ценности, реставрация на предмети от 
музейните фондове и осъвременяване на експозиционна дейност; 
- утвърждаване на събитийния културен календар като туристическа атракция - 
национални и международни културни прояви, способстващи за съхраняване и 
популяризиране на местната и регионална културна идентичност - включва 
поетични конкурси, литературни четения, театрални постановки,музикални и 
фолклорни фестивали, възпроизвеждане на местни обреди и обичаи; 
- създаване на обучителен център за кадрите от туристическата инфраструктура; 
- надграждане и разширяване на проект ”Подкрепа за развитие на регионален  
туристически продукт в общините Габрово, Севлиево Трявна”; 
-  изграждане пътна връзка Трявна - с. Боженци; 
- развитие на системата за „взаимно рекламиране” – напр. информационни пакети 
за майсторите на художествените занаяти, които да бъдат на разположение в 
музейните обекти и места за отдих и обратно; 
- изграждане на единна информационна база и резервационна система на 
туристическото предлагане; създаване и поддържане на обща. 
Интернет страница, представяща туристическото предлагане и реализиране на 
единна програма за визуална информация, ориентация и реклама на 
туристическото предлагане в района. 
Развитие на здравен туризъм чрез довършване на корпус от сграда - общинска 
болница и превръщането му в център за профилактика и рехабилитация. 
 

Развитие на системата Спорт  
Инвестициите в спорта стимулират развитието на общината. Изградените 
съоръжения представляват добра основа за привличане на спортни клубове за 
провеждане на тренировъчни лагери, организиране на състезания и съответно 
развитие на спортен туризъм. В Общинският план за развитие 2014-2020 г. е 
определен Приоритет: Подобряване условията на живот и качеството на 
жизнената среда в общината. В този приоритет се отделя особенно внимание на 
изграждането и рехабилитацията на спортната инфраструктура в общината.  
 

Конкретните проекти са:  
Изграждане на “Парк за отдих и забавления - УПИ ХІ - спорт и атракции, квартал 
65а град Трявна”; 
Изграждане на 7 броя детски площадки в град Трявна с подобекти: детска 
площадка в УПИ І - за жилищно строителство, квартал 115, по плана на град 
Трявна; детска площадка в УПИ ІV - озеленяване; квартал 42 по плана на град 
Трявна; детска площадка в УПИ ІІ - озеленяване в квартал 93 град Трявна; детска 
площадка в УПИ ІІ - жилищно строителство, квартал 126, по плана на град Трявна; 
Детска площадка в УПИ VІІІ - озеленяване, квартал 25 по плана на град Трявна; 
детска площадка в УПИ XV-озеленяване и трафопост, квартал 83 по плана на 
град Трявна; детска площадка, квартал 1 по плана на град Трявна. 
Изграждане на 4 броя детски площадки в град Плачковци с подобекти: детска 
площадка, квартал 20 по плана на град Плачковци ; детска площадка, квартал 34 
по плана на град Плачковци; детска площадка в УПИ І - озеленяване, квартал 20 
по плана на град Плачковци; детска площадка в УПИ ІІ - комплексно жилищно 
строителство, квартал 30 по плана на град Плачковци. 
 

Изграждане на зони за отдих в междублокови пространства: в УПИ ІІ - жилищно 
строителство и баня, квартал 73, град Трявна, в УПИ І - жилищно строителство и 
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търговия, кв.62, гр.Трявна в кв.70, по плана на град Трявна в УПИ ІІІ - за жилища, 
кв.74, по плана на град Трявна в УПИ І-жилищно строителство, кв.80, гр. Трявна. 
Зона за отдих и спорт в кв. Божковци (Божковска поляна), гр. Трявна. 
Зона за отдих и спорт „Езерото”- гр.Трявна”. 
Спортно-развлекателен комплекс, кв.61 по плана на гр.Трявна. 
Зона за отдих и спорт - УПИ І - за озеленяване и хижа, квартал 31, град Трявна. 
Изграждане на закрити многофункционални спортни зали в град Трявна и град 
Плачковци; 
Изграждане на открита зимна пързалка в град Трявна.  
Реконструкция на общински плувен комплекс в град Трявна. 
Реконструкция и модернизация на съществуващия спортен хотел в градТрявна; 
Реконструкция на общежитие в град Плачковци в спортен хотел.  
 

17. 04. ПРОГНОЗА ЗА РАЗВИТИЕТО НА ОБЩЕСТВЕНОТО ОБСЛУЖВАНЕ  
 

Подсистема образование. От представените данни е видно, че в периода на 
учебните години 2010/ 2011 - 2013/ 2014 г. броят на учащите намалява. В тази 
връзка можем да обобщим, че предвид демографския потенциал на територията и 
особеностите на възрастовата структура на населението, изградените обекти за 
предучилищна и училищна подготовка се определят като достатъчни за нуждите 
на местните жители и в  периода до 2035 г. не се налага определяне на терени за 
нуждите на образованието.  
 
Подсистема здравеопазване. Определяне на терени за нови здравни заведения 
не е необходимо, нужно е модернизация на сградния фонд, подобряване на 
енергийната ефективност и закупуване на ново оборудване на МБАЛ и сградата 
на поликлиниката. 
 

Подсистема социални услуги. Нужно е разширяване на материално-
техническата база на заведенията за социални услуги, като се осигурят следните 
проекти:  
- преустройство на съществуваща сграда в център за социални контакти, 
намираща се в УПИ VІ - 1157, квартал 61 по плана на град Трявна”; 
- осигуряване на устойчивост на социално предприятие по проект: „Нова 
възможност за обществена солидарност” - социално предприятие за обществено 
хранене - Трявна” по Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси”; 
- осигуряване на устойчивост на социално предприятие, създадено по проект 
„Център за услуги в домашна среда - Трявна”, по процедура „Помощ в дома” на 
ОП „Развитие на човешките ресурси”; 
- изпълнение на проект „Изграждане на информационен център за мобилни услуги 
и съвети за гражданите и бизнеса в община Трявна”.  
 

17. 05. ПЕРЕСПЕКТИВНО РАЗВИТИЕ НА ОБИТАВАНЕТО И ЖИЛИЩНИТЕ 
ТЕРИТОРИИ 
 

Община Трявна  има  високи  параметри на жилищна задоволеност, дължащ се на 
високият процент необитавани жилища 48 % /3600 жилища/ . 
 

Основните констатации и изводи, имащи пряк устройствен адрес са: 
- В близките години община Трявна ще разчита основно на съществуващия фонд; 
- Но ще се изграждат и нови жилища - основно втори жилища /вили/; 
- Ресурсът, привличан в  жилищния сектор за изграждане на социални жилища, е 
крайно недостатъчен; общината трябва да провежда и адекватна общинска 
жилищна политика. 
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18. КОНЦЕПЦИЯ ЗА ПРОСТРАНСТВЕНО РАЗВИТИЕ  
 

Община Трявна обхваща 106 населени места, 2 града и 104 села. В структурата й 
главно място заема общинският център /град Трявна/, който изпълнява функции 
на икономически, транспортен и обслужващ център. Тази роля на общинския 
център в миналото и сега, е формирала територия, в която неговото влияние и 
връзки с населените места, се проявяват доста силно. Тези връзки са най-силни в 
границите на общината и постепенно намаляват в границите на областта. Принос 
за това има и транспортно-комуникационната система в тази част на страната, 
която улеснява достъпа до селището и обслужването на населението.  
 

Община Трявна е разположена в Северна централна България между големите 
областни центрове Габрово и Велико Търново.  
Местоположението на общината предлага удобен достъп до едно от най-голямото 
дунавско пристанище Русе, черноморските пристанища и курорти, пазарите на 
Румъния, Турция  и Гърция.   
 
Целите и задачите на ОУП на община Трявна произтичат от предназначението на 
устройствените планове за формиране на хармонична и устойчива жизнена среда 
в населените места при отчитане на спецификата на конкретния обект и 
изискванията, предявени с Плановото задание. 
 Главната цел на Общият устройствен план на общината е създаването на 
оптимална пространствена и функционална структура за развитие, изграждане и 
комплексно устройство на територията в хармонично единство на урбанизираните 
структури със съществуващите природни и антропогенни елементи и специфични 
социално-икономически условия при отчитане и на регионалните компоненти – 
важен  устройствен фактор. 
 

В този смисъл ОУП на община Трявна съдържа решения за: 

 Структура на територията за обитаване, за производство, за рекреация, за 
природозащита, за природовъзстановяване, за комуникация и инфраструктура; 

 Строителните граници, в това число и терените за ново развитие при отчитане 
собствеността на гражданите, ограничителите и стимулаторите за териториално 
развитие; 

 Устройствени зони; 

 Трасетата и съоръженията на техническата инфраструктура; 

 Защитените архитектурни, културни и др. зони и обекти – паметници на 
Недвижимите културни ценностти,археология; 

 Обектите за обществено обслужване от система “Образование”, “Култура”, 
“Здравеопазване”, “Спорт” и др., които се изграждат със средствата на общината 
и държавата и са от особена важност за социалния статус на населените места; 

 Екологически мероприятия, параметри и изисквания за повишаване стандарта 
и качествата на околната среда; 

 ландшафтно и композиционно естетическо оформяне на крайселищната 
територия; 

 устойчивост на социално-икономическото развитие и съпътстващите ги 
устройствени условия; 
 

Общият устройствен план отчита предвижданията на Плана за развитие на 
община Трявна за периода  2014-2020 г. 



 
 

120/ 127 

ОБЩ УСТРОЙСТВЕН ПЛАН НА ОБЩИНА ТРЯВНА 

Общият устройствен план на община Трявна е разработен за перспективен срок 
от 20 години с планов хоризонт 2035 година. 
 

Съществуващо функционално зониране и организация на територията 
Анализът на пространствената структура на общината показва липса на 
концентрация на изявените селски селищни структури около двата града - Трявна 
и Плачковци. По-голямата част от селата с постоянно население над 25 човека 
/между 25 и 50/ са разположени на основни комуникационни оси в общината. 
Докато с. Кисийците, с. Престой и с. Радевци са разположени сравнително близо 
до градските центрове, то останалите няколко села са разположени в планинския 
хинтерланд на територията. Въпреки тази разпръснатост, високата 
концентрация на население и икономическа активност в град Трявна и град 
Плачковци показва наличие на центрична пространствена структура в 
общината. 
 

Проектът е разработен на база одобрено Задание за проектиране за изработване 
на Общ устройствен план на община Трявна и Договор за проектиране на Общ 
устройствен план на общината от 2014 г. 
 

Отправни точки и изходна информация за разработване на проекта: 
- актуализирана информация за функционалните и интегриращи системи;  
- актуални данни от общинските и областни документи за стратегическо  
  развитие и планиране; 
- актуални данни за планова обезпеченост; 
- копие от неодобрен кадастър; 
- данни за начин на трайно ползване на територията на община Трявна; 
- данни за собственост на територията на община Трявна; 
- подробен оглед; 
- допълнителна информация от Общинската администрация; 
 

Основни принципи за оптималност на решението: 
- икономическа целесъобразност, обвързана във времето, начина на ползване 
и собствеността на територията 
- функционална приложимост съобразена с емкост на територията, нормативна 
база и инвестиционни намерения 
- приемственост на идеи, наследство и визия 
- адаптивност при комплексно отчитане на специфичните характеристики на 
района 
- гъвкавост при комплексно отчитане на възможностите за варианти на развитие 
- комплексност даваща визия за територията като цяло и всеки един от нейните 
елементи и системи в частност като завършен продукт 
 

Решения на проекта за основните системи 
Основните принципи при разработване на стратегията за развитие и концепцията 
за устойчиво устройство на територията в предлаганото решение за 
предварителен проект са: 
- запазване градоустройствената структура на територията на общината и 
центровата форма на развитие в отговор на съществуващата реалност за 
усвоените в годините извън регулация терени; възможност за създаване на 
преки транспортни, пешеходни и инфраструктурни връзки; географското 
изложение и релеф и достъпност на елементите и обектите от сферата на 
общественото обслужване; 
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- запазване като цяло локализацията на терените за производство и 
обитаване в отговор на икономическите и инвестиционни интереси; 
екосъобразната и устойчива среда; традиции и достъпност; 
- обогатяване обхвата на елементите и разширяване терените за 
озеленяване, спорт и отдих в отговор на защита и повишен интерес към 
рекреационните дейности; 
- запазване на съществуващата центрова система на елементите на 
общественото обслужване в отговор на компактното развитие на градския 
организъм; 
- усъвършенстване на транспортната комуникация чрез предложения за 
нови връзки и организация на движението; 
- актуализиране на елементите и съоръженията на инженерната 
инфраструктура; 
 

Обитаване 
На база прогнозната цифра за демографско развитие на населението на община 
Трявна и отчитайки нерегламентираното усвояване и застрояване на терени 
извън сега съществуващата регулационна граница разширението на терените за 
обитавания са в два аспекта:  
- усвояване на територии с планова готовност и сграден фонд в експлоатация; 
- усвояване на територии за далекоперспективно развитие и висококатегорийно 
обитаване. 
 

Това са териториите, намиращи се на в непосредствена близост до населените 
места и със започнати или заявени инвестиционни намерения. Предложението за 
решение в този обхват е за нискоетажно /кота корниз до 10 м/, с малка плътност и 
богато дворищно озеленяване застрояване. Териториите, намиращи се в 
съществуващата регулационна граница на населените места без постоянни 
обитатели са определени за превантивна защита с оглед запазване на техните 
функции. Новите терени в извънурбанизираните територии и подлежащи за 
промяна предназначението са със смесено функционално отреждане за 
обитаване и производство и отчитат индивидуалността на средата и желанието 
на собствениците. 
 

Труд 
Съществуващата локализация на терените за производство отчитат реалната 
обстановка и потребност от развитие на икономическата база на община Трявна. 
Изцяло се запазва локализацията на съществуващите производствени терени, 
както в регулация, така и в крайселищната територия. Усвояването на нови 
терени е на база прогнозно развитие и ръст в икономиката и се осъществява по 
три начина: 
- доуплътняване на терените на съществуващите производствени бази; 
- включване в регулационните граници на селищната структура на усвоените и 
влезли в експлоатация производствени мощности и на такива с планова 
обезпеченост; 
- нови смесени многофункционални зони с отреждане предимно за производство и 
обществено обслужване;  
- териториалното обособяване на този вид локация е на входно-изходните 
артерии - логиката на ситуирането им е не само да бъдат с удобен транспортен 
достъп, но и с естетиката на своите архитектурен образ и планировъчна структура 
да са емблемата откъм главните транспортни потоци; по този начин ситуирани те 
са естествен преход към по-дребната териториално-устройствена структура на 
средата за обитаване. 
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Отдих 
Съществуващата селищна структура от предимно дворищни имоти сама по себе 
си е зелена зона. В отговор на нормативната база и завишените потребности от 
обществени площи за отдих, спорт, рекреация, алтернативни занимания на 
открито с решението на проекта се предлага нова локализация на градска зона за 
спорт и отдих в обособената в южната част на град Трявна смесена зона. Тук 
намира свое място градският стадион и прилежащите му спортни терени.  
Извънселищната територия, съобразявайки се с релефа, изложението, 
транспортната достъпност, собствеността и вида територия се предлагат 
локализации със собствен строителен полигон за курортен отдих.  
 

Обществено обслужване 
Третирането на терените и обектите за обществено обслужване е подчинено на 
три основни принципни постановки: 
- изцяло запазване на съществуващата центрова система; 
- нови локализации на територии за смесено-многофункционално използване със 
завишено разполагане на обекти на обществено-обслужващите дейности; 
- доразвиване на линеарното структуриране на обектите на общественото 
обслужване по основните транспортни и пешеходни комуникации. 
 

За селищната структура има изявен градски център в чиито обхват попадат 
обектите на административно-деловите, културните и донякъде образователните 
функции. В радиален порядък спрямо центъра са локализациите на обслужващи 
терени от ежедневни услуги  /търговия, обществено хранене, ателиета и други/, 
на детските градини и училищата, на култовите обекти, на градския басейн и 
здравното обслужване. Целият набор от елементи и обекти на общественото 
обслужване се допълва с локализации в новоусвоените територии, които 
съгласно нормативната и законова база съдържат обекти с образователни, 
търговски, здравни и други такива функции с по-ниски параметри на обхвата. 
 

Комуникация и транспорт 
Гръбнака на устройствената структура около който диша селищният организъм е 
транспортната комуникация. За община Трявна има две изявени транспортни 
трасета III клас с направления Дряново - Трявна - Път II - 871 и Габрово - Трявна - 
Вонеща Вода, провеждащи движението в посоки София, Русе, ВеликоТърново, 
Бургас, Свиленград. В отговор на историческото усвояване на нови територии се 
е развила и цялата съществуваща транспортна структура.  
 

За по-добро обслужване на новите територии е предложена система от 
допълнителни напречни връзки които са естествено продължение  на 
съществуващите такива и вървят по следата на местните пътища. 
Наборът от обекти на комуникацията и транспорта се допълва от съществуващите 
железопътна и автогара, които запазват своето местоположение. 
Засилен е линейният елемент на пешеходните връзки и достъпност до обектите 
на отдиха, археологическите и архитектурни паметници и обществено 
обслужване. 
 

Специфични постановки в решението на Общия устройствен план за 
недвижимото културно наследство: 
- В процеса на изследване на територията обхващаща землището на град Трявна 
бе направен цялостен анализ на историческото развитие и актуалното състояние 
на недвижимите културни ценности, включително градоустройствената и 
природната им среда и връзката с останалите функционални системи. 
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- След задълбочен анализ и актуализиран обем от недвижими културни ценности 
бяха изведени проблемите на недвижимото културно наследство и очертани 
посоките за бъдещото им съхранение и адаптиране в средата.В резултат на 
подробно изследване на природни и антропогенни фактори, които представляват 
риск за опазването на недвижими културни ценности и на експозиционната им 
среда, бяха изяснени точките и зоните на въздействие. 
- В резултат на задълбочен и специфичен анализ и след взаимодействие с 
институциите, имащи отношение към културното наследство бе изработена план-
схема на НИНКН към Предварителния проект на Общия устройствен план. 
Специфични правила и нормативи към Общия устройствен план, се  разработват 
в Окончателния проект и ще бъдат определени /след съгласуване и предписание 
от НИНКН/ на специфични устройствени режими на защитените територии за 
недвижимо културно наследство, както и дефинирани категорични критерии за 
последващи изменения на Общия устройствен план. 
 

С предложеното решение на предварителния проект бяха съхранени и запазени 
оптимално обработваемите земи. На терените с доказана общинска собственост 
бе дадена възможност да променят предназначението си при доказано 
инвестиционно намерение. 
С цялостното решение бе съхранена на архитектурно-градоустройствената среда 
на градския и околоградския организъм и получиха развитие доказано 
необходими и екологично съвместими функции. В хода на развитие на решението 
за хармонизирана и естетизирана природна и урбанизирана среда бяха 
приложени екологосъобразни мерки за рекултивация на нарушени територии и 
развитие на икономически целесъобразни транспортни трасета и новоусвоени 
терени. 
 

18. 01. ПРАВИЛА И НОРМАТИВИ ЗА ПРИЛАГАНЕ НА ОУП НА ОБЩИНА 
ТРЯВНА  
  

Част първа: ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ 
Настоящите правила и нормативи са разработени на основание чл. 23, ал. 2, т. 15, 
буква з от Наредба N 01/8 за обема и съдържанието на устройствените схеми и 
планове. 
 
Раздел I - Общи предписания 
 чл.1. предмет и цел на правилата и нормативите 
(1). правилата и нормативите за прилагане на оуп са неразделна част от плана за 
тази територия. 
(2). с прилагането на правилата и нормативите ще се задоволят постепенно 
следните изисквания: 
 Оптимално, щадящо използването на териториалните ресурси; 
 Подобряване на икономическата активност в района; 
 Осигуряване на комфорта на обитаване на територията за постоянни и 
временни посетители; 
 Хармонично изграждане на средата 
(3). участници в устройствения процес по прилагане на проекта са: 
 Министерство на регионалното развитие и благоустройството; 
 Областни органи на управление; 
 Общински органи на управление; 
 Органи на експертиза; 
 Органи на контрол; 
 Физически и юридически лица; 
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 Инвеститори в реализирането на проекта; 
 Представители на обществеността. 
(4). правомощията и инициативите по прилагане на проекта за третираните в 
плана зони са законово определени и всички последващи действия се 
съобразяват с това. 
 
Част втора: ЗОНИРАНЕ И УСТРОЙСТВЕНИ РЕЖИМИ НА ТЕРИТОРИЯТА 
Раздел I.  Зониране, режими; 
Чл.2. С одобряването на Общ устройствен план и правилата и нормативите към 
него, предлаганото зониране, като характер на застрояване и нормите към 
съответните зони стават задължителни по отношение прилагането му. 
(1). При възлагане и изработка на подробни устройствени планове за отделните 
групи и имотите в тях за целите на отдиха, туризма и обитаването, трябва в 
изготвеното за случая задание за проектиране, залегналите правила и норми на 
застрояване да отговарят на тези предвидени в общия устройствен план.. 
(2). В смисъла на предходната точка трябва да се подхожда и при разрешаване 
право на строеж на съоръженията. 
Чл. 3. Териториите с общо предназначение биват горски и земеделски територии, 
територии за спорт и атракции, за транспорт и комуникации и техническа 
инфраструктура.  
(1). Горските територии са възстановените по плана за гороразделяне поземлени 
имоти, държавна , общинска и частна собственост. 
(2). Земеделските територии в обхвата на разработката са ниви, ливадите и 
пасищата, върху които се налага забрана за застрояване и промяна на 
предназначението.  
(3). Територии за спорт и атракции са групираните поземлени имоти и части от тях 
в земеделски земи и горски територии и обхващат  пътеки, ски полета, снежни 
стадиони, спортни площи и съоръжения. Минималната озеленена площ в тях е 
20% от площта на урегулирания поземлен имот. Като изискване за озеленяването 
в тези територии е то е със снегозадържаща растителност, с което ще се удължи 
зимния сезон. 
(4). Територии за транспорт и комуникации са част от съществуващите пътища, от 
горски и новопроектирани пътища и паркингите към тях, които обслужват зоните, 
обектите и съоръженията и се оразмеряват съгласно Закон за устроство на 
територията ,Закон за пътищата, Наредба № 7 за правила и нормативи за 
устройство на различните видове територии, Наредба № 1 за проектиране на 
пътищата и  Наредба № 2 от 2004 г. за планиране и проектиране на 
комуникационно – транспортните системи на урбанизираните територии. 
(5). Водни площи са съществуващите водни течения и площи.  
(6). Територии  за техническа инфраструктура са групираните имоти и части от тях 
за разполагане на линейните и площни обекти на системите за водоснабдяване и 
канализация, електроснабдяване, за сметосъбиране, за въжен транспорт и 
станциите към него. 
Чл. 4. Устройствени зони с определен режим на ползване и застрояване в 
зависимост от специфичното си предназначение са съгласно нормативната база: 
(1). Жилищна зона  

Жм - преобладаващо застрояване с малка височина, плътност и 
интензивност; 

Жс - преобладаващо застрояване със средна височина, плътност и 
интензивност; 
       Жк - преобладаващо комплексно застрояване. 
(2). Производствена зона  
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Пч - преобладаващо чисто производствена зона; 
        Пп - преобладаващо предимнопроизводствена зона. 
(3). Рекреационна устройствена зона 

Ок - за курортно строителство 
  Ос - за ваканционно селище 
      Ов - за вилно селище 
(4). Обществено обслужваща зона  

Ц - смесена централна зона 
  Оо - терени за обществено обслужване 
   Смф - смесени многофункционални устройствени зони 
(5). Зона за озеленяване - Оз 
 

Чл. 6. Нормативите за всеки отделен имот или групи имоти се идентифицират с 
буквено обозначение на зоната и цифрово обозначение в зависимост от 
местоположението в границите на устройствения план (приложено в мащаб 1:10 
000). 
Чл. 7. Урегулирането на поземлените имоти и промяната на предназначението в 
устройствените зони по чл. 6 се извършва с подробни устройствени планове. 
Чл. 8. Подробните устройствени планове се възлагат, изготвят  и одобряват за 
цели зони, квартали или цялостни. 
Чл. 9. При одобряване на инвестиционни проекти и издаване на удостоверения за 
строеж в тях  да вписват изисквания за задължителни озеленителни и 
благоустройствени мероприятия, без реализацията на които съответните обекти 
да не се въвеждат в експлоатация.  
Чл.10. Терени с обекти на културно-историческото наследство се устройват 
съобразно изискванията и определените от НИНКН режими за опазване на 
паметниците на културата. 
Чл. 11.Допустимите и недопустимите дейности за всички устройствени зони се 
подчиняват  на наредбите на МРРБ и МЗ. 
 

Раздел II. -  Общи разпоредби   
Чл.12.Комуникационно-транспортната и инженерните мрежи в извънселищната 
територия се проектират и изпълняват след наличието на одобрени идейни и 
работни проекти и техните разчети, съобразени с предписанията на ОУП 
Чл. 13.Общият устройствен план може да бъде изменен само в случаите, 
предвидени в чл.134 (1) от ЗУТ. 
 

Раздел III – Заключителни разпоредби 
Чл.14.Настоящите правила и нормативи за прилагане на ОУП не отменят 
действащите общи нормативни актове в областта на селищното устройство и 
други такива, свързани с тази материя. 
 

Заключение 
Реализирането на предвижданията залегнали в плана може да  се развие на 
базата на публично-частно партньорство между общината и месния бизнес. В 
това начинание може да се търси помоща и на външни инвеститори, като е 
възможно създаването на акционерно дружество, което под различни законови 
форми да реализира предвиденото. 
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БАЛАНС НА ТЕРИТОРИЯТА 

наименование на                                                   площ на               площ на  
териториалния елемент                                        съществуващи     проектни 
                                                                              елементи              елементи 
 

1 в ха     в %       в ха     в %  

ТЕРИТОРИИ С ОБЩО ПРЕДНАЗНАЧЕНИЕ    

01. Жилищни функции 1306.4 5.10 % 1313.4 5.15 % 

02. 0бщественообслужващи функции 5.4 0.02 % 5,4 0.02 % 

03. Производствени дейности 135.1 0.53 % 93.8 0.37 % 

03. 01. зони за стопанска инициатива   41.3 0.16 % 

03. 02. територии с устройствен режим с 
допустима промяна на предназначението 

    

за смесени функции /СМФ/   461.1 1.81 % 

04. Складови дейности 0.2 0.01 % 0,2 0.01 % 

05. Рекреационни дейности, курорти и вилни 
зони 42.0 0.16 % 42,0 0.16 % 

06. Озеленяване, паркове и градини 10.7 0.04 % 10,7 0.04 % 

07. Спорт и атракции 0.8 0.01 % 0,8 0.01 % 

08. Комунално обслужване и стопанство 1.7 0.01 % 1,7 0.01 % 

09. Земеделски територии 10096.5 39.60 % 9658.5 37.89 % 

09. 01. обработваеми земи-ниви 2299.9 9.02 % 2039.1 8.00 % 

09. 02. обработваеми земи-трайни насаждения 535.6 2.10 % 495.1 1.94 % 

09. 03. обработваеми земи за алтернативно 
земеделие 

  968.4 3.80 % 

09. 04. необработваеми земи 7259.0 28.47 % 6157.9 24.15 % 

10. Горски територии 13208.3 51.81 % 13178.2 51.67 % 

10. 01. гори 10244.1 40.18 % 10229.7 40.12 % 

10. 02. защитни гори     

10. 03. рекреационни гори     

10. 04. горски земи 1211.1 4.75 % 1195.4 4.69 % 

11. Водни площи 109.7 0.43 % 109.7 0.43 % 

12. Транспорт и комуникации 575.3 2.26 % 575.3 2.26 % 

13. Техническа инфраструктура 6.0 0.02 % 6.0 0.02 % 

14. 0БЩА ПЛОЩ 25498.1  25498.1  

ЗАЩИТЕНИ И НАРУШЕНИ ТЕРИТОРИИ     

А. За природозащита - защитени територии и 
защитени зони 29370.4  29370.4 

 

Б. За опазване на културното наследство 1.0  1.0  

В. С особена териториалноустройствена 
защита -  - 

 

Г. За възстановяване и рекултивация 0.0  7.5  

Д. С активни и потенциални свлачища и 
срутища -  - 

 

Е. Други нарушени територии -  -  

Ж. ОБЩА ПЛОЩ  
/с отчитане на припокриването/ 10472.0  10479.5 
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Графични материали  

 Опорен план М 1:25 000 

 ОУП на община Трявна - окончателен проект М 1:25 000 

 Схема Собственост М 1:50 000 

 Схема Видови територии М 1:50 000 

 Схема Начин на трайно ползване  М 1:50 000 

 Схема Недвижимо културно наследство М 1:50 000 

 Схема Транспорт и комуникации М 1:50 000 

 Схема Водоснабдяване и канализация М 1:50 000 

 Схема Електроснабдяване М 1:50 000 
 
 


