
Община Трявна 

ПУБЛИЧНО ОБСЪЖДАНЕ НА 

ПРОЕКТА ЗА БЮДЖЕТ ЗА 2022 г. 



Основни нормативни актове, 

имащи отношение към 

съставянето на бюджета за 2022 

на Община Трявна 
 Закон за публичните финанси 

 Закона за държавния бюджет на Република България за 
2022г. Държавен вестник бр. 18 от 04.03.2022г. 

 Указания на Министерството на финансите 

 Постановлениe №31 за изпълнение на Държания бюджет за 
2022г.  и Решение №50 от 03.02.2022г. за приемане на 
стандарти за делегираните от държавата дейности през 
2022г.  на Министерския съвет 

 Нови нормативни изисквания: Продължаваща реформа в 
социалните услуги и нов модел за определяне 
възнагражденията за заетите специалисти в тях и отпадане 
на таксите за детски градини и детски ясли. 



Проектът за бюджет е разработен 

съгласно приоритетите, заложени в 

плана за интегрирано развитие 2021-

2027г., програмата за управление на 

община Трявнa, като основни мерки 

за подпомагане на социалните 

дейности, развитие на спорта и 

културния туризъм, изплозвайки 

местните природни, социални и 

икономически ресурси.  



Приоритети в управлението на 

общината през 2022 година 

Благоустрояване на населените места, 

привличане на преки инвестиции, оптмизиране 

на дейностите по опазване на околната среда, 

подобряване на жизнения стандарт; 

Повишаване на събираемостта на данъчните 

приходи; 

Прозрачност, публичност и последователност в 

действията на общинска администрация; 

 



Приоритети в управлението на 

общината през 2022 година 

Увеличаване на усвоените финансови средства 

за развитие на местната икономиката от 

национални и европейски структурни фондове; 

Повишаване качеството на живот на местното 

население; 

Развитие и модернизация на техническата 

инфраструктура и градската среда- улична 

мрежа, зелени площи, детски площадки и други 

места в общината.  

 



Основните предизвикателства 

пред нас са икономическата криза, 

нарастващата инфлация, 

продължаващото нарастване на 

цените за доставка на 

елекрическа енергия и горива , 

както и труднопредвидимото 

изпълнение на приходната част от 

бюджета.  



Общата рамка на 

изготвения проект на 

бюджет за 2022г. е в 

размер на 16 410 390лв. 



Взаимоотношения с цетралния 

бюджет 

Сравнителна таблица бюджет 2022 спрямо бюджет 2021 

Взаимоотношения с централния бюджет 

Година Обща 

допълваща 

субсидия 

Обща 

изравнителна 

субсидия 

Трансфери за 

зимно 

поддържане 

Целева 

субсидия за 

КР 

Общ размер 

2021 6 179 779 778 600 727 400 1 064 700 8 750 479 

2022 6 858 383 1 060 100 726700 1 501 000 10 146 183 

Увеличени/ 

намаление 

678 604 281 500 -700 436 300 1 395 704 

% 

увеличение 

11% 36% -0,1% 41% 16% 



Планиране на приходите 

държавни дейности 

Общ бюджет 

 16 410 390 в т.ч. : 

Обща допълваща субсидия: 
6 858 383лв. 

Друго финансиране за 
второстепенните 

разпоредители: /-/ 55 552лв 

Преходен остатък: 633 150лв 

Целева субсидия за 
капиталови разходи: 56 300лв  

Собствени приходи: 2 900лв 



Приходи за финансиране на 

общинските дейности-  
Местни данъци 993 642 лв. 

Неданъчни приходи 1 740 600 лв. 

Внесено ДДС и други данъци върху продажбите /-/62 000 лв. 

Обща изравнителна субсидия 1 786 800 лв. 

Целева субсидия за капиталови разходи 1 444 700 лв. 

Предоставени трансфери /-/ 139 390 лв. 

Възстановени от временна фнансова помощ 13 558 лв. 

Възстановени временни безлихвени заеми от СЕС 27 244 лв. 

Погашения по финансов лизинг /-/ 56 275 лв. 

Преходен остатък от 2021г. 3 081 340 лв. 



Планиране на разходите 
Разходната част на проектобюджета за 2022 година на 

община Трявна е разработена съответно за делегираните 

от държавата дейности, на база утвърдени с 

постановление на Министерски съвет единни разходни 

стандарти, делегираните от държавата дейности- 

дофинансирани с общински приходи и за местните 

дейности. 

 

Извършени са анализ и оценка на услугите, които 

общината предоставя, отчетена е и промяната на 

минималната работна заплата от 650 лв на 710 лв, считано 

от 01.04.2022 и се надяваме, че изготвената прогноза ще 

гарантира успешното изпълнение на общинския бюджет.  



ПЛАНИРАНЕ НА РАЗХОДИТЕ 

ОБЩО РАЗХОДИ: 

16 410 390,00лв. 

Държавни 
дейности: 

7 495 181,00лв. 

Общински 
дейности: 

8 610 015,00лв. 

Дофинансиране 
на държавната 

дейност: 
305 194,00лв.  



Обща справка на разходите по 

функции 
СПРАВКА ЗА РАЗПРЕДЕЛЕНИЕТО НА РАХОДИТЕ ПО ФУНКЦИИ 

ФУНКЦИИ РАЗХОДИ /лв/ 

1. Общи държавни служби 1 573 647  

2. Отбрана и сигурност  216 393  

3. Образование 3 857 658 

4. Здравеопазване 247 627 

5. Социално осигуряване, подпомагане и грижи 1 965 071 

6. Жилищно строителство, БКС и опзване на 

околната среда 

5 611 553 

7. Почивно дело, култура и религиозни дейности 1 310 364 

8. Икономически дейности и услуги 1 620 596 

9. Други разходи/ лихви по кредити  7 481 

ОБЩО РАЗХОДИ: 16 410 390 



Графично разпределение на 

разходите по функции 

10% 
1% 

23% 

2% 

12% 

34% 

8% 
10% 

0% 
Общи държавни служби 

Отбрана и сигурност 

Образование 

Здравеопазване 

Социално осигуряване, подпомагане и 
грижи 

Жилищно строителство, БКС и 
опазване на околната среда 

Почивно дело, култура и религиозни 
дейности 

Икономически дейности и услуги 

Други разходи 



Функция „Общи държавни служби“ 1573 647 лв. 

в т.ч. Държавно финансиране 926 376 лв. 

         Общинско финансиране 647 271 лв. 

В тази функция се финансират две дейности- Общинска 

администрация (Община Трявна и Кметство Плачковци) и Общински 

съвет гр. Трявна 

Общият размер на бюджета на Общинска администрация (гр. Трявна 

и гр. Плачковци) е 1 309 289 лв. лв., с което е осигурено 

финансиране за възнаграждения и осигурителни плащания на   

служителите и текуща издръжка на администрацията със средства 

изцяло осигурени от държавния бюджет и  собствени приходи. 

Общият размер за издръжка на дейност Общински съвет е 205 158 

лв., включваща възнагражденията на общинските съветници и 

председателя на Общински съвет и текущи разходи за дейността.  

Като целеви разходи се предвижда изплащането на еднократна 

помощ за новородено дете по 450лв. – 18 000 лв. общо 

Капиталови разходи: 59 200 лв.  

 



Функция „Отбрана и сигурност“ 216 395 лв. 

държавно финансиране 

Държавното финансиране осигурява средства за възнаграждения и 

осигурителни плащания на 7 броя денонощни оперативни дежурни и 

изпълнители по поддръжка и охрана на пунктовете за управление-  

92 801 лв. 

Издръжка на офис на военен отчет и дейности по плана за защита 

при бедствия- 2 350 лв. 

Материално стимулиране на 5 броя обществени възпитатели и на 

членовете на местната комисия за борба с противообществените 

прояви на малолетни и непълнолетни и издръжка- 47 254 лв. 

Издръжка на детска педагогическа стая и районни полицейски 

инспектори- 11 148,00 лв.  

Доброволни формирования – 12 022 лв. 

КАПИТАЛОВИ РАЗХОДИ: 50 820 лв.  

 



Функция „Образование“ – 3 857 658 лв. 

в т.ч. Държавно финансиране – 3 685 593 лв. 

         Общинско финансиране – 172 065 лв. 

От 1 април 2022 г. отпадат таксите за детските градини и ясли. Въвеждат 
се нови стандарти „Норматив за издръжка на дете в общинска детска 
градина или общинско училище” и „Норматив за издръжка на дете в детска 
ясла“, включващ и компенсиране отпадането на съответната такса по 
Закона за местни данъци и такси;  

В община Трявна се финансират разходите за цялостна издръжка  на 3 
общински училища с общ брой ученици 521 и 3 детски градини с 204 деца, 
както и яслена група към детска градина „Калина“ с 23 броя деца, които 
прилагат системата на делегираните бюджети.  От предоставените от 
държавата средства на база единни разходни стандарти се финансират:  

Разходи за заплати и текуща издръжка; 

Целево са осигурени и средства за стипендии на учениците 10 353,00лв.; 

Средства за създаване на условия за приобщаващо образование по 
543,75 лв. на ученик; - 22 294 лв. 

Норматив за подпомагане храненето на деца от подготвителните групи и 
учениците от 1 до 4 клас по 139,00 лв. на дете.; - 49 345 лв. 

Норматив за ученик в група за целодневна организация на учебния ден 
на учениците от 1 до 7 клас по 1 017,00 лв; - 278 658 лв. 

Стандарт за материално-техничска база в училищата по 28,75 лв. на 
ученик.  - 15 036 лв. 



Функция „Образование“ 

в т.ч. Държавно финансиране 

         Общинско финансиране 

Общинското финансиране в тази функция е насочено главно за: 

Финансиране с местни приходи на издръжката на детските 

градини за периода от месец януари до м. март  - 52 402 лв. От м. 

април до края на годината, поради отпадането на таксите е приет 

нов модел за финансиране, а именно чрез държавен стандарт . 

Дофинансиране на общинските училища  - 59 603  лв. на база 

взети решения за допълнително финансиране със собствени 

средства. 

Капиталовите разходи за функция „Образование“ са разчетени в 

размер на 116 360  лв., изцяло по предложения на директорите на 

училищата и детските градини.  



Функция „Здравеопазване“       247 627 лв. 

в т.ч. Държавно финансиране  125 847 лв. 

         Общинско финансиране  121 780 лв. 

Чрез единния разходен стандарт за финансиране на държавните 
дейности се осигурява финансиране на здравните кабинети в 
детските градини и училищата, яслена група към детска градина 
„Калина“, който вклюва средства за заплати и осигурителни вноски, 
средства за безопасни и здравословни условия на труд на наетия 
персонал и медицинско обслужване на 218  броя деца и 665 ученика 
на обща стойност 115 779 ,00лв.  

Продължава функционирането на услугата „Детска кухня“ към ДГ 
„Калина“, която се финансира с средства по държавен стандарт и от  
общинския бюджет в размер на  10 068 лв. В момента се обслужват  
31 деца с разчетно финансиране. 

Със собствени средства е осигурена издръжка за престой на болни, 
настанени в „Регионален хоспис“ ЕООД- стационар гр. Дряново- 10 
800 лв. 

Ще продължи подпомагането на семейства с репродуктивни 
проблеми-  3 000 лв. 

Медикаменти на граждани на хемодиализа-  1 500 лв. 

Капиталови разходи- 100 480,00 лв. 



Функция „Социално осигуряване, подпомагане и 

грижи“ 1 965 071 лв. 

в.т. Държавно финансиране 1 710 291 лв. 

      Общинско финансиране    254 780 лв. 

Предоставените държавни средства и преходният остатък от 2021 година осигуряват 
възнаграждения, осигурителни вноски и пълна издръжка на специализираната 
институция за предоставяне на социални услуги - Дом за стари хора за 40 ползвателя 
на стойност 561 514 лв.  

Осигурени са и средства за социални услуги, предоставени в общността: 

 Дневен център за деца и/или пълнолетни лица с увреждания – 20 ползвателя на 
стойност 342 650 ,00 лв. и Дневен център за деца с увреждания  - седмична грижа – 9 
ползвателя за 119 809 ,00лв.  

Център за социална рехабилитация и интеграция – 40 ползвателя за  

    239 075 ,00 лв. 

Център за обществена подкрепа – 25 ползвателя за 131 582,00 лв. 

Асистентска подкрепа- с капацитет до 46 ползвателя за 306 743 ,00 лв.  

Капиталови разходи- 234 200,00лв. 

Издръжка на пенсионерските клубове град Трявна и град Плачковци –  5 500 лв. 

Социално предприятие за социални услуги  – 249 280 лв. за възнаграждения и 
цялостна издръжка.  

Програми за осигуряване на заетост – 8 918 лв. 

 

 



Функция „ Жилищно строителство, БКС и опазване на 

околната среда“ 5 611 553 лв. 

Тази функция е изцяло общинска отговорност и заема 65 % от разходите за 

местните дейности. В бюджета са заложени разходи за следните видове 

дейности : 

 Поддръжка и ремонт на улично осветление в Трявна, Плачковци и селата 

в общината – 266 000 лв.  

 Поддържане на уличната мрежа-  2 696 234лв. / в.т. ч. капиталови разходи 

– 2 635 234  лв./. 

 Дейности по жилищно строителство и БКС –  1 406 850 лв. / в.т.ч. за 

капиталови разходи – 1 259 970 лв. /. 

 Поддържане на зелени площи –  55 500 лв. 

 Разходи по дейност „Чистота“ –намалени с отчисленията по чл. 60 и чл. 

64 от Закона за управление на отпадъците, разходите по ДДС – 996969лв.  

 Субсидии за социално предприятие-  190 000 лв.  

 



Функция „Почивно дело, култура и религиозни 

дейности“   1 310 364 лв. 

в т.ч. Държавно финансиране  827 523 лв. 

         Общинско финансиране  482 841 лв. 

Държавното финансиране във функцията осигурява средства за : 

 

 Възнаграждения, осигурителни вноски и издръжка на: субсидирана численост на 4 броя общински 

читалища със субсидирани 29 бройки –  358 832 лв. .  

 Специализиран музей град Трявна – 468 691 лв., в т.ч. преходен остатък  52 380 лв. 

С общински приходи се финансират :  

 Разходи за  финансиране на дейности в сферата на културата в градовете Трявна и Плачковци –  

       77 000 лв.  

 Поддръжка на спортни бази гр. Трявна и гр. Плачковци, както и провеждане на спортни мероприятия -  63 

451 лв. 

 Подпомагане дейността на местните спортни клубове – 70 000 лв. 

 Подпомагане дейността на индивидуални състезатели с национални награди – 2000 лв. 

 Поддръжка на обредни дейности  -  53 688 лв.  

 Дофинансиране културната дейност на читалищата извън държавната субсидия 10 000лв.  

 Във  функцията са предвидени и целеви разходи за изплащане на погребения за социално слаби граждани 

– 1000 лв. 

 Капиталови разходи – 108 700  лв. 

 



Функция „Икономически дейности и услуги“  1 620 596 лв. 

 Разходите в тази дейност се финансират от собствени приходи, целева 

субсидия за капиталови разходи и трансфери от централен бюджет.  

 Планирани са разходи за зимно поддържане и снегопочистване на 

общинска пътна мрежа-  884 997 лв.  

 Управление, контрол и регулиране дейностите по транспорта и пътищата –

7 700 лв. 

 Разходи за спортно–туристическа дейност –  31 489 лв.  

 Разходи, свързани с дейности по селско и горско стопанство -   6 000  лв. 

 Капиталови разходи – 529 420,00 лв. 

 Други икономически дейности и услуги-  160 990 лв.  



Функция „Разходи, 

некласифицирани в други функции“  

7481 лв.  
 

Предвидено е плащане на лихви в размер на 7 481 

лв. към „Фонд ФЛАГ“ ЕАД  по сключен договор за 

кредит за мостово финансиране на изпълнението 

на проект„Рекултивация на съществуващо депо за 

отпадъци на Община Трявна“. Размер на кредита : 

854 819,00 лв.  
 



ОБЩИНСКИ ДЪЛГ 

Общият размер на поетият дълг от 

общината към 01.01.2022 г. е 943 

923 лв. В общинския бюджет са 

разчетени средства за погасителни 

вноски в размер на 911 094 лв.  



Капиталова програма 2022г.  7 430 286,00 лв.  

№ 

по 

ред 

НАИМЕНОВАНИЕ 

 ЦЕЛЕВА 

СУБСИДИЯ 

ЗА КР  

СОБСТВЕНИ 

БЮДЖЕТНИ 

СРЕДСТВА  

ПРЕХОДЕН 

ОСТАТЪК 

2021 Г. И 

ПО ПМС 

СРЕДСТВА 

ОТ 

ЕВРОПЕЙС

КИЯ СЪЮЗ 

ВСИЧКО 

   СМР           

  I. Улици           

1 Ремонт на ул. ,,Стефан Караджа", гр. Трявна  150 000.00       150 000.00 

2 
Ремонт на ул. ,,Димитър Горов", гр. Трявна от 

№29 до №35 
50 000.00       50 000.00 

3 Ремонт на ул. ,,Георги Лазаров", гр. Плачковци 119 000.00       119 000.00 

4 Ремонт на улици в с. Николаево, общ. Трявна 10 000.00       10 000.00 

5 Ремонт на улици в с. Дончовци, общ. Трявна 10 000.00       10 000.00 

6 

Ремонт улични линейни отводнители и 

ревизионни шахти на територията на община 

Трявна 

10 000.00       10 000.00 

7 
Ремонт на улица от о.т 32 до о.т. 34 по 

регулационния план на с. Черновръх 
4 000.00       4 000.00 

8 
Ремонт на улица в с. Престой, общ. Трявна (от 

Кметство Престой посока гробището)  
15 000.00       15 000.00 

9 
Ремонт на улици в с. Радевци (срещу комплекс 

"Българка", срещу Кметството и др.) 
15 000.00       15 000.00 

10 Ремонт на улица в с. Бърдени, общ. Трявна   20 000.00       20 000.00 

11 
Ремонт на улица в кв. Хитревци, гр. Трявна  (ПИ с 

идентификатор 73403.503.201)  
20 000.00       20 000.00 
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12 Ремонт на улица в кв. Стояновци, гр. Трявна  20 000.00       20 000.00 

13 Ремонт на улица в кв. Пунговци, гр. Плачковци     10 334.00   10 334.00 

14 
Благоустрояване задблоково пространство на ул. 

"Патриарх Евтимий" №93 - №97, гр. Трявна 
60 000.00       60 000.00 

15 
Благоустрояване задблоково пространство на ул. 

"Ангел Кънчев" от №70 до №80 (ЖСК "Хемус") 
30 000.00       30 000.00 

16 
Благоустрояване междублоково пространство на 

ул. "Люляк"  - блок №2, №4, №6 гр. Плачковци 
15 000.00       15 000.00 

17 
Асфалтиране на паркоместа, прилежащи към 

Спортен комплекс - гр. Плачковци 
12 000.00       12 000.00 

18 
Вертикална планировка на Гробищен парк - кв. 

Стояновци, гр. Трявна 
10 000.00       10 000.00 

19 Ремонт на ул. "Цаньо Захариев", гр. Трявна     137 000.00   137 000.00 

20 Ремонт на ул. "Златьо Ошански", гр. Трявна     118 000.00   118 000.00 

21 Ремонт на ул. "Божур", гр. Трявна   13 000.00   13 000.00 

22 Ремонт улици с. Райнушковци, общ. Трявна     8 000.00   8 000.00 

23 Ремонт на улици в с. Дончовци, общ. Трявна     8 000.00   8 000.00 

24 

Ремонт на улици в с. Радино, (улица, граничеща с 

ПИ 61409.508.7 по КККР на с. Радино и улица, 

граничеща с ПИ 61409.512.12  и 61409.512.15 по 

КККР на с. Радино) 

    6 400.00   6 400.00 

25 

"Развитие на община Трявна чрез подобряване на 

техническа инфраструктура" - Рехабилитация на 

улица "Лясков дял", гр. Трявна и ул. "Украйна" гр. 

Трявна, ПРСР 

      504 730.00 504 730.00 

26 

Подмяна на водопровод и последващ ремонт на 

улици в гр. Трявна и гр. Плачковци  по ПМС №403/ 

25.11.2021 г. (проектиране, СМР,  авторски надзор, 

и др.) 

    1 870 000.00   1 870 000.00 

  Всичко улици:  570 000.00 0.00 2 170 734.00 504 730.00 3 245 464.00 
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  II. Пътища           

27 
Ремонт на  път GAB 2277 (III - 552 - с. Престой), 

общ. Трявна 
20 000.00       20 000.00 

28 
Ремонт на път GAB 3310 с. Иринеци, общ. 

Трявна 
10 000.00       10 000.00 

29 Ремонт на път GAB 3305 с. Руевци, общ. Трявна 15 000.00       15 000.00 

30 
Ремонт на път  GAB 3304 с. Малчовци, общ. 

Трявна 
7 000.00       7 000.00 

31 
Ремонт на път GAB 3282 с.Радино (в участъка 

на ПИ 27526.11.149), общ. Трявна 
15 000.00       15 000.00 

32 
Ремонт на път GAB 3333 с.Глутниците , общ. 

Трявна  
15 000.00       15 000.00 

33 
Ремонт на път GAB 3336 с. Дръндари , общ. 

Трявна 
5 000.00       5 000.00 

34 Ремонт на път GAB 3335 с. Раевци , общ. Трявна 10 000.00       10 000.00 

35 
Ремонт на път GAB 3337  мах.Чифлика  (с. 

Царето), общ. Трявна 
6 000.00       6 000.00 

36 
Ремонт на път GAB 3313 с. Керените, общ. 

Трявна 
10 000.00       10 000.00 

37 
Ремонт на път GAB 2270  с. Черновръх 

(Фъревци), общ. Трявна 
20 000.00       20 000.00 

38 
Ремонт на път GAB 3327 с. Кашенци, общ. 

Трявна 
25 000.00       25 000.00 

39 
Ремонт на път GAB 1278 с. Веленци, общ. 

Трявна 
10 000.00       10 000.00 

40 
Ремонт на път GAB 3343 с. Добревци, общ. 

Трявна 
10 000.00       10 000.00 

41 

Ремонт на път GAB 3273  кв. Нейковци, гр. 

Плачковци, с. Драгневци (кв. Нековци и в с. 

Драневци) 

20 000.00       20 000.00 
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42 
Ремонт на път GAB 3301 с. Ошаните, общ. 

Трявна 
10 000.00       10 000.00 

43 

Ремонт на път от кръстовище на ул. 

"Черновръх" и ул. "Кисийска мера" до път GAB 

3312 с. Кисийците 

120 000.00       120 000.00 

44 Ремонт път GAB 2276 с. Станчов хан     20 000.00   20 000.00 

45 Ремонт път GAB 3305 с. Креслевци     10 000.00   10 000.00 

46 Ремонт път GAB 3327 с. Бангейци - Кашенци     20 000.00   20 000.00 

47 Ремонт път GAB 1278 с. Веленци     15 000.00   15 000.00 

48 Ремонт път GAB 3293 с. Бърдарите     20 000.00   20 000.00 

49 Ремонт път GAB 3315 с. Христовци     20 000.00   20 000.00 

50 Ремонт път GAB 3283 с. Горни Радковци     15 000.00   15 000.00 

51 Ремонт път GAB 3273 с. Драгневци     20 000.00   20 000.00 

52 Ремонт път GAB 3333 с. Глутниците     15 000.00   15 000.00 

53 Ремонт път GAB 2270 с. Фъревци     15 000.00   15 000.00 

54 Ремонт път GAB 3346 с. Околии     10 000.00   10 000.00 

55 Ремонт път GAB 3274 с. Енчовци     10 000.00   10 000.00 

  Всичко пътища: 328 000.00 0.00 190 000.00 0.00 518 000.00 

  III. Тротоарни настилки           

56 

Ремонт на тротоарни настилки и подмяна пътни 

и градински бордюри по Републиканска пътна 

мрежа в границите на гр. Трявна  (ул. "Украйна", 

ул. "Бенковска", ул. "Индустриална", ул. "Ангел 

Кънчев", ул. " Васил Левски", ул. "Стара 

планина", ул. "П. Р. Славейков", ул. "Патриарх 

Евтимий")  

212 307.00       212 307.00 

  Всичко тротоарни настилки: 212 307.00 0.00 0.00 0.00 212 307.00 
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  IV. Училища и детски градини            

57 
Вътрешен ремонт на общи помещения на ДГ 

"Калина" - сграда детска градина  
16 600.00       16 600.00 

58 

Ремонт на помещение за дейности по проекти и 

прилежащ санитарен възел към него в сграда на 

библиотека към СУ "П.Р.Славейков", гр. Трявна 

25 000.00       25 000.00 

59 
Ремонт на алея пред южна фасада на ДГ 

,,Светлина", гр. Трявна      
3 500.00       3 500.00 

60 
Ремонт на подова настилка на физкултурен 

салон в ОУ,,Васил Левски" , гр. Плачковци  
12 500.00       12 500.00 

61 
Ремонт на настилки в двора на ДГ "Осми март", 

гр. Плачковци     
10 000.00       10 000.00 

62 

Ремонт на санитарни помещения и изолация на 

покрив над стълби към физкултурен салон на 

ОУ "Проф. П. Н. Райков", гр. Трявна 

8 900.00       8 900.00 

63 

Инженеринг -  ремонт на ел. инсталация в ОУ 

"Проф. П. Н. Райков", гр.Трявна, вкл. авторски и 

строителен надзор   

6 100.00       6 100.00 

64 
Ремонт на настилки и алеи в двора на ДГ 

"Калина", гр. Трявна 
    14 400.00   14 400.00 

  Общо: Училища и детски градини 82 600.00 0.00 14 400.00 0.00 97 000.00 
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  V. Общински сгради, съоръжения и други обекти           

65 
Ремонт покрив на "Марангозовата къща", гр. 

Трявна  
20 000.00 20 000.00     40 000.00 

66 
Ремонт на пасарелки в гр. Трявна  (на ул. "Белчо 

Белчев", до басейн, над ЖП линия) 
20 000.00       20 000.00 

67 

Полагане на хидроизолация на шахта към 

приземен етаж на  МБАЛ "Д-р Теодоси Витанов" 

ЕООД, гр. Трявна 

7 000.00       7 000.00 

68 

Отоплителна система на отделение за лечение 

на COVID 19 в МБАЛ  "Д-р Теодоси Витанов", гр. 

Трявна, вкл. авторски и строителен надзор 

45 000.00       45 000.00 

69 

Биологична рекултивация на съществуващо депо 

за отпадъци на Община Трявна, вкл. авторски и 

строителен надзор 

36 413.00       36 413.00 

70 
Покриване на входовете на подлез в района на 

ЖП гара за кв. "Светушката", гр. Трявна 
    20 583.00   20 583.00 

71 

Възстановяване на подпорна стена, укрепваща 

път III - 609 от републиканска пътна мрежа, гр. 

Плачковци по ПМС 

471/22.12.2021г.(СМР,проектиране, авторски и 

строителен надзор) 

    50 820.00   50 820.00 

72 

Благоустрояване на терен "Божковска поляна" и 

изграждане на мостово съоръжение по плана на 

кв. Божковци, гр. Трявна, община Трявна  по ПМС 

№348/ 18.12.2019 година (СМР, препроектиране, 

строителен и авторски надзор) 

    3 710.00   3 710.00 
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73 

Изграждане на подпорна стена в кв. 61 и кв.61А 

по плана на гр. Трявна по ПМС №360/10.12.2020г. 

(СМР, преработка проект, авторски и строителен 

надзор) 

    792 848.00   792 848.00 

74 

Инженеринг на сграда с мултифункционална 

зала, зала за свободното време и зала за 

рехабилитация на Дневен център за пълнолетни 

лица с увреждания - дневна грижа- вкл. авторски 

и строителен надзор 

  90 000.00   90 000.00 

75 
„Рекултивация на съществуващо депо за 

отпадъци на Община Трявна“  ОПОС 
  

10 387.00 

 
  940 853.00 951 240.00 

76 

"Ремонт и изграждане на спортни площадки в 

двора на ДГ „Светлина“ и кв. 23 по плана на гр. 

Трявна", ПРСР 

      51 150.00 51 150.00 

77 
"По-чиста Трявна - разделно събиране в 

невидими контейнери", ОПОС 
    32 848.00 32 848.00 

78 
"Реконструкция и оборудване на читалищни 

сгради в община Трявна", ПРСР 
      208 359.00 208 359.00 

79 

Рехабилитация и модернизация на общинска 

инфраструктура - системи за външно изкуствено 

осватление за гр. Трявна и гр. Плачковци 

      551 162.00 551 162.00 

  
Общо Общински сгради, съоръжения и други 

обекти: 
128 413.00 30 387.00 957 961.00 1 710 993.00 2 901 133.00 
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  Проектиране, авторски и строителен надзор           

80 
Технически проект "Основен ремонт на ул. "Богомил 

Даскалов", гр. Трявна, вкл. авторски надзор 
2 500.00       2 500.00 

81 
Технически проект "Основен ремонт на ул. "П. Р. 

Славейков", гр. Трявна, вкл. авторски надзор 
8 000.00       8 000.00 

82 
Технически проект "Основен ремонт на ул. 

"Тинтява", гр. Трявна, вкл. авторски надзор 
3 000.00       3 000.00 

83 
Технически проект "Основен ремонт на ул. "Ангел 

Кънчев", гр. Трявна", вкл. авторски надзор 
8 000.00       8 000.00 

84 

Технически проект за укрепване пристройка - 

санитарни възли към сградата на СУ 

"П.Р.Славейков", гр. Трявна, вкл. авторски надзор 

1 800.00       1 800.00 

85 

Технически проект "Изграждане на велоалея 

гр.Трявна - "Божковска поляна", вкл. авторски 

надзор 

2 000.00       2 000.00 

86 
Технически проект  "Водоснабдяване на с. 

Кисийците, общ. Трявна" 
5 000.00       5 000.00 

87 

Преработка и актуализация на технически проект 

"Преустройство и разширение на училище "Васил 

Левски"гр. Плачковци и промяна предназначението 

му в Многофукционална сграда за спортни 

дейности, гр. Плачковци, вкл. авторски надзор 

10 000.00       10 000.00 

88 
Технически проект за ски влек, гр. Трявна, вкл. 

авторски надзор 
30 000.00       30 000.00 

89 

Строителен и авторски надзор на обект 

"Канализационен колектор", гр. Трявна, вкл. 

частично СМР 

  296.00 3 132.00   3 428.00 

90 

Изготвяне на технически проект за обект 

"Отопление, вентилация и климатизация на сграда  

НЧ "Пенчо Славейков 1871" - гр. Трявна, вкл. 

авторски надзор  

    2 800.00   2 800.00 
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91 

Технически проект Реконструкция трети етаж от 

МБАЛ "Д-р Теодоси Витонов" ЕООД - СМР за 

създаване оборудване на изолирани помещения за 

лечение на пациенти с COVID 19 (проектиране и 

авторски надзор) 

    10 000.00   10 000.00 

92 
Проект "Тракийско светилище Елова могила" в ПИ 

81058.337.361 по КККР на с. Черновръх" 
    3 000.00   3 000.00 

93 Подробни устройствени планове за община Трявна      8 870.00   8 870.00 

94 

Първо място от архитектурен конкурс във фаза 

идеен проект за изграждане на спортна зала, гр. 

Трявна с награда 

  2 000.00   2 000.00 

95 
Технически проект за изграждане на спортна зала, 

гр. Трявна, вкл. авторски надзор 
20 000.00   7 700.00   27 700.00 

96 
Технически проект на Централна градска част, гр. 

Плачковци, вкл. авторски надзор 
    8 000.00   8 000.00 

97 Енергийно обследване здравна инфраструктура      8 480.00   8 480.00 

98 
Изграждане на паметник Васил Левски, вкл. 

проектиране  
  5 000.00 1 744.00   6 744.00 

99 

Изготвяне на технически проект за благоустрояване 

на УПИ IX - 3067 "Обществено обслужване и 

спортни дейности", кв. 51 по плана гр. Трявна, вкл. 

авторски надзор   

    500.00   500.00 

100 
Технически проект за асансьорна уредба към 

сградата на Община Трявна, вкл. авторски надзор 
    200.00   200.00 

101 

Оцифряване на действащите регулационни 

планове на гр. Трявна, кв. "Хитревци", кв. 

"Стояновци", кв. "Божковци" и кв. "Раданци" върху 

кадастралната карта  

  12 780.00   12 780.00 
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   Придобиване на ДМА и НДМА           

102 
Доставка на мобилен принтер, компютърни 

конфигурации за нуждите на Община Трявна 
7 000.00       7 000.00 

103 
Закупуване на автомобил за нуждите на Община 

Трявна  
  50 000.00     50 000.00 

104 

Закупуване на ПИ с проектен идентификатор 

73403.501.155 по КК и КР на гр. Трявна, с проектна 

площ 214 кв.м., с отреждане "за алея", необходим 

за изграждане на велоалея в гр. Трявна - Божковска 

поляна   

6 420.00       6 420.00 

105 
Покупка на ПИ с обща площ 265 кв. м. с 

идентификатор 73403.501.2702  гр. Трявна 
  5 000.00   5 000.00 

106 
Доставка и монаж на врати в Детска градина 

,,Светлина", гр. Трявна  
2 500.00       2 500.00 

107 
Външно видеонаблюдение в Детска градина 

,,Светлина", гр. Трявна  II етап  
1 200.00       1 200.00 

108 
Закупуване на картофобелачка за кухнята в Детска 

градина ,,Светлина", гр. Трявна       
1 500.00       1 500.00 

109 
Закупуване на преносими компютри /лаптоп/ 5 бр. в 

Детска градина ,,Светлина", гр. Трявна      
5 000.00       5 000.00 

110 
Доставка на детски кошари в яслена група в ДГ 

"Калина" - сграда детски ясли, гр. Трявна 
2 640.00       2 640.00 

111 
Закупуване на съдомиялна за нуждите на ДГ 

"Калина", гр. Трявна  
1 520.00       1 520.00 

112 
Закупуване на хладилник за нуждите на ДГ 

"Калина", гр. Трявна 
1 200.00       1 200.00 

113 
Доставка и монтаж на метална врата в двора на ОУ 

"Васил Левски" , гр. Плачковци  
2 000.00       2 000.00 
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114 
Доставка и монтаж нови автобусни спирки  - гр. 

Трявна и гр. Плачковци 
25 000.00       25 000.00 

115 
Закупуване на храсторез за нуждите на Спортен 

комплекс - Плачковци 
1 200.00       1 200.00 

116 

Доставка и монтаж на климатици за нуждите на 

МБАЛ "Д-р Теодоси Витанов", гр. Трявна - сграда на 

поликлиниката  

20 000.00       20 000.00 

117 

Доставка и монтаж на алуминиева преградна 

дограма за нуждите на МБАЛ "Д-р Теодоси 

Витанов", гр. Трявна - сграда на поликлиниката 

10 000.00       10 000.00 

122 Компютри за нуждите на Специализиран музей    1 000.00     1 000.00 

123 Климатик за Музей за азиатско африканско изкуство   2 000.00     2 000.00 

124 
Доставка и монтаж на климатици в нова сграда на 

Дневен център 
  11 000.00   11 000.00 

125 
Доставка и монтаж на колонни климатици в ЦСРИ и 

зала ЛФК 
  3 000.00   3 000.00 

126 
Специализиран автомобил за нуждите на Социални 

услуги в общността и Асистентска подкрепа 
  87 000.00   87 000.00 

127 
Специализиран автомобил за доставка на храна за 

потребителите на социални услуги 
  34 000.00   34 000.00 

128 
Оборудване на рехабилитационна зала в Дневен 

център 
  9 200.00   9 200.00 

129 Доставка и монтаж на камера за Общински съвет 2 200.00       2 200.00 

    89 380.00 197 200.00 5 000.00 0.00 291 580.00 



Проекти и програми, финансирани 

от ЕС 

ПРОЕКТИ, КОИТО ПРОДЪЛЖАВАТ ИЗПЪЛНЕНИЕТО СИ ПРЕЗ 2022г.  

oBGENERGY-2.001-0041-C01 -Рехабилитация и модернизация на 

общинската инфраструктура -системи за външно изкуствено 

осветление на гр. Трявна и гр. Плачковци- на стойност 587 240 лв. 

oBG06RDNP001-19.117-0002-CO1- Реконструкция и оборудване на 

читалищни сгради в община Трявна- на стойност 326 018,22лв. 

oBG05M90P00192.105-0005-C01- „Подкрепа за уязвими лица от Община 

Трявна“- на стойност 151 925,76лв. 

oBG16M1OP002-2.010-0023-C01 - „Рекултивация на съществуващо депо 

за отпадъци на Община Трявна“- на стойност 1 549 891,73лв. 

oBG05M9ОP001-6.002-0124-C01 - Патронажна грижа +- на стойност 295 

496,99лв.  

oBG05FMOP001-5.001-0121-C04 -Топъл обяд в условията на пандемия 

от COVID – 19- на стойност 38 476,35лв.  

 

 

 



Проекти и програми, финансирани 

от ЕС 
ПРОЕКТИ, КОИТО ПРОДЪЛЖАВАТ ИЗПЪЛНЕНИЕТО СИ ПРЕЗ 2022г.  

oBG16M1OP002-2.009-0094-C01 -По-чиста Трявна - разделно 

събиране в невидими контейнери 390 933,00 лв.  

oBG06RDNP001-19.117-0003-C02 - Ремонт и изграждане на спортни 

площадки в двора на ДГ „Светлина“ и кв.23 по плана на гр. Трявна 

75 994,43 лв.  

oBG06RDNP001-7.001-0076-C0 -2 Развитие на община Трявна чрез 

подобряване на техническа инфраструктура 1 111 156,07 лв. 

oBG05M9ОP001-6.002-0124-C01 - Патронажна грижа + 295 496,99 лв.  

oBG05M9OP001-2.101-0046-C01 - Патронажна грижа - компонент 3 

126 260,00 лв.  

 



Одобрени проекти, по които е 

сключен договор и предстои 

изпълнението им през 2022г.  
 BG06RDNP001-19.455-0003 „Рехабилитация на улица „Черновръх“, 

Община Трявна“ стойност на договора 83 055,75 лв. 

 “Местността „Кръста“- релакс, спорт и забавление сред природата“  

стойност на договора 69 984,81 лв. 

 BG06RDNP001-19.117-0004 „Изграждане на нова система за 

отопление на ЦДГ „Калина“ гр. Трявна чрез доставка на нов котел за 

отопление“ стойност на договора 29 982,20 лв.  

  



Очаквано изпълнение на следните 

проекти: 
 BGENERGY-2.002-0006 Внедряване на мерки за енергийна 

ефективност в административната сграда на Община Трявна на 

стойност 897 701,14 лв.  

 BGCULTURE-1.002-0016 Културното наследство на Трявна в 

дигитална среда на стойност 529 900,57 лв.  

 BG06RDNP001-19.376-0003 "Интерактивен посетителски център за 

атракции„ на стойност 62 937,00 лв.  

 BG06RDNP001-19.376-0002 „Информационно – визуална система за 

ориентация към туристическите обекти в Община Трявна“ на стойност 

17 450,00 лв.  

 BG06RDNP001-19.376-0001 "Туристически информационен център - 

Трявна минало и настояще„ на стойност 61 499,00 лв.  



Проекти, по които община Трявна е 

кандидатствала в началото на 2022г.  
  

BG06RDNP001-19.560-0003 

“Доставка на оборудване за 

посетителски център – Тревненска 

иконописна школа“ 

Програма за развитие на селските 

райони, 

BG06RDNP001-19.560 - МИГ “Дряново 

– Трявна – в сърцето на Балкана“ - 

Мярка 7.5. „Инвестиции в публично 

ползване в инфраструктура за отдих, 
туристическа инфраструктура“ 

  

  

  

41 181.70 

BG06RDNP001-19.560-0002 

  

Доставка на мобилна сцена за 

културни мероприятия с 

образователна и познавателна цел 

Програма за развитие на селските 

райони, 

BG06RDNP001-19.560 - МИГ “Дряново 

– Трявна – в сърцето на Балкана“ - 

Мярка 7.5. „Инвестиции в публично 

ползване в инфраструктура за отдих, 

туристическа инфраструктура“ 

  

  

  

69 993.40 

Доставка на видео стена и 

озвучителна система за представяне 

и опознаване на културно-

историческото наследство на 
община Трявна и региона 

Програма за развитие на селските 

райони, 

BG06RDNP001-19.560 - МИГ “Дряново 

– Трявна – в сърцето на Балкана“ - 

Мярка 7.5. „Инвестиции в публично 

ползване в инфраструктура за отдих, 

туристическа инфраструктура“ 

  

  

  

69 996.00 

BG06RDNP001-19.561-0001 

  

РЕКОНСТРУКЦИЯ НА УЛИЦИ В ГРАД 

ТРЯВНА 

Програма за развитие на селските 

райони, 

BG06RDNP001-19.561 - МИГ Дряново - 

Трявна Мярка 7.2. „Подкрепа за 

инвестиции в създаването, 

подобряването или разширяването 

на всички видове малка по мащаби 
инфраструктура“ 

  

  

  

389 626.30 



Проекти, с които Община Трявна кандидатства в 

Националната кампания на МОСВ и ПУДООС 

„Чиста околна среда- 2022г.„„ 

 ,,Облагородяване на парковото пространство на Етнографския 
комплекс в гр. Трявна“ - 14 999,40 лв.  /с вкл. ДДС/ 

 ,,Обособяване на кът за отдих и почивка в кв. Светушка, гр. Трявна“ 
- 13 036,80 лв.  /с вкл. ДДС/ 

 ,,Обособяване на кът за отдих и алея за разходка в кв. Кисийска 
мера, гр. Трявна“ - 13 702,80 лв.  /с вкл. ДДС/ 

 „Здраве и щастливо детство чрез чиста околна среда” - 
14 854,80лв. /с вкл. ДДС/ 

 ,,Кът за отдих и почивка в гр. Плачковци“ - 13 032,00  лв.  /с вкл. 
ДДС/ 

 ,,Формиране на зона за отдих по поречието на река Тревненска“ - 
13 824,00 лв.  /с вкл. ДДС/ 

 ,,Изграждане на зона за отдих“- с. Веленци, еко-пътека Трявна – 
Боженци - 14 982,60  лв.  /с вкл. ДДС/ 

 



БЛАГОДАРЯ ЗА ВНИМАНИЕТО  

 


