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ПРОЕКТ BG06RDNP001-19.376-0001-C01 

"ТУРИСТИЧЕСКИ ИНФОРМАЦИОНЕН ЦЕНТЪР - ТРЯВНА  

МИНАЛО И НАСТОЯЩЕ" 

 

На 26.07.2022г.,  кметът на община Трявна Г-жа Силвия Кръстева подписа Договор с 

Управляващия орган на Оперативна програма „Развитие на селските райони 2014-2020г.“ за 

безвъзмездна финансова помощ по проект  ПРОЕКТ BG06RDNP001-19.376-0001-

C01"ТУРИСТИЧЕСКИ ИНФОРМАЦИОНЕН ЦЕНТЪР - ТРЯВНА МИНАЛО И НАСТОЯЩЕ" 

финансиран по процедура BG06RDNP001-19.376 МИГ “Дряново – Трявна – в сърцето на 

Балкана“ - Мярка 7.5. „Инвестиции в публично ползване в инфраструктура за отдих, 

туристическа инфраструктура“ 
 

Какво предвижда проекта: 
 

Проектът предвижда доставка и монтаж на оборудване и обзавеждане на Туристически 

информационен център, включително оборудване за туристически изложения – бюра, 

компютри, лаптоп, столове, вкл. за посетители (10-15 бр.), телевизор, мултимедиен проектор, 

екран и др. Предвижда се и изработване и доставка на мобилен изложбен щанд /10-15 кв. м., 

модулен принцип на сглобяване/ за представяне на Трявна в туристически изложения. Ще бъдат 

придобити и компютърен софтуер и авторски права необходими за туристическия център.  

 

Основна цел на проекта: 
 

Настоящия проект си поставя за основна цел балансирано и устойчиво развитие на община 

Трявна, чрез развитие на туризма и обвързване на местните туристически дадености с 

националните и европейски културни и туристически маршрути с цел развитие на 

туристическите зони. Създаване на условия за привличане и задържане интереса на инвеститори 

и предприемачи и икономическо развитие на населените места в общината. 

Подобряване условията за живот и жизнения стандарт в община Трявна за превръщането й в 

притегателно място за живеене, туризъм и стимулиране на икономическата активност на база 

подобряване на достъпа до туристически услуги чрез изграждане на туристическа 

инфраструктура. 

 

Основни дейности по проекта: 

 
1.  Доставка и монтаж на оборудване и обзавеждане на Туристически информационен 

център, вкл. оборудване за туристически изложения. 

Проектът предвижда доставка и монтаж на оборудване и обзавеждане на Туристически 

информационен център, вкл. оборудване за туристически изложения. 
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Информационният център ще бъде оборудван с мебели и техника, които ще осигуряват 

максимален комфорт и възможност за работа и достъп до информация на посетителите. 

Оборудването ще дава възможност центърът да се използва и като конферентна зала. 

Ще се достави и монтира следното оборудване: 

• Посетителски стол – размери: цялостна височина 82 см, височина на седалката 470 мм, 

широчина 475 мм, дълбочина 415 мм, максимално натоварване не по-малко от 120 кг, 

прахово боядисани метални части и тип дамаска, която позволява лесно сухо и мокро 

почистване. 

• Работно бюро – размер не по-малък от 120х40 см и височина 75 см, да имат възможност 

за асемблиране, изработени от ПДЧ 

• Компютър - настолен компютър, Intel Core i5-10400 (12MB Cache, up to 4.30GHz), 8GB 

DDR4 2666MHz, 256GB M.2 PCIe NVMe, DVD+/-RW, Integrated Graphics, 802.11n, BT 

4.0, Keyboard&Mouse, Win 10 Pro, 3Y NBD 

• Лаптоп - Intel Core i5-1135G7 (8MB Cache, up to 4.2 GHz), 15.6" FHD (1920x1080) WVA 

AG, HD Cam, 8GB, 8Gx1, DDR4, 2666MHz, 256GB M.2 PCIe NVMe SSD, Intel Iris Xe 

Graphics, 802.11ac, BT, Windows 10 pro, 3Y BOS 

• Програмен продукт, Microsoft Office Home and Business 2019 Bulgarian EuroZone 

Medialess P6 

• Телевизор - Телевизор, 50" 4K IPS UltraHD TV 3840 x 2160, DVB-T2/C/S2, webOS Smart 

TV, ThinQ AI, Quad Core Processor 4K, WiFi 802.11ac, HDR10 PRO 4K/2K, Ultra Surround, 

Simplink,Miracast / AirPlay, HDMI, CI, LAN, USB, Bluetooth, Crescent stand 

• Мултимедиен проектор - DLP, WUXGA (1920x1080), 4000 ANSI lumens, 10000:1, 3D, 

HDMI, HDMI/MHL, RGB, Audio in, RCA, 2xVGA in, VGA out, DC Out (5V/1.5A, USB 

Type A), Speaker 10W, RS232, 2.9kg 

• Екран - 87" (4:3) Tripod Screen  

• Климатик – инверторен, 24000 BTU 

С изпълнение на дейността ще се създадат условия и предпоставки за развитието на 

туристическия продукт и повишаване на притегателността на населените места на територията 

на МИГ Дряново Трявна чрез популяризиране на културно-историческото наследство и 

възможностите за туризъм и ще се създадат предпоставки за дългосрочен и устойчив растеж на 

туризма . 

2. Изработване и доставка на мобилен изложбен щанд /10-15 кв.м., модулен принцип на 

сглобяване/за представяне на Трявна в туристически изложения 

Ще бъде изработен мобилен изложбен щанд, който ще бъде изпълнен в битов изглед в "духа на 

града". Щандът ще се разположи на площ от 10 кв.м, 15 кв.м и 20 кв.м. Лицето му във всички 

варианти ще бъде 5 м, а дълбочината ще варира на 2 м, 3 м и 4 м, като се удължава само 

подовата настилка (тип изкуствена трева). Височината на щанда ще е 2.4 м, за да може да се 

използва и в зали с нормална височина на тавана от 2.5 м. Ще бъде изработен от модули. 

http://www.eufunds.bg/


                                           
   ЕВРОПЕЙСКИ СЪЮЗ 

ЕВРОПЕЙСКИ ЗЕМЕДЕЛСКИ ФОНД ЗА РАЗВИТИЕ НА СЕЛСКИТЕ РАЙОНИ-ЕВРОПА ИНВЕСТИРА В СЕЛСКИТЕ РАЙОНИ 
ПРОГРАМА ЗА РАЗВИТИЕ НА СЕЛСКИТЕ РАЙОНИ 2014-2020г. 

 
Документът е създаден в изпълнение на проект BG06RDNP001-19.376-0001-C01 "Туристически информационен 

център - Трявна минало и настояще" финансиран по Програма за развитие на селските райони,  Процедура 

BG06RDNP001-19.376 - МИГ “Дряново – Трявна – в сърцето на Балкана“ - Мярка 7.5. „Инвестиции в публично 

ползване в инфраструктура за отдих, туристическа инфраструктура“  

www.eufunds.bg 

• Подовата настилка ще бъде изкуствена трева от полипропилен с височина на влакното не 

по-малко от 2 см - три размера за различните квадратури (10 кв. м, 15 кв. м и 20 кв. м) 

• Основа на стена на щанда (гръб и цокъл) ще са изработени от ПДЧ с печат на фолио и 

ламинат с залепена отгоре изкуствена трева. 7 модула (кухи кутии с вратички, в които ще  

се слагат вещи, ще има монтирана ключалка с ключ). Щандът ще бъде съставен от 

следните модули: 

- 4 броя модули с размери 88х30х80 см, 

- 2 извити модула с размери 150х35х80 см, 

- 1 среден свързващ модул между извитите с размери 100х35х80 см 

• Стена с възможност за монтиране на монитор от ПДЧ с печат на фолио и ламинат, 

възможност за сглобяване на 2 модула с размери 75х30х160 см. Гърбът ще е затворен с 

вратичка и снабден с ключалка, за да могат вътре да се съхраняват вещи. 

• Светеща визия, изработена от алуминиева конструкция с опънат плат за задно 

засветяване чрез силиконова лента по края с размери 350х10х160 см. 

• Монитор 43 инча (размери 95х55х6см), който да се монтира на стойка за стена. 

• 2 броя инфо бюра от ПДЧ с печат на фолио и ламинат с размери 60х40х110 см, гърбът им 

представлява шкаф, снабден с ключалки за заключване. 

• 2 броя пейки от ПДЧ с печат на фолио и ламинат и дървени боядисани и лакирани дъски 

с размери 120х40х45 см. 

• 1 брой маса с размери 50х50х45 см от ПДЧ с печат на фолио с ламинат, 

• 2 броя бар столове с размери 40х40х90 см, дървени или бели с амортисьор 

• 2 броя табели ( стрелки ) с размер 40х20 см от дървесно ПДЧ и печат на фолио с ламинат, 

с крак от разпенена PVC плоскост 

• Кула с размер 80х80х240 см, изработена от разпенена PVC плоскост с дебелина 5 мм и 

печат на фолио с ламинат 

• Обучение – обучение на технически персонал за сглобяване на щанда. 

Дейността е от изключително важно значение за постигане на резултатите на проекта, тъй като 

гарантира качествено изпълнение на строителните дейности и запазване интересите на Община 

Трявна. 

 

3. Придобиване (закупуване) на авторски права необходими за изработка на туристически 

клип 

Резултат от проекта: 

 
- Доставено и монтирано оборудване и обзавеждане за Туристически информационен център –

Трявна минало и настояще 

Цялостният резултат от дейността ще бъде успешното изпълнение и приключване на настоящия 

проект. 

http://www.eufunds.bg/
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Финансиране и срок: 

 
Проекта се осъществява с финансовата подкрепа на оперативна програма „Развитие на селските 

райони 2014-2020г.“, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския земеделски фонд за 

развитие на селските райони. 

 

Стойност на проекта: 61 499.00 лв. без ДДС 
 - 55 349.10 лв. от Европейския земеделски фонд за развитие на селските райони на Европейския 

съюз 

 - 6 149.90 лв. Национално финансиране от държавния бюджет на Република България 

 

 
Срокът за изпълнение на дейностите по проекта е до 30.06.2023г. 
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