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УВОД  

Прилагането на Подхода ЛИДЕР на територията на общините Дряново и Трявна 

стартира през 2010 година като на 22-ри април 2010г. се провежда учредително 

събрание за създаване на сдружение с нестопанска цел „Местна инициативна група 

Трявна – Дряново – Земя на майстори”. Присъствалите на събранието 28 учредители 

приемат единодушно основните цели и задачи на сдружението и неговия устав.  

През изтеклия програмен период 2007 – 2013 година на територията на двете общини е 

разработена, но не е изпълнявана  стратегия за местно развитие, но представителите на 

местната общност и активното гражданство, подкрепени от общинските власти са взели 

решение да продължат да развиват местните инициативи посредством подхода Водено 

от общностите местно развитие. Затова през месец август 2016 година е подписан 

договор за изпълнение на подготвителна мярка - проект по Договор № 50-

110/17.08.2016г., финансиран от подмярка 19.1.Помощ за подготвителни дейности от 

ПРСР 2014 – 2020г. с бенефициент община Дряново. В дейностите по проекта са 

предвидени поредица от събития, насочени към популяризиране процеса на 

разработване на стратегията,  подготовка и консултиране с местната общност на 

стратегията за ВОМР, както и дейности за информиране и публичност. 

Неразделна част от поредицата инициативи, свързани с подготовката на стратегията е 

извършването на проучвания и анализи на територията, на базата на които да се 

определят нуждите и потенциала за развитие на територията на МИГ. 

1. МЕТОДОЛОГИЯ  

1.1 Цели и задачи  

Основните цели и задачи на проучването се заключават в следното: 

 Да се оценят природо-географските, икономическите и социалните характеристики 

на територията и определят  приоритетите за развитие чрез подхода ВОМР;  

 Да се анализират местните и регионални предимства,  възможности и потенциал за 

развитие; 

 Да се анализират различните заинтересовани  страни на територията на МИГ по 

сектори; 

 Да се анализират  възможностите за прилагане на интегрирана и многосекторна 

стратегия за Водено от общностите местно развитие; 

 Да се формулират препоръки за включването на различни фондове и мерки в 

стратегия за водено от общностите местно развитие; 

 Да се оцени мотивацията и възможностите за участие на заинтересованите страни в 

прилагане на подхода ВОМР; 

 Да се направи оценка на възможностите за иновации чрез Стратегията за местно 

развитие. 

1.2 Обхват  

Изследването обхваща времеви период 2013-2016г. В обхвата на изследването са 

включени всички населени места от територията на общините Дряново и Трявна.. Обект 
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на изследване и анализ са последни налични актуални  данни по отношение на 

икономическо развитие, техническа инфраструктура, демографско развитие, доходи, 

пазар на труда, образование, здравеопазване, социални услуги, опазване на околната 

среда, институционален капацитет, външна среда и др.. Резултатите от социално -

икономическия анализ са обобщени в SWOT анализ-оценка на капацитета и потенциала 

за развитие на територията на МИГ, придружен от препоръки за преодоляване на 

негативните процеси и минимализиране влиянието на идентифицираните слаби страни 

върху развитието на района. На базата на резултатите от социално -икономическия 

анализ и проучени местни потребности се изследвани възможностите и 

целесъобразността за прилагане на интегрирана и многосекторна стратегия за ВОМР, 

финансирана от повече от един фонд.  

За нуждите на съдържателния анализ на документация са използвани вторични 

източници на релевантна информация, вкл. данни и информация, предоставени от  

общинските власти и разнообразни публични база данни, както следва:  

 Програма Европа 2020;  

 Регламент (ЕС) № 1303/2013 за определяне на общоприложими разпоредби за 

ЕФРР, ЕСФ, КФ, ЕЗФРСР и ЕФМДР;  

 Регламент (EC) № 1305/2013 относно подпомагане на развитието на селските 

райони от ЕЗФРСР; 

 Национална програма за развитие: България 2020;  

 Националната стратегия за насърчаване на малките и средните предприятия 2014-

2020 (НСНМСП). 

 Национална стратегия за намаляване на бедността и насърчаване на социалното 

включване 2020г.; 

 Национална стратегия на Р България за интегриране на ромите 2012 – 2020г.; 

 Споразумение за партньорство;  

 Програма за развитие на селските райони 2014 – 2020г.;  

 Наредба № 22 от 14 декември 2015г. 

 Оперативни програми за периода 2014-2020, в които е формулирана подкрепа за 

ВОМР: Оперативна програма „Региони в растеж” 2014 – 2020г., Оперативна програма 

„Развитие на човешките ресурси” 2014 – 2020г., Оперативна програма „Околна 

среда” 2014-2020 г., Оперативна програма „Иновации и конкурентоспособност” 2014 

– 2020г., Оперативна програма „Наука и образование и интелигентен растеж” 2014 – 

2020г. 

 Стратегия за развитие на Северен централен за планиране 2014-2020; 

 Стратегия на област Габрово за интеграция на ромите 2014 – 2020г.; 

 Общински планове за развитие на общините Дряново и Трявна 2014-2020; 

 Общински планове  за интегриране на ромите; 

 Секторни общински стратегии;  

 Информационна система за управление и наблюдение на структурните 

инструменти на ЕС в България (ИСУН) и др. 
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1.3 Инструментариум  

При разработването на настоящите проучвания  са използвани следните методи:  

Метод на наблюдението – събиране на информация  при посещения на място;  

Преглед и анализ на налични документи – проучване на документи и получаване на 

директна информация от различни източници, вкл. от интернет, изследване на опит, 

познания, мнения и събиране на предложения чрез въпросници и анкети и др.; 

Описателен метод – създаване на писмени документи на база получена и обработена 

информация;  

Метод на Анализа и Синтеза – анализиране на базовата входяща информация и данни и 

обобщаване на резултатите;  

Оценка – оценка на ресурсите и определяне на приоритети за развитие чрез Подхода 

ВОМР;  

Метод на сравнението – сравняване на цифрови данните, факти, показатели и резултати 

от проучването и наблюдението и на тяхна база формулирани изводи и препоръки.  

Работа в екип – разпределение на задачите по експерти и съгласуване действията на 

екипа за изготвяне на настоящите проучвания;  

Графичен метод –  за изобразяване и визуализиране на резултатите, фактите и 

тенденциите, са използвани геометрически изображения на функционална зависимост 

с помощта на  цветни таблици, графики, фигури, диаграми и схеми. 

2.ФИЗИКО-ГЕОГРАФСКИ  ХАРАКТЕРИСТИКИ НА ТЕРИТОРИЯТА НА МИГ 

МИГ обхваща всички населени места на двете общини – Дряново и Трявна. Съставлява 

част от територията на   област Габрово. Разположена е по северните склонове на Средна 

Стара планина. МИГ обхваща  площ от 504 km², в т.ч. община Дряново - 248,5 km² и 

община Трявна - 255,5 km². На север и на изток територията граничи с община Велико 

Търново, на юг с общините Казанлък и Мъглиж, на запад - с общините Севлиево и 

Габрово.  

В обхвата на МИГ влизат територии,  

които са посочени в Приложение 1 

от Наредба 22 от 14-ти декември 

2015г. и са идентифицирани като 

селски район.  
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2.1.Географско положение, граници, обща площ на територията на МИГ  

Община Дряново 

Спрямо административно -

териториалното деление на Република 

България, община Дряново се включва 

в състава на област Габрово. 

Разположена е в южната част на 

Северен централен район за 

планиране. Граничи с общините 

Трявна, Габрово, Севлиево и Велико 

Търново. Административният център 

град Дряново отстои на 22 км от 

областния център град Габрово, на 24 

км от административния център на 

област Велико Търново и на 212 км от българската столица София. Най-близката 

столица до града е Букурещ (201 км).  

Община Дрянова е съставена от 63 населени места 1 град -  Дряново и 62 села. Община 

Дряново е разположена на площ от 248,5 км2, което е близо 0,22 % от територията на 

страната. От общата й площ близо 60% е заета от земеделски територии, 32% - от горски 

територии, 6% - от водни площи, 1% са териториите, заети за транспорт и 

инфраструктура и едва 0,6 % - от населени места и урбанизирани територии. 

 

Община Трявна 

Община Трявна е разположена в 

Централна България като територията 

и обхваща част от северните склонове 

на Централна Стара планина – от 

Предбалкана до билото на Тревненски 

дял на планината. Община Трявна  

граничи с общините Габрово, Дряново, 

Велико Търново, Казанлък и Мъглиж. 

Територията й е 255,5 квадратни  

километра. 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 
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Северния централен район от ниво 2. Общата площ на община Трявна е 255,5 кв.км, 

което представлява 12,6% от територията на област Габрово. Община Трявна е 

съставена от 106 населени места – град Трявна, град Плачковци и 104 села. В периода 

2006 – 2016 г. няма промени в състава на общината. 

Двете общини са почти равностойни по територия 248,5 кв.км за Дряново и  255.5 за 

Трявна. 

2.2.Характеристики на релефа 

Община Дряново 

Релефът в община Дряново се определя от геоложкото развитие на Предбалканския 

физикогеографски район. Според природно-географската подялба на България, 

общината попада в Средната подобласт на Предбалкана. Релефът е разнообразен, силно 

разчленен и пресечен. Наблюдават се поредица от долини, прорязани от дерета и оврази, 

тесни ридове и била със стръмни склонове. Надморската височина варира от 180 м. н. в. 

до 640 м. н. в. Хоризонталното разчленение на релефа варира от 1,5 до 3 км., а 

вертикалното от 100 до 200 м. Най-високата точка е „Минин чукар” с надморска 

височина 704 м., разполовена на платовидното възвишение „Стражата”.  

Общината е разположена върху карстов терен, определящ наличието на множество 

пещери, понори, въртопи и кари. Оформени са група от пещери („Андъка“ и 

„Поличките“), от които с най-голямо значение е „Бачо Киро“. 

Административният център на общината се характеризира с линеарна конфигурация, 

разположен по долината на р. Дряновска. Надморската му височина е от 234 до 300 м. 

Градът е обграден от множество ридове и хълмове. 

Община Трявна 

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. 

2.3.Климатична характеристика  

Община Дряново 

Климатът в общината е умерено-континентален. Лятото е горещо със средна юлска 

температура около 21° С, а зимата е студена със средна януарска температура 1,3° С. 

Средната годишна температура е 10° С. Преобладават западните, северозападните и 

североизточни ветрове, ориентирани по речните долини. Средната скорост на вятъра е 

около 1 м/сек. Има наличие на прояви на някои местни типове вятър – планинско-

долинен и бора. При южните ветрове снегът бързо се топи и заедно със стичащите се 

води и пролетни валежи понякога причиняват големи наводнения. Реките Дряновска и 
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Янтра често излизат от коритата си. През лятото при издигането на въздушните маси в 

Предбалкана, обикновено се поражда мощна гръмотевично – дъждовна облачност.  

Валежите са с летен максимум, зимен минимум и средногодишен обем от 750 мм. Най-

много валежи падат през месеците май-юни, а най-малко през месеците януари и 

февруари. Районът се характеризира с най-висока за страната годишна 

продължителност на слънчевото греене и липсващи мъгливи дни. Издигането на 

настъпващите неустойчиви въздушни маси през лятното време са причина за 

развитието на гръмотевично-дъждовна облачност, която поражда поройни валежи и 

градушка. Този характер на летните валежи се отразява неблагоприятно върху климата 

и става причина за интензивните ерозионни процеси по склоновете, както и за 

прииждането на реките. 

Община Трявна 

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 

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. 
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2.4.Води и водни ресурси 

Община Дряново 

Територията на общината се пресича от Дряновската река и нейният приток - река 

Андъка, които проломяват Страженското възвишение, образувайки живописни и 

трудно проходими проломи. Реката се всича силно в баремските варовици и формира 

скаровидна долина.  

Съчетанието между релеф, климат, скален състав, почви и растителност са основни 

фактори за формирането и териториалното разпределение на водите в община Дряново.  

Дебитът на реките е малък, с дъждовно-снежен режим – с пролетен максимум и есенен 

минимум на оттока. Но в сравнение с останалите райони на Предбалкана е с по -голяма 

водност, което се дължи на специфичните геолого – морфоложки и климатични 

особености. Засилването на поройността и ерозионните процеси по поречията на реките 

е вследствие от пролетните дъждове и бързото топене на снежната покривка.  

Дебитът на реките е малък, с дъждовно-снежен режим – с пролетен максимум и есенен 

минимум на оттока. Средногодишният брой на приижданията е между 40 и 50 дни.  

Водите са важен елемент на природно-географската характеристика, който оказва 

влияние върху останалите елементи. Те имат значение както за формиране на релефа и 

природните условия, така и върху Оказват влияние на водоснабдеността на селищата, 

изкуственото напояване и производството на електроенергия.  

По отношение на водните ресурси, територията се отнася към хидроложката област с 

умереноконтинентално климатично влияние. По територията на общината протичат 

реките Янтра, Дряновска и техните многобройни притоци, от които Андъка, Рамадана, 

Мала дрянка и други. Те попадат в Черноморската отточна област като притоци на река 

Дунав. Река Янтра (286 км.) е втора по големина река на Дунавската водосборна област 

в България. Тя се използва за напояване и отделни промишлени дейности. На река Янтра 

са изградени две водни електрически централи - ВЕЦ „Янтра” и ВЕЦ „Каломен”.  

На голяма дълбочина край речните тераси има наличие на подпочвени води. Тяхната 

минерализация варира на места между 200 – 1000 mg/dm3, а твърдостта им е средна. На 

територията на общината са известни два минерални извора - в близост до селата 

Чуково и Маноя. Поради малкия и силно променлив през различите сезони дебит (0,5 

л/сек) изворите не са регистрирани като значими. живота и стопанската дейност на 

хората. 

Община Трявна 

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 
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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. 

2.5.Почвени ресурси и почвено плодородие 

Община Дряново 

По територията на община Дряново не се наблюдава голямо почвено разнообразие. 

Основната преобладаващата почвена покривка е от сиви горски почви. Сивите горски 

почви се образуват в условията на умереноконтинентален климат и имат ясно изразен 

хумусен хоризонт. Притежават неблагоприятни физикомеханични свойства. Почвеният 

пласт е тънък с пепеляв цвят.  

По долините на реките има наличие на алувиални и делувиални почви, предимно по 

поречието на река Янтра и река Дряновска. Намират се на заливните тераси на реките и 

са богати на скални материали и хумусни вещества. На места се наблюдава присъствие 

на хумусно-карбонатни почви (рендзини). 

 

Община Трявна 

Най-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, овощни, 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. За съжаление относителният им дял е малък на територията на 

Община Трявна. 

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. 
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2.6. Защитени територии 

Община Дряново 

ЗАЩИТЕНИ ТЕРИТОРИИ: 

1. БАЧО КИРО 

Категория: Природна забележителност  

Местоположение:  

Област: Габрово, Община: Дряново, Населено място: с. Царева ливада 

Регионална инспекция по околната среда и водите (РИОСВ): Велико Търново 

2. ДРЯНОВСКИ МАНАСТИР  

Категория: Защитена местност  

Местоположение:  

Област: Габрово, Община: Дряново, Населено място: гр. Дряново, с. Геша, с. Царева 

ливада 

Регионална инспекция по околната среда и водите (РИОСВ): Велико Търново 

 

ЗАЩИТЕНИ ЗОНИ: 

1. Дряновска река - Категория: ЗЗ по директивата за местообитанията  

Местоположение:  

1. Област: Велико Търново, Община: Велико Търново, Населено място: гр. Дебелец 

2. Област: Габрово, Община: Дряново, Населено място: гр. Дряново, с. Ганчовец, с. Геша, 

с. Длъгня, с. Зая, с. Косарка 

3. Област: Габрово, Община: Трявна, Населено място: гр. Плачковци, гр. Трявна, с. 

Бангейци, с. Черновръх 

Регионална инспекция по околната среда и водите (РИОСВ): Велико Търново 

2. Дряновски манастир - Категория: ЗЗ по директивата за местообитанията  

Местоположение:  

1. Област: Габрово, Община: Габрово, Населено място: с. Лесичарка 

2. Област: Габрово, Община: Дряново, Населено място: гр. Дряново, с. Геша, с. 

Караиванца, с. Радовци, с. Скалско, с. Царева ливада 

3. Област: Габрово, Община: Трявна, Населено място: гр. Трявна, с. Бижовци, с. 

Черновръх 

Регионална инспекция по околната среда и водите (РИОСВ): Велико Търново 

3. Река Янтра - Категория: ЗЗ по директивата за местообитанията  

Местоположение:  

1. Област: Велико Търново, Община: Велико Търново, Населено място: гр. Велико 

Търново, с. Ветринци, с. Леденик, с. Никюп, с. Пушево, с. Самоводене, с. Шемшево  

2. Област: Велико Търново, Община: Горна Оряховица, Населено място: гр. Горна 

Оряховица, гр. Долна Оряховица, с. Върбица, с. Горски долен Тръмбеш, с. Драганово, с. 

Крушето, с. Писарево, с. Поликраище, с. Правда, с. Първомайци, с. Янтра 

3. Област: Велико Търново, Община: Лясковец, Населено място: гр. Лясковец, с. 

Козаревец 

4. Област: Велико Търново, Община: Полски Тръмбеш, Населено място: гр. Полски 
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Тръмбеш, с. Каранци, с. Куцина, с. Петко Каравелово, с. Раданово 

5. Област: Велико Търново, Община: Стражица, Населено място: с. Бряговица 

6. Област: Габрово, Община: Габрово, Населено място: гр. Габрово, с. Гръблевци, с. 

Мичковци 

7. Област: Габрово, Община: Дряново, Населено място: с. Гостилица, с. Каломен, с. 

Скалско, с. Славейково, с. Чуково, с. Янтра 

8. Област: Русе, Община: Борово, Населено място: с. Брестовица 

9. Област: Русе, Община: Бяла, Населено място: гр. Бяла, с. Ботров, с. Пейчиново, с. 

Полско Косово, с. Стърмен 

10. Област: Русе, Община: Ценово, Населено място: с. Белцов, с. Беляново, с. Джулюница, 

с. Долна Студена, с. Кривина, с. Новград, с. Ценово  

Регионална инспекция по околната среда и водите (РИОСВ): 1. Велико Търново 

2. Русе 

4. Скалско : Категория: ЗЗ по директивата за местообитанията  

Местоположение:  

1. Област: Габрово, Община: Габрово, Населено място: с. Гръблевци, с. Здравковец, с. 

Кози рог, с. Лесичарка, с. Мичковци 

2. Област: Габрово, Община: Дряново, Населено място: с. Скалско, с. Янтра 

3. Област: Габрово, Община: Севлиево, Населено място: с. Ловнидол, с. Търхово 

Регионална инспекция по околната среда и водите (РИОСВ): Велико Търново 

 

 

Таблица 1. Природни забележителности – вековни дървета 

 

№ Дървес
ен вид 

Вид 
на 

доку
мент

а 

Номе
р на 

докум
ента 

Дата ДВ Населено 
място 

Община Възраст, 
години 

Височи
на, м 

1130 Дъб 

(зимен) 

Запо

вед 

657 13.9.19

79 

79/197

9 

с. Каломен, 

парцел №418 
от 
кадастралната 

карта на 
сел.стоп.фонд 

Дряново 500 19 

1184 Дъб 
(зимен) 

Запо
вед 

384 17.6.19
80 

69/02.
09.198

0 

с. Караиванца, 
м. Корията 

Дряново - - 

1312 Благун Запо
вед 

583 26.9.19
81 

83/198
1 

с. Долни 
Драгойча, м. 
Ливадата 

Дряново 600 17,50 

1411 Цер Запо
вед 

1027 1.12.19
82 

101/19
82 

с. Малки 
Българени 

Дряново 250 12,50 

1413 Бук Запо
вед 

1027 1.12.19
82 

101/19
82 

с. Шушня, ГС 
Плачковци, 
отд.222-б 

Дряново 160 19 

1414 Дъб 

(зимен) 

Запо

вед 

1027 1.12.19

82 

101/19

82 

с. Големи 

Българени, м. 
Копачетата 

Дряново 300 13 
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1415 Дъб 
(зимен) 

Запо
вед 

1027 1.12.19
82 

101/19
82 

с. Големи 
Българени, м. 

Друля 

Дряново 250 14 

1416 Дъб 
(зимен) 

Запо
вед 

1027 1.12.19
82 

101/19
82 

с. Големи 
Българени, м. 
Друля 

Дряново 250 16 

1417 Скоруш

а 

Запо

вед 

1027 1.12.19

82 

101/19

82 

с. Русиновци Дряново 350 17,50 

1470 Дъб 
(зимен) 

Запо
вед 

851 10.8.19
83 

70/198
3 

с. Славейково, 
кв.53 

Дряново 300 14 

 

Община Трявна 

ЗАЩИТЕНИ ТЕРИТОРИИ: 

1. БОЖЕНЦИ  

Категория: Защитена местност  

Местоположение:  

1. Област: Габрово, Община: Габрово, Населено място: с. Боженците 

2. Област: Габрово, Община: Трявна, Населено място: с. Бижовци 

Регионална инспекция по околната среда и водите (РИОСВ): Велико Търново 

2. БЪЛГАРКА  

Категория: Природен парк  

Местоположение:  

1. Област: Габрово, Община: Габрово, Населено място: гр. Габрово, с. Чарково 

2. Област: Габрово, Община: Трявна, Населено място: гр. Плачковци, с. Престой, с. 

Радевци, с. Станчов хан 

Регионална инспекция по околната среда и водите (РИОСВ): Велико Търново 

3. ВИКАНАТА СКАЛА 

 Категория: Природна забележителност  

Местоположение:  

Област: Габрово, Община: Трявна, Населено място: гр. Плачковци, с. Радевци 

Регионална инспекция по околната среда и водите (РИОСВ): Велико Търново 

4. МЕХЧЕНИЦА - ЙОВОВЦИ  

Категория: Защитена местност  

Местоположение:  

Област: Габрово, Община: Трявна, Населено място: гр. Плачковци 

Регионална инспекция по околната среда и водите (РИОСВ): Велико Търново 

5. СКАЛЕН ВЕНЕЦ-МЕСТНОСТ МЪХНАТИТЕ СКАЛИ  

Категория: Природна забележителност  

Местоположение:  

Област: Габрово, Община: Трявна, Населено място: гр. Плачковци 

Регионална инспекция по околната среда и водите (РИОСВ): Велико Търново 

6. СТОЛИЩА  

Категория: Защитена местност  

Местоположение:  

http://eea.government.bg/zpo/bg/area.jsp?NEM_Partition=1&categoryID=6&areaID=37
http://eea.government.bg/zpo/bg/area.jsp?NEM_Partition=1&categoryID=5&areaID=10
http://eea.government.bg/zpo/bg/area.jsp?NEM_Partition=1&categoryID=3&areaID=190
http://eea.government.bg/zpo/bg/area.jsp?NEM_Partition=1&categoryID=6&areaID=188
http://eea.government.bg/zpo/bg/area.jsp?NEM_Partition=1&categoryID=3&areaID=502
http://eea.government.bg/zpo/bg/area.jsp?NEM_Partition=1&categoryID=6&areaID=194
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Област: Габрово, Община: Трявна, Населено място: гр. Плачковци 

Регионална инспекция по околната среда и водите (РИОСВ): Велико Търново 

7. СТУДЕНИЯТ КЛАДЕНЕЦ  

Категория: Защитена местност  

Местоположение:  

1. Област: Велико Търново, Община: Велико Търново, Населено място: с. Райковци 

2. Област: Габрово, Община: Трявна, Населено място: с. Станчов хан 

Регионална инспекция по околната среда и водите (РИОСВ): Велико Търново 

 

ЗАЩИТЕНИ ЗОНИ: 

1. Българка Категория: ЗЗ по двете директиви  

Местоположение:  

1. Област: Габрово, Община: Габрово, Населено място: гр. Габрово, с. Чарково 

2. Област: Габрово, Община: Трявна, Населено място: гр. Плачковци, с. Престой, с. 

Радевци, с. Станчов хан 

3. Област: Стара Загора, Община: Мъглиж, Населено място: с. Селце 

Регионална инспекция по околната среда и водите (РИОСВ): 1. Велико Търново 

2. Стара Загора 

2. Дряновска река Категория: ЗЗ по директивата за местообитанията  

Местоположение:  

1. Област: Велико Търново, Община: Велико Търново, Населено място: гр. Дебелец 

2. Област: Габрово, Община: Дряново, Населено място: гр. Дряново, с. Ганчовец, с. Геша, 

с. Длъгня, с. Зая, с. Косарка 

3. Област: Габрово, Община: Трявна, Населено място: гр. Плачковци, гр. Трявна, с. 

Бангейци, с. Черновръх 

Регионална инспекция по околната среда и водите (РИОСВ): Велико Търново 

3. Дряновски манастир Категория: ЗЗ по директивата за местообитанията  

Местоположение:  

1. Област: Габрово, Община: Габрово, Населено място: с. Лесичарка 

2. Област: Габрово, Община: Дряново, Населено място: гр. Дряново, с. Геша, с. 

Караиванца, с. Радовци, с. Скалско, с. Царева ливада 

3. Област: Габрово, Община: Трявна, Населено място: гр. Трявна, с. Бижовци, с. 

Черновръх 

Регионална инспекция по околната среда и водите (РИОСВ): Велико Търново 

4. Река Белица Категория: ЗЗ по директивата за местообитанията  

Местоположение:  

1. Област: Велико Търново, Община: Велико Търново, Населено място: гр. Дебелец, гр. 

Килифарево, с. Войнежа, с. Вонеща вода, с. Въглевци, с. Габровци, с. Големаните, с. 

Присово, с. Райковци 

2. Област: Габрово, Община: Трявна, Населено място: с. Белица, с. Станчов хан, 

с.Фъревци 

Регионална инспекция по околната среда и водите (РИОСВ): Велико Търново 

 

http://eea.government.bg/zpo/bg/area.jsp?NEM_Partition=1&categoryID=6&areaID=78
http://eea.government.bg/zpo/bg/area.jsp?NEM_Partition=2&categoryID=3&areaID=399
http://eea.government.bg/zpo/bg/area.jsp?NEM_Partition=2&categoryID=2&areaID=282
http://eea.government.bg/zpo/bg/area.jsp?NEM_Partition=2&categoryID=2&areaID=214
http://eea.government.bg/zpo/bg/area.jsp?NEM_Partition=2&categoryID=2&areaID=281


Проучванията и анализите на територията са направени в изпълнение на проект по договор № РД 50-
110/17.08.2016г., финансиран по подмярка 19.1. „Помощ за технически дейности“ от ПРСР 2014 – 2020г. 15 

Таблица 2. Природни забележителности – вековни дървета 

 
№ Дърве

сен 
вид 

Вид 

на 
докум
ента 

Номе

р на 
докум
ента 

Дата ДВ Населено 

място 

Община Възраст, 

години 

Височина, 

м 

106 Бук Поста
новле

ние 

1078 13.3.1950 - с. Кръстец, м. 
"Мъглишка 

поляна" 

Трявна 500 32 

110 Тис- 
80бр.; 

1обект 

Препи
с 

11796 15.9.1948 - с. Кръстец Трявна - 5 

1218 Цер Запов
ед 

14 8.1.1981 19/0
6.03
.198

1 

с. Престой, м. 
Черковището 
км 8*400 гр. 

Трявна 

Трявна 400 20 

1630 Ясен Запов
ед 

1042 30.11.1984 102/
198
4 

с. Черновръх, 
двора на Йовчо 
Ганчев 

Трявна 100 19 

2020 Летен 

дъб 

Запов

ед 

654 - 85/2

0.10
.200

6 

с.  Фъревци, 

имот № 307013 
по картата на 
възстановената 

собственост 

Трявна 400 22 

 

 

Фигура 1. Карта на одобрените от МС защитени зони по Натура 2000 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

С цел да се запазят и подобрят в полза на обществото, комплекси от саморегулиращи се 

екосистеми и присъщото им видово разнообразие, местообитания и редки  застрашени 

видове и съобщества, характерни и забележителни пейзажи и обекти на неживата 
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природа във водосборния район на р.Янтра и притоците й, които имат национално 

значение със  Заповед № РА – 775 от 09.08.2002 г. на основание чл.36 ал.1, във връзка с 

чл.29 от Закона за защитените територии е обявен Природен парк “Българка”.  

Общата площ на парка е 22 022,12 ха. Тя обхваща земи в землищата на : Плачковци, 

Радевци-Нейковци, Престой и Станчев хан от Община Трявна (8 805,72 ха); землищата 

на: Топлеш, Смирненски, Чарково и Априлово от Община Габрово (13 216,4 ха).  

РИОСВ – В. Търново  упражнява контрол за ограничаване на незаконната търговия с 

редки и защитени видове растения и животни. Такива нарушения в последните години 

не са констатирани. Периодични наблюдения (съобразени с биологията на отделните 

видове) се предвиждат върху популациите на застрашени и редки животни, особено в 

орнитологично важните места в региона. Отчитат се местообитанията, тенденциите в 

числеността и плътността на находищата, регистрират се отрицателните въздействия.  

Релефът и качеството на екологичната среда в общината са благоприятни за развитието 

на пешеходни планински маршрути. На територията на общината съществуват 15 

пешеходни и вело-маршрута. Най-новите са около спирка Бъзовец, обезпечени с добра 

маркировка, места за отдих и заслони 

2.7. Флора и фауна 

Община Дряново 

Флората по територията на община Дряново е представена от дървесна храстовидна 

растителност, пасища и ливади. Тя обхваща пояса на ксеротермните гори. Преобладават 

широколистни гори и смесени гори. От горите изобилстват дъб, цер, бук, бряст, габър, 

явор, осен. От иглолистните представители са бор и ела От храстовите съобщества 

преобладават тези на смрадликата, дрян, глог, шипка, трън. Различните природо -

географски елементи като релеф, почвен състав, подпочвени и речни води създават 

чудесна предпоставка за отглеждане на орехи, сливи, череши, вишни, праскови. Добри 

са условия за развъждане на лоза.  

По теченията на реките са разпространени върба и топола. Тревната растителност е 

представена от садина, полевица, ливадина и др.  

Поради карстовия релеф на определени места в общината се създава предпоставка за 

наличие на средиземноморски тип растителност като бадем, космат дъб и т.н.  

Фауната в община Дряново е от евросибирски и европейски тип, докато 

средиземноморски видове има малко поради бариерната роля на Стара планина. Спрямо 

зоогеографската подялба на България територията на общината включва в себе си 

части от Дунавския и Старопланинския район. По тази причина фауната е смесена и бива 

едновременно представена от равнинни и планински биологични видове.  

Сред бозайниците най-популярни са благороден елен, сърна, див заек, дива свиня, 

сънливецът, язовецът и горската мишка, а сред птиците - фазан, яребица, орел, сокол, 

скорци, дроздове и др.; прелетни птици - пъдпъдък, гълъб, гургулица. Това създава 

добри предпоставки за развитие на ловен туризъм. От местните фаунистични видове 

най-разпространени са златка, лисица, таралеж и др. Представители на влечугите тук са 

обикновената усойница, смокът-мишкар и слепокът. От земноводните най-често 



Проучванията и анализите на територията са направени в изпълнение на проект по договор № РД 50-
110/17.08.2016г., финансиран по подмярка 19.1. „Помощ за технически дейности“ от ПРСР 2014 – 2020г. 17 

срещани са пъстрия дъждовник и алпийския тритон, а от безгръбначните - карпатски и 

северни пеперуди, паяци, бръмбари. 

Община Трявна 

Община Трявна притежава богат природен потенциал, който е предпоставка за 

развитието на туризма. Природен парк „Българка”, един от най-красивите и най-

младите паркове в България, който включва в територията си част от община Трявна. 

Парка се отличава с голямо биоразнообразие – над 230 растителни вида, от които 31 са 

включени в Червената книга на Република България, множество защитени видове като 

скален орел и черен кълвач. Тук са и защитените местности  

„Виканата скала”, „Студен кладенец”, „Мъхнатите скали”, няколко  групи вековни 

дървета и други. 

Фауната на община Трявна е взаимосвързана с определени екологични предпоставки, 

осигурявани от растителността, климата, водите, антропогенното въздействие. 

Разглежданият животински свят може да бъде отнесен към Северната зоогеографска 

подобласт на България, в нейния Старопланински район. 

В горите най-често срещаните животни са : от хищниците –вълк, лисица, чакал; от 

едрите бозайници –мечка(защитен вид), благороден елен, сърна, дива свиня – всичките 

са обект на международния ловен туризъм ; от дребните бозайници –сив заек, 

таралеж(защитен за лов), обикновена катерица(защитен за лов), язовец, бялка, дива 

котка;  от птиците: обикновена ветрушка, малък ястреб(защитен за лов), гривяк-обект 

на международен ловен туризъм, домашна кукумявка(защитен за лов), 

папуняк(защитен за лов), голям пъстър кълвач, зелен кълвач, див скален гълъб, 

обикновена кукувица, горска улулица (защитена за лов), обикновен мишелов (защитен 

за лов), керкенез(защитен за лов), дърволазка, поен дрозд, полска чучулига, качулата 

чучулига, бала стърчиопашка, гугутка, сойка, сива врана, сврака, кос, голям синигер, 

домашно врабче, бял щъркел – една двойка(защитен за лов); по реките се срещат: малка 

бяла чапла(защитен за лов), зеленоглава патица, зимно бърне и други. 

Водните екосистеми  се обитават от речен кефал, черна мряна, уклей, скобар, костур, 

шаран,  и др. 

Рибата в реките на територията на общината количествено и видово намалява поради 

случаи на бракониерство. Важни се оказват и малките количества валежи на 

територията на общината през летните месеци. 

2.8. Биологично разнообразие 

По публикувани данни от ОП „Околна среда“ 2014 – 2020 година, приложени по-долу в 

табличен вид е видно, че на територията съществуват животински видове, декларирани 

в неблагоприятно-незадоволително състояние.  

 

Таблица 3. Животински видове в защитени зони, определени в „неблагоприятно-

незадоволително“ състояние 
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Наименование 
на МИГ 

Име на защитена 
зона 

Заплаха М 109 Таксономия 
Код на 

вид 
Име на вид 

Площ 
на вид 

(ха) 

Община 
Дряново 

Дряновски 
манастир 

Вандализъм, 
Затваряне на 
пещери или 
галерии М 109  Бозайници 1307 

Myotis 
blythii / 
Остроух 
нощник 2 094,30 

Община 
Дряново 

Дряновски 
манастир 

Вандализъм, 
Затваряне на 
пещери или 
галерии М 109  Бозайници 1324 

Myotis 
myotis / 
Голям 
нощник 2 094,30 

Община 
Дряново Българка 

Вандализъм, 
Затваряне на 
пещери или 
галерии М 109  Бозайници 1307 

Myotis 
blythii / 
Остроух 
нощник 81,38 

Община 
Дряново Българка 

Вандализъм, 
Затваряне на 
пещери или 
галерии М 109  Бозайници 1310 

Miniopterus 
schreibersii 
/ 
Дългокрил 
прилеп 47,95 

Община 
Дряново Българка 

Вандализъм, 
Затваряне на 
пещери или 
галерии М 109  Бозайници 1324 

Myotis 
myotis / 
Голям 
нощник 81,38 

Община 
Дряново Река Янтра 

Вандализъм, 
Затваряне на 
пещери или 
галерии М 109  Бозайници 1307 

Myotis 
blythii / 
Остроух 
нощник 344,11 

Община 
Дряново Река Янтра 

Вандализъм, 
Затваряне на 
пещери или 
галерии М 109  Бозайници 1310 

Miniopterus 
schreibersii 
/ 
Дългокрил 
прилеп 236,96 

Община 
Дряново Река Янтра 

Вандализъм, 
Затваряне на 
пещери или 
галерии М 109  Бозайници 1316 

Myotis 
capaccinii / 
Дългопръст 
нощник 236,96 

Община 
Дряново 

Дряновски 
манастир 

Затваряне на 
пещери или 
галерии М 109  Бозайници 1308 

Barbastella 
barbastellus 
/ Широкоух 
прилеп 251,90 

Община 
Дряново 

Дряновски 
манастир 

Затваряне на 
пещери или 
галерии М 109  Бозайници 1323 

Myotis 
bechsteinii / 
Дългоух 
нощник 108,49 

Община 
Дряново Българка 

Затваряне на 
пещери или 
галерии М 109  Бозайници 1308 

Barbastella 
barbastellus 
/ Широкоух 
прилеп 29,92 

Община 
Дряново Река Янтра 

Затваряне на 
пещери или 
галерии М 109  Бозайници 1308 

Barbastella 
barbastellus 
/ Широкоух 
прилеп 2,84 

Община 
Дряново Река Янтра 

Затваряне на 
пещери или 
галерии М 109  Бозайници 1323 

Myotis 
bechsteinii / 
Дългоух 
нощник 1,51 
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Община 
Дряново Дряновска река 

Изменения на 
хидрографските 
функции, общи М 109  Риби 1146 

Sabanejewia 
aurata / 
Балкански 
щипок 3,49 

Община 
Дряново 

Дряновски 
манастир Изсъхване М 109  Земноводни 1171 

Triturus 
karelinii 
(Triturus 
cristatus 
karelinii)/ 
Голям 
гребенест 
тритон 778,54 

Община 
Дряново 

Дряновски 
манастир Изсъхване М 109  Влечуги 1220 

Emys 
orbicularis / 
Обикновена 
блатна 
костенурка 36,08 

Община 
Дряново Скалско Изсъхване М 109  Земноводни 1171 

Triturus 
karelinii 
(Triturus 
cristatus 
karelinii)/ 
Голям 
гребенест 
тритон 157,90 

Община 
Дряново Скалско Изсъхване М 109  Влечуги 1220 

Emys 
orbicularis / 
Обикновена 
блатна 
костенурка 0,97 

Община 
Дряново Река Белица Изсъхване М 109  Земноводни 1171 

Triturus 
karelinii 
(Triturus 
cristatus 
karelinii)/ 
Голям 
гребенест 
тритон 7,32 

Община 
Дряново Река Белица Изсъхване М 109  Влечуги 1220 

Emys 
orbicularis / 
Обикновена 
блатна 
костенурка 0,47 

Община 
Дряново Дряновска река Изсъхване М 109  Земноводни 1171 

Triturus 
karelinii 
(Triturus 
cristatus 
karelinii)/ 
Голям 
гребенест 
тритон 53,45 

Община 
Дряново Дряновска река Изсъхване М 109  Влечуги 1220 

Emys 
orbicularis / 
Обикновена 
блатна 
костенурка 30,72 

Община 
Дряново Българка Изсъхване М 109  Влечуги 1220 

Emys 
orbicularis / 
Обикновена 0,31 
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блатна 
костенурка 

Община 
Дряново Река Янтра Изсъхване М 109  Земноводни 1171 

Triturus 
karelinii 
(Triturus 
cristatus 
karelinii)/ 
Голям 
гребенест 
тритон 165,06 

Община 
Дряново Река Янтра Изсъхване М 109  Влечуги 1220 

Emys 
orbicularis / 
Обикновена 
блатна 
костенурка 60,24 

      общо ха 6906,54 

 

2.9. Изводи и препоръки, базирани на природо-географските 

характеристики на територията: 

Основен извод: Природо-географските характеристики на територията на МИГ са 

подходящи за развитието на два основни сектора на местната икономика – туризъм и 

селско стопанство,  затова нуждите от финансиране са обосновани и следва да бъдат 

подкрепени от бъдещата стратегия за развитие.  

Производни изводи: 

- Природо-географските характеристики на територията благоприятстват развитието 

на селското стопанство, включително развитието на сектори, които в ПРСР 2014 – 2020г. 

са определени като чувствителни – овощарство, животновъдство. Затова бъдещата 

стратегия за развитие на територията е необходимо да финансира мерки, насочени към 

създаването на нови трайни насаждения от традиционни  и подходящи  за района 

овощни  и ягодоплодни култури – сливи, череши, вишни, арония, малини, ягоди и др.; 

- Природните дадености на територията и характерните за района растителни видове 

са благоприятни за развитие на пчеларството, затова нуждите от финансиране на този 

сектор са обосновани и следва да се подкрепят с подходящи мерки посредством 

бъдещата стратегия за развитие; 

- Силно пресечения и стръмен терен възпрепятства използването на механизиран 

транспорт. Затова е необходимо земеделските и горските стопани от територията на 

МИГ да бъдат подкрепени с финансиране за закупуване на специализирана 

селскостопанска и горска техника; 

- Почвените и климатични характеристики на територията са подходящи за развитие на 

биологичното производство, затова бъдещата стратегия за развитие следва да 

подкрепи производството на биологична продукция. Като се има предвид, че една от 

основните цели на ПРСР 2014 – 2020г. е насочена към опазване на околната среда, би 

следвало подобна цел да се включи и в стратегията за развитие на територията като се 

даде приоритет на проекти, насочени към опазване на околната среда; 
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- Климатичните промени водят до  високи амплитудни разлики в температурите и 

неравномерно разпределение на количествата валежи, което затруднява развитието на 

аграрния сектор, затова са необходими допълнителни инвестиции в селското 

стопанство, насочени към преодоляване на неблагоприятните промени в климата и 

същевременно щадящи околната среда; 

- Налични са благоприятни природо-географски дадености за развитие на различни 

видове туризъм (спа-, ловен-, планински-, културен-, екстремен- и други), които все още 

не се използват пълноценно. Нуждите на територията са от осигуряване на 

допълнително финансиране на неземеделски дейности, подкрепящи развитието на 

туризма в региона и осигуряването на инвестиции за подобряване съществуващата и 

създаване на нова туристическа инфраструктура; 

- Наличието на минерални извори, благоприятстват развитието на балнеоложки 

туризъм. Необходими са инвестиции за подобряване на съществуващата прилежаща 

инфраструктура; 

- Силно пресечения и стръмен терен възпрепятства използването на механизиран 

транспорт, което затруднява функционирането на местния бизнес и понижава 

качеството на предлаганите услуги, включително предлаганите услуги в сферата на 

туризма. Нужни са допълнителни инвестиции, насочени към закупуване на 

специализиран транспорт и реконструкция  на публичната инфраструктура с цел 

подобряване на предлаганите туристически услуги; 

 

Основен извод: Наличното биологично разнообразие на територията на община 

Дряново, включено в обхвата на Натура 2000 и съществуващите животински видове, 

които са в „неблагоприятно-незадоволително“ състояние обосновават необходимостта 

от прилагане на мерки, посредством стратегията за ВОМР, финансирани от ПРСР 2014 – 

2020г. и ОПОС 2014 – 2020г. 

Производни изводи: 

- наличните на територията горски масиви и богатата на флора и фауна територия 

предполагат в стратегията за ВОМР да се включат мерки, насочени към устойчиво 

управление на горите. Подходящи подмерки са от мярка 08 „Инвестиции в развитие на 

горските райони и подобряване на жизнеспособността на горите“, финансирана от ПРСР 

2014 – 2020г.; 

- На територията на местната инициативна група има животински видове – бозайници 

(остроух нощник, дългокрил прилеп и др.), които са докладвани в неблагоприятно -

незадоволително състояние;  

- Стратегията за ВОМР е необходимо да финансира инициативи за извършване на преки 

консервационни дейности за видове, докладвани в неблагоприятно -незадоволително 

състояние; 

- Стратегията за ВОМР е необходимо да подкрепи инициативи за 

изграждане/реконструкция/рехабилитация на инфраструктура, необходима за 

подобряване на природозащитното състояние на видове, докладвани в 

неблагоприятно-незадоволително състояние; 
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- Стратегията за ВОМР би следвало да насърчи активното участие на неправителствени 

организации от територията на МИГ за изпълнение на проекти, насочени към опазване 

на биоразнообразието. 

2.10. Транспорт и транспортна инфраструктура 

Община Дряново 

Община Дряново се намира в Северен централен район на планиране на България 

(област Габрово).  

През територията на общината преминава и основната железопътна артерия, 

свързваща Северна и Южна България: Русе – Горна Оряховица – Дъбово – Стара Загора – 

Подкова.  

Най-близкото летище се намира на 40 км. разстояние в град Горна Оряховица.  

През територията на общината преминава републикански път I-5, съвпадащ с 

европейски път Е85: Русе – Бяла – Велико Търново – Стара Загора – Хасково – 

Свиленград, осигуряващ добрата транспортна достъпност на населените места до 

общинските и областните градове в региона. Връзката с тях се  осъществява предимно с 

автомобилен транспорт като общината се характеризира с ниска гъстота на пътна 

мрежа.  

Анализът на транспортната достъпност показва, че средното отстояние на населените 

места до общинския град Дряново е 11 км. В северозападната част на общината са 

разположени най-отдалечените населени места - с. Янтра /15 км./ и с. Гостилица /15 

км./. Най-добра транспортна достъпност имат гравитиращите населени места около 

град Дряново до 6 км. /с. Зая, с. Царева Ливада, с. Денчевци и с. Ганчовец/.  

Републиканската пътна мрежа, преминаваща през територията на община Дряново, е с 

обща дължина от 100,036 км. и включва първокласни и третокласни пътища - Път I-5 

/18,265км./, Път III-303 /8,721 км./, Път III-406 /8,737км./, Път III-609 /27,931км./, Път 

III-4041 /17,930км./, Път III-5002 /8,670км./ и Път III-5502 /9,782км./.  

Общинската пътна мрежа се състои от 105 км., които не са в добро състояние на пътната 

настилка и прилежащата техническа инфраструктура. Тези фактори водят и до 

затруднени транспортни връзки на селата с общинския и областния център. Това 

представлява ограничител и за инвестиционните намерения на територията на 

общината и донякъде спира нейното пространствено и социално -икономическо 

развитие.  

Железопътната линия, свързваща общината с останалата част на страната, обвързва 

линеарно разположените шест населени места Соколово, Ганчовец, спирка Дряново, 

гара Дряново, Дряновски манастир, Царева ливада в рамките на общината и прави 

връзка с 2 международни линии:  

1. Железопътна линия № 2: София - Мездра - Плевен - Левски - Горна Оряховица - 

Търговище - Шумен - Варна;  

2. Илиянци - Карлово - Тулово - Дъбово – Зимница. 

Община Трявна 
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Транспортната инфраструктура и качеството на предоставяните от нея услуги, в т.ч. 

достъпността до населените места, производствените зони и местата за отдих и 

туризъм е ключов фактор за социалното, културно, икономическо развитие и 

сближаване на районите. 

Съгласно данни на НСИ, на територията на община Трявна няма изменения в дължината 

на пътищата от І, ІІ и ІІІ клас – 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 общинската пътна мрежа е 285 км, 

като тази относителна голяма дължина е обусловена от планинския релеф и 

множеството населени места в общината. 

Основните проблеми са свързани с незадоволителното състояние на пътната  мрежа 

(четвъртокласна пътна мрежа), нуждата от значителни средства за осигуряване  на 

достъпност през зимния сезон, както и необходимостта от приоритизиране на местата, 

в които да бъде насочван ограничения финансов ресурс предвид големия брой  

обезлюдени или с изключително малък брой жители населени места в общината.  

Предвид географското разположение на община Трявна добрата транспортна 

достъпност до икономическите и социални центрове (Трявна и Плачковци), както и до  

центровете с потенциал за рекреационен, селски и еко туризъм е от изключителна  

важност. Осигуряването на възможност за бърз и безопасен транспорт до Габрово, 

Дряново, Вонеща вода и съответно до Велико Търново ще подкрепи в значителна  степен 

наличното ежедневна трудова миграция в общината, както и ще създаде възможност за 

привличане на нови инвеститори в местната икономика. 

Въпреки наличието в близост на преки транспортни връзки между северна и южна 

България (Габрово – Шипка – Казанлък и Велико – Търново – Килифарево – Вонеща вода 

– Гурково), актуална е необходимостта от развитие на нови връзки, съобразно нуждите 

на туризма и развитието на община Трявна като цяло. Като такава възможност следва 

да се разглежда възстановяването на пътната връзка между с. Кръстец (община Трявна) 

и с. Борущица (община Мъглиж), част от път III – 609 (Царева ливада – Трявна – 

Плачковци – Кръстец – Борущица – Радунци - Мъглиж). 

Развитието на вътрешната общинска пътна мрежа чрез Реконструкция на път с.Станчов 

хан – с.Мръзеци – спирка Бъзовец ще осигури алтернативен достъп до  основните 

комуникационни оси (Трявна – Плачковци – Кръстец), както и достъп на част от 

населението до жп транспорта чрез жп спирка Бъзовец. Осигуряването на подобна 

връзка ще насърчи развитието на туристически дейности в тази част на  общината. 

Изграждането на пътна връзка между с. Боженци (община Габрово) и Трявна  ще 

допринесе за развитието на туризма. 

Предвид резултатите от изготвения социално-икономически анализ приоритетността 

на реконструкцията на посочените пътни връзки по отношение значимостта им и 

приноса им към социално-икономическото развитие на общината може да бъде 

определена по следния начин: 

 високоприоритетни: 

 пътна връзка Трявна – Габрово, III- 552; 

 пътна връзка Трявна – Дряново, III – 609; 
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 пътна връзка Трявна – Плачковци – Крестец, III- 552; 

 пътна връзка Трявна – Вонеща вода, III – 609. 

 средно приоритетни – пътна връзка Станчов хан – Мръзеци – спирка 

Бъзовец, общински път 

 ниско приоритетни - пътна връзка Кръстец – Борущица, III – 609 

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, Стайновци). 

Необходимо е планирането и извършването на ремонт и модернизиране на приемните 

здания на жп гарите и жп спирките. През първата половина на 2014 г. се извършва 

ремонт на жп линията в участъка между Дъбово и Трявна. 

Насърчаването на използването от пътници (и товари) на жп транспорта ще подобри 

общото състояние на околната среда. Развитието на този вид транспорт има значение и 

за развитието на туризма в общината. 

2.11.Изводи и препоръки относно транспорта и транспортната 

инфраструктура 

- на територията на местната инициативна група има разработени транспортна мрежа 

и транспортна инфраструктура, които благоприятстват развитието на местния бизнес 

и услуги; 

- наличната пътна инфраструктура е от решаващо значение за развитие на туризма в 

района; 

-  незадоволителното състояние на пътната мрежа (четвъртокласна пътна мрежа), 

обосновава нуждата от значителни средства за осигуряване на достъпност през зимния 

сезон; 

-  предвид големия брой обезлюдени или с изключително малък брой жители населени 

места обосновава необходимостта от допълнителни инвестиции за подобряване на 

достъпа на живущите в тези населени места до предоставяните на територията услуги;  

- стратегията за ВОМР може да подпомогне процеса чрез осигуряване на инвестиции в 

ремонт и реконструкция на публичната инфраструктура, посредством избрани мерки от 

ПРСР 2014 – 2020г. 

3.СОЦИО-КУЛТУРЕН АНАЛИЗ НА ТЕРИТОРИЯТА  

3.1.Анализ на населението на територията 

Населението на Община Дряново към 31.12.2014г. е 9234, а към 31.12.2015г. то е 

намаляло до 9 112 жители, които живеят основно в град Дряново 7017 жители и няколко 

по-големи села. От 62 села на територията на общината 16 са напълно обезлюдени 

според данните от 31.12.2014г., а други 20 села са с жители под 10  броя.  

Населението на община Трявна към 31.12.2014г. е  11081 жители, а към 31.12.2015г. то е 

намаляло до 10 816 броя, които живеят основно в двата града на територията град 

Трявна  и град Плачковци. От 104 села на територията 39 са напълно обезлюдени, според 
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данните от статистиката към 31.12.2014г., а  други 55 са с жители под 10 на населеното 

място. 

От данните за населението прави впечатление високата степен на обезлюдяване на 

селата от територията на МИГ и концентрацията на населението в градовете. По този 

начин малките населени места в близките няколко години са обречени на напълно 

обезлюдяване. 

По показател - брой на населението, МИГ отговаря на изискванията да има минимум 

10 000 жители.   Двете общини – Дряново и Трявна са определени като селски район – 

Приложение 1 към чл. 5, ал. 1, т. 3 от Наредба № 22 от 14 декември 2015 година за 

прилагане на подмярка 19.2 "Прилагане на операции в рамките на стратегии за водено 

от общностите местно развитие" на мярка 19 "Водено от общностите местно развитие" 

от Програмата за развитие на селските райони за периода 2014 - 2020г. 

 

Таблица 4. Анализ на населението на общините Дряново и Трявна по възраст 

за периода 2010-2015г. 

 
Общини Общо           В т.ч. в градовете 

Възрастови категории всичко мъже жени всичко мъже жени 

2010 г. 

Дряново           10315 4918 5397 7892 3772 4120 

  Под трудоспособна 
възраст 

1211 609 602 1044 527 517 

  В трудоспособна възраст 5814 3091 2723 4741 2486 2255 

  Над трудоспособна 
възраст 

3290 1218 2072 2107 759 1348 

Трявна            12094 5783 6311 11423 5450 5973 

  Под трудоспособна 
възраст 

1319 655 664 1289 639 650 

  В трудоспособна възраст 7019 3722 3297 6753 3565 3188 

  Над трудоспособна 
възраст 

3756 1406 2350 3381 1246 2135 

              

2011 г. 

Дряново           9587 4584 5003 7326 3516 3810 

  Под трудоспособна 
възраст 

1081 553 528 910 465 445 

  В трудоспособна възраст 5243 2822 2421 4256 2274 1982 

  Над трудоспособна 
възраст 

3263 1209 2054 2160 777 1383 

Трявна            11603 5597 6006 11084 5337 5747 

  Под трудоспособна 
възраст 

1258 629 629 1229 615 614 

  В трудоспособна възраст 6467 3514 2953 6270 3386 2884 

  Над трудоспособна 
възраст 

3878 1454 2424 3585 1336 2249 
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2012 г. 

Дряново           9446 4531 4915 7238 3482 3756 

  Под трудоспособна 

възраст 

1064 542 522 904 460 444 

  В трудоспособна възраст 5190 2798 2392 4197 2243 1954 

  Над трудоспособна 

възраст 

3192 1191 2001 2137 779 1358 

Трявна            11462 5535 5927 10953 5280 5673 

  Под трудоспособна 

възраст 

1246 625 621 1219 613 606 

  В трудоспособна възраст 6403 3502 2901 6203 3373 2830 

  Над трудоспособна 

възраст 

3813 1408 2405 3531 1294 2237 

              

2013 г. 

Дряново           9350 4469 4881 7186 3449 3737 

  Под трудоспособна 
възраст 

1065 543 522 910 463 447 

  В трудоспособна възраст 5113 2746 2367 4123 2198 1925 

  Над трудоспособна 
възраст 

3172 1180 1992 2153 788 1365 

Трявна            11278 5452 5826 10770 5200 5570 

  Под трудоспособна 
възраст 

1206 609 597 1180 598 582 

  В трудоспособна възраст 6288 3450 2838 6098 3329 2769 

  Над трудоспособна 
възраст 

3784 1393 2391 3492 1273 2219 

              

2014 г. 

Дряново           9234 4426 4808 7110 3422 3688 

  Под трудоспособна 
възраст 

1066 541 525 914 465 449 

  В трудоспособна възраст 4974 2683 2291 4007 2145 1862 

  Над трудоспособна 
възраст 

3194 1202 1992 2189 812 1377 

Трявна            11081 5347 5734 10574 5095 5479 

  Под трудоспособна 
възраст 

1127 570 557 1103 559 544 

  В трудоспособна възраст 6144 3369 2775 5951 3247 2704 

  Над трудоспособна 
възраст 

3810 1408 2402 3520 1289 2231 

              

2015 г. 

Дряново           9112 4362 4750 7017 3367 3650 

  Под трудоспособна 

възраст 

1073 544 529 916 465 451 

  В трудоспособна възраст 4870 2638 2232 3917 2102 1815 

  Над трудоспособна 

възраст 

3169 1180 1989 2184 800 1384 

Трявна            10816 5208 5608 10322 4960 5362 

  Под трудоспособна 

възраст 

1074 540 534 1049 529 520 
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  В трудоспособна възраст 5966 3273 2693 5775 3153 2622 

  Над трудоспособна 
възраст 

3776 1395 2381 3498 1278 2220 

 

Фигура 2. Тенденция на развитие на населението в община Дряново  

за периода 2010г. - 2015г. 

 

 

Населението на община Дряново намалява за последните 6 години с 1200 жители, т.е. с 

около 12%. Намаляването е различно за различните групи от населението. Най-голямо 

е намаляването на броя на населението в трудоспособна възраст. За наблюдавания 

период населението в трудоспособна възраст за община Дряново е намаляло с 944 

жители, т.е. с почти 20%.  След това по степен на намаляване е населението под 

трудоспособна възраст. Броят на населението над трудоспособна възраст е относително 

постоянен с тенденция на намаляване. 

 

Фигура 3. Структура на населението на община Дряново 

 

 

Намаляването на населението в община Дряново е с различни темпове в града и селата. 

В града намаляването е с около 11%, докато при селата намаляването е с над 15%.  
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Фигура 4. Структура на населението на община Трявна 

 

 
 

Населението на община Трявна има тенденция за намаляване през последните 6 години. 

Намаляването е с 1278 жители или с близо 12%. Тенденцията на намаляване е най-силно 

изразена при населението под трудоспособна и в трудоспособна възраст. Населението в 

над-трудоспособна възраст остава постоянно. 

 

Фигура 5. Структура на населението на община Трявна по градове и села 

 

 
 

Намаляването на населението на община Трявна е с еднакви темпове и в селата и в 

градовете. Тук се забелязва едно интересно явление в структурно отношение на 

населението. В община Трявна са два града – Трявна и Плачковци.  По данни на НСИ за 

2015 година  95% от общия брой на населението живее в градовете  и само 5% е 

относителния дял на живущите в населените места .  
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Таблица 5. Обобщени данни за населението на територията на МИГ  

 

МИГ Дряново - Трявна Общо           В т.ч. в градовете 

Възрастови категории всичко мъже жени всичко мъже жени 

2010 

МИГ Дряново - Трявна 22409 10701 11708 19315 9222 10093 

  Под трудоспособна 
възраст 

2530 1264 1266 2333 1166 1167 

  В трудоспособна възраст 12833 6813 6020 11494 6051 5443 

  Над трудоспособна 
възраст 

7046 2624 4422 5488 2005 3483 

2011 

МИГ Дряново - Трявна 21190 10181 11009 18410 8853 9557 

  Под трудоспособна 
възраст 

2339 1182 1157 2139 1080 1059 

  В трудоспособна възраст 11710 6336 5374 10526 5660 4866 

  Над трудоспособна 
възраст 

7141 2663 4478 5745 2113 3632 

2012 

МИГ Дряново - Трявна 20908 10066 10842 18191 8762 9429 

  Под трудоспособна 

възраст 

2310 1167 1143 2123 1073 1050 

  В трудоспособна възраст 11593 6300 5293 10400 5616 4784 

  Над трудоспособна 

възраст 

7005 2599 4406 5668 2073 3595 

2013 

МИГ Дряново - Трявна 20628 9921 10707 17956 8649 9307 

  Под трудоспособна 
възраст 

2271 1152 1119 2090 1061 1029 

  В трудоспособна възраст 11401 6196 5205 10221 5527 4694 

  Над трудоспособна 
възраст 

6956 2573 4383 5645 2061 3584 

2014 

МИГ Дряново - Трявна 20315 9773 10542 17684 8517 9167 

  Под трудоспособна 
възраст 

2193 1111 1082 2017 1024 993 

  В трудоспособна възраст 11118 6052 5066 9958 5392 4566 

  Над трудоспособна 
възраст 

7004 2610 4394 5709 2101 3608 

2015 

МИГ Дряново - Трявна 19928 9570 10358 17339 8327 9012 

  Под трудоспособна 

възраст 

2147 1084 1063 1965 994 971 

  В трудоспособна възраст 10836 5911 4925 9692 5255 4437 

  Над трудоспособна 

възраст 

6945 2575 4370 5682 2078 3604 
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Фигура 6. Динамика на изменение на населението на територията на МИГ  

 

 
 

 

На територията на МИГ се запазва тенденцията на намаляване на населението в  двете 

общини. Темпът на намаляване е различен през наблюдавания период като е бил най-

висок през 2010 – 2011г. – с около 5%. След 2011 година до 2015 година темпът на 

намаляване е по-малък – с около от 1.3% до 1.5%, но тенденцията на намаляване на 

населението се запазва през целия наблюдаван период. 

 

3.1.1. Демографска характеристика  на населението на МИГ 

Естествен и механичен прираст на населението на МИГ  

Изследванията са направени за периода 2010-2015 за общините поотделно, но 

резултатите са обобщени за цялата територия на МИГ . Проследен е естествения и 

механичен прираст на населението през наблюдавания период. 

 

Таблица 6. Анализ на родените през периода 2010-2015г. 

 

Области 2010 2011 2012 

Общини Живородени Живородени Живородени 

  общ
о 

момчет
а 

момичет
а 

общ
о 

момчет
а 

момичет
а 

общ
о 

момчет
а 

момичет
а 

Област 
Габрово 

1030 513 517 993 525 468 876 457 419 

Дряново 73 40 33 79 45 34 71 37 34 

Трявна 62 25 37 71 34 37 69 36 33 

Общо за 

МИГ 

135 65 70 150 79 71 140 73 67 

% 13 13 14 15 15 15 16 16 16 

2010 2011 2012 2013 2014 2015

население на МИГ 22409 21190 20908 20628 20315 19928
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Области 2013 2014 2015 

Общини Живородени Живородени Живородени 

  общ

о 

момчет

а 

момичет

а 

общ

о 

момчет

а 

момичет

а 

общ

о 

момчет

а 

момичет

а 

Габрово 849 435 414 775 411 364 794 425 369 

Дряново 68 33 35 61 31 30 66 29 37 

Трявна 53 23 30 51 26 25 50 27 23 

Общо за 
МИГ 

121 56 65 112 57 55 116 56 60 

% 14 13 16 14 14 15 15 13 16 

 

Фигура 7. Брой  живородени за периода 2010 – 2015г. за територията  

на МИГ и за област Габрово 

 

 

 

Броят на живородените за периода 2010-2015 както на територията на МИГ, така и за 

цялата област Габрово е с тенденция на намаляване. Забелязва се намаляване с еднакви 

темпове, съгласно процента на живородените на територията на МИГ, спрямо областта. 

Процентът на намаляване е относително постоянен от 13 до14%. 

 

 

 

Таблица 7. Анализ на живородените в брак и без брак 

 

Области Общо В градовете В селата 

Общини всичко брачн

и 

извънб

рачни 

всичко брачн

и 

извънб

рачни 

всичко брачн

и 

извънб

рачни 
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2010 2011 2012 2013 2014 2015

За МИГ 135 150 140 121 112 116

За  област Габрово 1030 993 876 849 775 794

Брой на живородените за периода 
2010-2015 за МИГ и за област 

Габрово
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Габрово 1030 395 635 861 346 515 169 49 120 

Дряново 73 20 53 64 19 45 9 1 8 

Трявна 62 26 36 59 25 34 3 1 2 

Общо за 
МИГ 

135 46 89 123 44 79 12 2 10 

2011 

Габрово 993 364 629 817 325 492 176 39 137 

Дряново 79 20 59 68 .. .. 11 .. .. 

Трявна 71 27 44 66 .. .. 5 .. .. 

Общо за 

МИГ 

150 47 103 134 .. .. 16 .. .. 

2012 

Габрово 876 298 578 726 261 465 150 37 113 

Дряново 71 33 38 59 29 30 12 4 8 

Трявна 69 15 54 68 .. .. .. .. .. 

Общо за 
МИГ 

140 48 92 127 .. .. .. .. .. 

2013 

Габрово 849 283 566 703 253 450 146 30 116 

Дряново 68 17 51 55 .. .. 13 .. .. 

Трявна 53 17 36 52 .. .. .. .. .. 

Общо за 
МИГ 

121 34 87 107 .. .. .. .. .. 

2014 

Габрово 775 229 546 646 197 449 129 32 97 

Дряново 61 17 44 54 .. .. 7 .. .. 

Трявна 51 7 44 51 .. .. .. .. .. 

Общо за 
МИГ 

112 24 88 105 .. .. .. .. .. 

2015 

Габрово 794 245 549 668 213 455 126 32 94 

Дряново 66 17 49 57 .. .. 9 .. .. 

Трявна 50 14 36 .. .. .. .. .. .. 

Общо за 
МИГ 

116 31 85 .. .. .. .. .. .. 

 

 

 

 

 

 

Фигура 8. Деца, родени в брак или извън брак на родителите 
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В таблица 7 и фигура 8 е проследена тенденцията на родените деца през периода 2010-

2015г. по  признак, дали родителите са в брачно съжителство по време на раждането на 

детето или са извънбрачна двойка. 

След анализ на данните се забелязва, че съществува тенденция, при която повечето деца 

са родени без да има брак между родителите. Това се повтаря както за територията на 

общините Дряново и Трявна /територията на МИГ/, така и за цялата област Габрово.  

 

Таблица 8. Анализ на починалите през периода 2010-2015г. на територията на 

МИГ и на Област Габрово 

 

Области 2010 2011 2012 

Общини Общо Мъже Жени Общо Мъже Жени Общо Мъже Жени 

Габрово 2218 1159 1059 2176 1103 1073 2233 1126 1107 

Дряново 241 128 113 208 104 104 211 100 111 

Трявна 243 126 117 213 111 102 196 106 90 

Общо за 
МИГ 

484 254 230 421 215 206 407 206 201 

 

Области 2013 2014 2015 

Общини Общо Мъже Жени Общо Мъже Жени Общо Мъже Жени 

Габрово 2120 1097 1023 2135 1077 1058 2234 1170 1064 

Дряново 195 112 83 198 84 114 195 105 90 

Трявна 198 106 92 197 105 92 233 129 104 

Общо за 
МИГ 

393 218 175 395 189 206 428 234 194 
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От таблица 8 се вижда, че тенденцията на развитие на населението на област Габрово и 

на МИГ в частност, повтаря  развитието на населението на голяма част от областите  в 

България, т.е. починалите от мъжки пол са в повече отколкото починалите лица от 

женски пол. Броят на починалите се движи в границите от 393 през 2013г., когато е бил 

най-малък до 484 души през 2010г., когато е бил най-голям. 

 

Таблица 9. Анализ на естествения прираст на населението  

за периода 2010-2015г. 

 
Области Живородени  Умрели Естествен прираст 

Общини всичко момчета  
момичета 

  всичко мъже жени   всичко мъже жени 

2010 

Габрово 1030 513 517 2218 1159 1059 -1188 -646 -542 

Дряново 73 40 33 241 128 113 -168 -88 -80 

Трявна 62 25 37 243 126 117 -181 -101 -80 

Общо за 
МИГ 

135 65 70 484 254 230 -349 -189 -160 

          

2011 

Габрово 993 525 468 2176 1103 1073 -1183 -578 -605 

Дряново 79 45 34 208 104 104 -129 -59 -70 

Трявна 71 34 37 213 111 102 -142 -77 -65 

Общо за 
МИГ 

150 79 71 421 215 206 -271 -136 -135 

          

2012 

Габрово 876 457 419 2233 1126 1107 -1357 -669 -688 

Дряново 71 37 34 211 100 111 -140 -63 -77 

Трявна 69 36 33 196 106 90 -127 -70 -57 

Общо за 

МИГ 

140 73 67 407 206 201 -267 -133 -134 

          

2013 

Габрово 849 435 414 2120 1097 1023 -1271 -662 -609 

Дряново 68 33 35 195 112 83 -127 -79 -48 

Трявна 53 23 30 198 106 92 -145 -83 -62 

Общо за 
МИГ 

121 56 65 393 218 175 -272 -162 -110 

          

2014 

Габрово 775 411 364 2135 1077 1058 -1360 -666 -694 

Дряново 61 31 30 198 84 114 -137 -53 -84 

Трявна 51 26 25 197 105 92 -146 -79 -67 

Общо за 
МИГ 

112 57 55 395 189 206 -283 -132 -151 

          

2015 

Габрово 794 425 369 2234 1170 1064 -1440 -745 -695 

Дряново 66 29 37 195 105 90 -129 -76 -53 
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Трявна 50 27 23 233 129 104 -183 -102 -81 

Общо за 
МИГ 

116 56 60 428 234 194 -312 -178 -134 

 

Фигура 9. Естествен прираст за периода 2010 – 

2015г. за територията на МИГ и за обл. Габрово 

Както се вижда от диаграмата за 

естествения прираст, 

тенденцията за намаляване на 

населението на МИГ следва 

точно тенденцията на 

намаляване на цялата област 

Габрово.  

 

 

 

Таблица 10. Анализ на механичното движение на населението 

 през периода 2010-2015г. 

 

Области Заселени Изселени Механичен прираст 

Общини всичко мъже жени всичко мъже жени всичко мъже жени 

2010 

Габрово 2366 1126 1240 3429 1627 1802 -1063 -501 -562 

Дряново 276 137 139 295 137 158 -19 0 -19 

Трявна 189 89 100 375 171 204 -186 -82 -104 

Общо за 
МИГ 

465 226 239 670 308 362 -205 -82 -123 

2011 

Габрово 1403 700 703 1673 837 836 -270 -137 -133 

Дряново 155 72 83 146 77 69 9 -5 14 

Трявна 141 80 61 169 85 84 -28 -5 -23 

Общо за 
МИГ 

296 152 144 315 162 153 -19 -10 -9 

2012 

Габрово 1520 793 727 1581 703 878 -61 90 -151 

Дряново 164 76 88 165 66 99 -1 10 -11 

Трявна 115 53 62 129 45 84 -14 8 -22 

Общо за 

МИГ 

279 129 150 294 111 183 -15 18 -33 

2013 

Габрово 1509 730 779 1938 905 1033 -429 -175 -254 

Дряново 177 87 90 146 70 76 31 17 14 

Трявна 141 68 73 180 68 112 -39 0 -39 

Общо за 
МИГ 

318 155 163 326 138 188 -8 17 -25 

2014 

Габрово 1521 717 804 2081 983 1098 -560 -266 -294 

Дряново 200 91 109 179 81 98 21 10 11 

Трявна 140 70 70 191 96 95 -51 -26 -25 

Общо за 
МИГ 

340 161 179 370 177 193 -30 -16 -14 

2015 
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0
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Габрово 1806 862 944 2445 1116 1329 -639 -254 -385 

Дряново 201 97 104 194 85 109 7 12 -5 

Трявна 162 64 98 244 101 143 -82 -37 -45 

Общо за 
МИГ 

363 161 202 438 186 252 -75 -25 -50 

 

Фигура 10. Механичен прираст за периода 2010 – 2015г. 

 

След анализ на механичното движение на населението на територията на общините 

Дряново и Трявна може да се направи извода, че като цяло механичния прираст на 

населението от територията на МИГ е отрицателен и следва тенденцията на механичния 

прираст на цялата област Габрово. 

Интересна е тенденцията, че в община Дряново за разлика от община Трявна 

механичния прираст е предимно положителен.  

 

Таблица 11. Анализ на средногодишното население на територията на МИГ  

за периода 2010-2015г. 
Области 2010 2011 2012 

Общини общо в 

градовет
е 

в 

селат
а 

общо в 

градовет
е 

в 

селат
а 

общо в 

градовет
е 

в 

селат
а 

Габрово               12887
5 

103278 25597 12211
6 

99817 22299 12068
0 

98812 21868 

Дрянов

о              

10408 7967 2441 9647 7358 2289 9517 7282 2235 

Трявна               12278 11592 686 11688 11163 525 11532 11018 514 

Общо за 
МИГ 

22686 19559 3127 21335 18521 2814 21049 18300 2749 

 

Област
и 

2013 2014 2015 

Общини общо в 

градовет
е 

в 

селат
а 

общо в 

градовет
е 

в 

селат
а 

общо в 

градовет
е 

в 

селат
а 

Габров
о               

11912
1 

97664 21457 11731
1 

96200 21111 115311.
5 

94446.5 20865 

2010 2011 2012 2013 2014 2015

Дряново -19 9 -1 31 21 7

Трявна -186 -28 -14 -39 -51 -82

Общо за  МИГ -205 -19 -15 -8 -30 -75
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Дрянов
о              

9398 7212 2186 9292 7148 2144 9173 7063.5 2109.5 

Трявна               11370 10862 508 11180 10672 508 10948.5 10448 500.5 

Общо за 
МИГ 

20768 18074 2694 20472 17820 2652 20121.5 17511.5 2610 

 

Средно годишното население на общините има тенденция към намаляване, и 

тенденцията е налице и в двете общини, обхванати от  МИГ и в селата и в градовете, 

което е видно от следващата диаграма.  

Интересна е зависимостта на живеещите в селата като процент към общото население 

на общините. За цялата област Габрово за 2015 година, съотношението на живеещите в 

градовете към живеещите в селата е 82%:18%. За община Дряново това съотношение е 

77%:23%, а за Община Трявна – 95%:5%.  Средно за територията на МИГ – 87%:13%. 

Изводът е, че територията като цяло се доближава до структурата на областта, въпреки 

голямото изключение на община Трявна, където  имаме съсредоточеност на 95% от 

населението в двата града – Трявна и Плачковци и разпръснатостта на останалите 5% в 

104 села. Данните за цялата територия на МИГ показват, че се наблюдава хармоничност, 

която спазва едни нормални пропорции на градско към селско население 87%:13%. 

 

Фигура 11. Средно-годишно население за периода 2010 – 2015г. 

 

 

2010 2011 2012 2013 2014 2015

Дряново - град 7967 7358 7282 7212 7148 7064

Дряново- села 2441 2289 2235 2186 2144 2110

Трявна - градове 11592 11163 11018 10862 10672 10448

Трявна - села 686 525 514 508 508 501
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3.2. Анализ на човешките ресурси и пазара на труда 

3.2.1.Анализ на безработицата на територията на МИГ 

Безработицата като социално-икономическо явление е обективно присъща на 

пазарната икономика. Тя е в тясна връзка и зависимост от развитието на икономиката, 

а нейната структура, ефективност и адаптивност към вътрешния и външния пазар. От 

друга страна влияние оказват развитието на населението, неговата демографска 

структура, мобилност и професионално-образователно и квалификационна структура. 

Значително влияние върху равнището и развитието на безработицата оказват и такива 

фактори, като икономическата и социална политика на правителството и местните 

органи на властта, законодателството и социалното партньорство. 

 

Безработицата е сред най-определящите индикатори за характера и равнището на 

икономическото развитие, за степента на неговата социална ориентация, за социалното 

равновесие в обществото. Размерите и структурата на безработицата, състоянието на 

пазара на труда са едни от най-важните характеристики за икономическото развитие на 

една страна и за провежданата от нейното правителство икономическа и социална 

политика. За това проблемите, свързани с безработицата, обедняването на населението 

поради липса на възможност за трудова реализация, заемат важно място в програмите 

на всяко правителство. 

За целите на настоящото проучване са взети данни от Агенцията по заетостта – Бюро по 

труда Габрово за територията на общините Дряново и Трявна. Към м. декември 2016г.  

броят на безработните от територията на МИГ е 576 лица, които са разпределени по 

общини съответно 231 от община Трявна и 345 от община Дряново. 

Така представена безработицата по-ясно се вижда, когато търсим процент на 

безработни към икономически активното население. Процентът безработни, към 

икономически активното население за община Дряново е 8.69%, а за община Трявна  е 

4.45%. Средният процент за територията на МИГ е 6.57%. 

За сравнение същия процент за област Габрово и за България са съответно 4.63% и 7.88 

%, откъдето може да се направи извода, че безработицата на територията на МИГ е по-

голяма от средната безработица на област Габрово, но по-малка за страната за същия 

период. 

Според възрастта си безработните от територията са представени на таблица 12  и 

фигура 11. 

 

Таблица 12. Възрастовата структура на безработните лица 

 

Възраст до 29 от 30 до 54 над 54 

Дряново 47 191 107 

Трявна 28 135 68 

Общо 75 326 175 
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Фигура 12. Възрастовата структура на безработните лица 

 

 
 

 

Преобладават безработните лица във възрастовата граница от 30 до 54 години – 56.59% 

от общия брой регистрирани безработни, следвани от безработните лица на възраст над 

54 години – 30.38%. Най-нисък е процентът на регистрираните безработни младежи – 

на възраст до 29 години – общо за територията на МИГ са регистрирани 75 лица или 

13.02% от всички регистрирани безработни. 

  

Според образователното равнище, безработните от територията на МИГ са представени 

в табличен и графичен вид по-долу. 

 

Таблица 13. Образователно равнище на безработните лица 

 

Образование висше средно основно и 
по-ниско 

Дряново 36 191 118 

Трявна 36 153 42 

Общо за МИГ 72 344 160 
 

 

Фигура 13. Образователно равнище на безработните лица 
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По образователно равнище преобладават регистрираните безработни лица със 

завършено средно образование – 59.72%, следвани от завършилите основно 

образование – 15.79% и завършилите висше образование – 12.49%.  

Около 4% от регистрираните безработни са представители на уязвими групи от населението.  

 

3.2.2. Анализ на младежката безработица на територията на МИГ  

Безработицата е тежък социален проблем, защото обхваща не само възрастното 

население в страните на Европейския съюз, но и голяма част от младите хора, които са 

трайно безработни или са застрашени всеки момент да останат без работа.  През 

последното десетилетие много млади хора се сблъскват с проблемът безработица и 

произтичащите от нея последствия. Една част остават да се борят и търсят начини за 

препитание в България, други напускат страната ни за да търсят реализация и по- 

благоприятни условия за живот в други страни както в Европа така и по целия свят. 

Затова проследяването и анализирането на младежката безработица е от съществено 

значение за устойчивото развитие на селските райони, каквато е и територията на “МИГ 

– Дряново – Трявна – в сърцето на Балкана”. 

Разпределението на безработните младежи на територията на двете  общини е отразено 

в следващите таблица и диаграма. Преобладават безработните младежи, завършили 

средно образование във възрастовите граници от 25 до 29г., които заемат 36% от всички 

регистрирани безработни младежи на територията на МИГ. 18 броя (24% от всички 

регистрирани) са регистрираните младежи, завършили средно образование във 

възрастовата граница от 20 до 24 години. На следващо място са безработните младежи, 

завършили основно или по-ниско образование. Най-малък е процентът на безработните 

младежи – висшисти. 

 

Таблица 14. Младежка безработица 

 
 

Дряново Трявна 

72; 12%

344; 60%

160; 28%

Общо за МИГ

висше

средно

основно и по-ниско
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Младежи висше средно основно 

и по-
ниско 

висше средно основно 

и по-
ниско 

до 19   1 4   2 1 
от 20 до 24 г   9 2 1 9 4 

от 25 до 29 г 3 22 6 3 5 3 
 

 

Фигура 14. Младежка безработица 

 

 
 

Анализирайки данните от графиките, прави впечатление по-голямата младежка 

безработица в община Дряново, съотношението е 47 безработни младежи до 29г. от 

община Дряново към 28 от община Трявна.  

По-долу са представени обобщени данни по отношение на младите безработни, 

класифицирани по възраст и образователно равнище. 

 

Фигура 15. Структура на безработните младежи по възраст 
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Фигура 16. Структура на безработните младежи по образование 

 

 
 

 

По данни от Бюрото по труда в Габрово, най-много  безработни младежи от територията 

са от възрастовата група  от 25 до 29г., следвани от групата 20-24г. 

Според образованието си безработните младежи са предимно със средно образование – 

63%, с основно и по-ниско – 26%, а с висше образование под 1% . 

 

3.2.3. Анализ на безработните над 54 г.  от територията на МИГ 

За територията на местната инициативна група от съществено значение е и 

анализирането на ситуацията по отношение на безработните лица над 54 годишна 

възраст. 1Намирането на нова работа за представителите от тази група е изключително 

трудно, тъй като се считат с по-слаба адаптивност и с намален трудов потенциал. Като 

един от най-големите недостатъци на по-възрастните служители са недостатъчните 

знания и липсата на умения, съответстващи на новите изисквания, наложени от 

навлизането на новите технологии. Особено уязвими са тези, които имат основно или 

средно образование, не владеят чужди езици и нямат адекватни компютърни умения. 

Равнището на образование и професионална подготовка в голяма степен предопределят 

нивото на заетостта. Те са основният фактор за достъп до пазара на труда. Поради тази 

причина хората над 50 години трудно намират работа, а ако я намерят –заемат позиции, 

на които се изисква ниска квалификация . 

                                                 
1 Елка Цонева, Състояние и динамика на заетостта и безработицата сред хората над 50 години в 
България, стр. 173 
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Състоянието на безработните лица от територията на местната инициативна група над 

54-годишна възраст е представено на таблица 15. 

 

Таблица 15. Безработни лица над 54 години 

 

Безработни лица над 54 г. висше средно 
основно и по-

ниско 

 в община Трявна  9 44 15 
 в община Дряново  11 53 43 

 

От таблицата е видно, че по-голям е броят на безработните и в предпенсионна възраст 

от територията на община Дряново  – 61% срещу 39% от община Трявна. По отношение 

на образователното равнище, преобладават безработните лица, завършили средно 

образование – 55.43% от всички регистрирани безработни от тези възрастови граници, 

следвани от безработните, завършили основно и по-ниско образование – 33.14%. Най-

малък е броят на безработните висшисти в тази възрастова група – 11.43%. 

За цялата територия на МИГ. 

 

3.2.4. Анализ на трайно безработните от територията на МИГ  

Продължително безработни са лицата, които са безработни от една година и повече. 

Според данни от Агенцията по заетостта – Бюро по труда Габрово, за територията на 

двете общини обхващащи МИГ Дряново – Трявна тенденцията за по-голям брой 

безработни от община Дряново спрямо община Трявна се запазва и при тази целева 

група като съотношението е 152 броя към 48 броя. 

 

Според възрастта си трайно безработните по общини са както следва: 

 

Таблица 16. Трайно безработни лица на територията на МИГ 

 
 

Дряново Трявна 

до 29 6 1 

от 30 до 54 г 88 25 

над 54 58 22 

 

От данните на таблица 16 може да се направят следните заключения: 

- от всички трайно безработни лица на територията, преобладават тези, които са във 

възрастовата граница от 30 до 45 години – 56.5% от всички трайно безработни. Следва 

целевата група във възрастовите граници над 54 години – 40%. Най-малък е 

относителният дял на трайно безработните младежи – до 29 годишна възраст – 3.5%. В 

графичен вид тези данни са представени на фигура 16. 
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Фигура 17. Трайно безработни лица на територията  

на МИГ по възраст 

 

 
 

Фигура 18. Трайно безработни лица на територията на МИГ 

 по завършено образование 

 

 
 

Най-голям е процентът на трайно безработните в активна трудоспособна възраст, което 

представлява 57%, следвани от безработните в предпенсионна възраст – 40%. С най – 

малък дял са безработните младежи до 29г. – 3%. 

Според образователното равнище на трайно безработните лица от територията, може 

да се направи извода че най-голям брой – 94 лица /47%/ са със средно образовние, 

следвани от тези с основно и по-ниско образование – 88 лица/44%/ и с най-малък дял 

са безработните висшисти – 18 лица /9%/. 

 

Коефициентът на икономическа активност – 15 – 64 навършени години за област 

Габрово е 66.6 % за 2010г. И 72.1% за 2014г. А коефициента на заетост – 15 – 64 

навършени години е от 61.6 % през 2010г. И 66.1% през 2014г. БВП на човек  от 

населението от 7 711 лева през 2010г. Нараства на 8 985 лева през 2014г. 

По данни на НСИ средната брутна годишна заплата за област Габрово за 2014 година се 

движи в границите от 4 584 лева (в групата административни и спомагателни дейности) 

7; 3%

113; 57%

80; 40%

По възраст на трайно безработните лица 
от територията на МИГ 

до 29

от 30 до 54 г

над 54

18; 9%

94; 47%

88; 44%

По образование на трайно безработните 
от територията на МИГ

висше средно основно и по-ниско
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до 11 870 лева (в групата    производство и разпределение на електрическа и 

топлоенергия и газ ). 

 

 

3.2.5. Социални услуги. 

Община Дряново 

Община Дряново разработва и изпълнява интегрирани политики за подкрепа на хората 

в риск, с увреждания и старите хора на територията на общината, като комбинира 

ресурсите и координира дейности в сферата на социалното подпомагане, образование, 

здравеопазване, политики на пазара на труда. Общата рамка на социалната политика на 

общината е поставена в ОПР, но тя е детайлно планирана в Общинската стратегия за  

развитие на социалните услуги – община Дряново. Ключовите приоритетни 

направления на Общинската стратегия са изведени в съответствие с идентифицираните 

потребности на рисковите групи и необходимостта от спешна намеса за решаване на 

критичните социални проблеми на жителите на общината. В широк контекст, 

политиките на социално включване обхващат всички уязвими общности и индивиди, 

които имат нужда от подкрепа. 

На територията на община Дряново функционират 10 социални обекта, които 

предоставят социални услуги: 

Две специализирани институции:  

 Дом за възрастни с деменция гр. Дряново – капацитет 52 души. 
 Дом за възрастни с психични разстройства – с. Радовци, - с капацитет 110 жени. 

Осем социални обекта които предоставят социални услуги на общността: 

 Дневен център за деца и възрастни с увреждания – гр. Дряново с капацитет 50 
деца и възрастни в увреждания. 

 Дневен център за възрастни хора – гр. Дряново с капацитет 40 възрастни лица. 
 Защитено жилище I за жени с интелектуални затруднения – с. Царева ливада с 

капацитет към момента 6 жени. 
 Защитено жилище II за лица с интелектуални затруднения – с. Царева ливада с 

капацитет 8 лица. 
 Защитено жилище за хора с умствена изостаналост – с. Гостилица с капацитет 8 

лица. 
 Защитено жилище за възрастни хора с физически увреждания – гр. Дряново с 

капацитет 8 лица. 
 Преходно жилище – с. Радовци с капацитет 5 лица. 
 Домашен социален патронаж – гр. Дряново с капацитет 80 души. 

 

Специализирани институции: 

 

 Дом за възрастни с деменция – гр. Дряново  
Ползвателите на услугата са възрастни хора страдащи от деменция и болест на  

Алцхаймер. Това са лица, които не са в състояние сами да организират и задоволяват 

своите потребности. Капацитетът на специализираната институция е 52 места  и 

персонал 30 бр. 



Проучванията и анализите на територията са направени в изпълнение на проект по договор № РД 50-
110/17.08.2016г., финансиран по подмярка 19.1. „Помощ за технически дейности“ от ПРСР 2014 – 2020г. 46 

В дома за възрастни с деменция постъпват лица със следните диагнози 

Лакунарнадеменция, Генерализирана атеросклероза, Епизоди на обърканост и 

Халюцинации. 

 Дом за възрастни с психични разстройства – с. Радовци 
Ползвателите на услугата ДВПР с. Радовци са жени с психични разстройства. Това са 

лица, които не са в състояние сами да организират и задоволяват своите ежедневни 

потребности. Капацитетът на специализираната институция е 110 места и персонал 59 

бр. 

Социални услуги, които се предоставят в общността : 

 

 Домашен социален патронаж гр. Дряново 
Домашен социален патронаж (ДСП) е комплекс от социални услуги, предоставя в 

общността. Целта на домашния социален патронаж е грижата за възрастните хора и 

лицата с увреждания, подпомагайки ги в тяхната естествена домашна среда.Намира се в 

сградата на Дирекция „Социално подпомагане“. ДСП е с общинско финансиране, с 

капацитет 80 места и персонал 5 бр. В момента ползват услугата 52 потребители. 

Обхванатите възрастни хора от тази социална услуга се нуждаят от ежедневни грижи в 

дома, помощ при самообслужването, поддържане на хигиена, пазаруване, придружаване, 

социални контакти и психо-социална подкрепа. Предоставяните социални услуги са 

важен елемент, а не рядко и необходимо условие за тяхното оцеляване и нормален 

живот, като те включват: 

 Доставяне на храна; 
 Наблюдение на здравното състояние и съдействие за получаване на медицинска 

помощ; 

 Поддържане хигиена в дома; 

 Снабдяване с отоплителни материали; 
 Осигуряване на дребни ремонти на жилището и битова техника; 
 Осигуряване на постелен инвентар, облекло и обувки; 
 Осигуряване на развлечения и занимания; 
 Покупка на хранителни продукти и други стоки; 

 Административно финансови и правни услуги. 
 

 Дневен център за стари хора гр. Дряново 
Доставчик на социалната услуга е Дружество за социално подпомагане. Капацитетът на 

дневния център е 40 потребителя, а персоналът – 4 бр. 

Социалните услуги се предоставят след насочване към услугата от: Дирекция „Социално 

подпомагане”;Граждани, професионалисти и институции, които имат информация за 

предоставяната социална услуга. 

Ползващите социалната услуга са възрастни хора, в над трудоспособна възраст, самотно 

живеещи възрастни хора застрашени от социална изолация, както и възрастни хора 

запазили активното си отношение към социалния живот, живеещи на територията на 

Община Дряново. 

Услугите и заниманията, който предоставя Дневния център включват: 

 Ежедневно здравно наблюдение; 
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 Индивидуални и групови рехабилитационни програми; 
 Лечебна физкултура по методика за възрастни; 

 Правни, социални и други консултации; 
 Попълване на формуляри, мерене на кръвно и налягане; 
 Мероприятия за социални контакти и социална адаптация; 

 Психотерапия. 
 

 Дневен център за деца и възрастни с увреждания гр. Дряново  
Доставчик на услугата е Дружество за умствено и психически увредени лица. Услугите 

на Дневния център се ползват от деца и възрастни с различни медицински диагнози – 

детска церебрална парализа, детски аутизъм, сензорни нарушения, епилепсия, умствена 

изостаналост, психични разстройства, прогресивна мускулна дистрофия, глухота и 

слепота. Децата, които ползват социалната услуга се насочват с направление от Отдел 

Закрила на детето – Изнесени работни места гр. Дряново, към Дирекция „Социално 

подпомагане“ – Севлиево. 

Капацитетът на дневния център е 50 места, а персоналът – 17,5 бр. Лицата, които 

посещават центъра се обучават на елементарни хигиенни и трудови навици за по-

самостоятелен начин на живот.На всички лица, ползващи услугите на дневния център, 

се правят индивидуални планове, включващи цялостна оценка на здравословното и 

социалното им състояние, умения за самообслужване, социално поведение, участие в 

живота на обществото, психомоторно, емоционално и образователно развитие, и 

комуникация. Резултатите се постигат чрез рехабилитация, трудотерапия, работа с 

педагози, рехабилитатор, психолог, социален работник, логопед и тифлопедагог. 

 

 Защитени жилища 
„Защитени жилища” са форми на социални услуги, в които хората водят независим 

начин на живот, подпомагани от професионалисти. В Защитените жилища се изготвят 

индивидуални планове за грижа и се актуализират на всеки шест месеца от екип в 

състав: специален педагог и трудотерапевти. През деня клиентите ползват социалната 

услуга „Дневен център за деца и възрастни с увреждания” в гр.Дряново. Изграждат се 

умения за преодоляване на трудности, като се използват наличните възможности на 

клиентите с акцент върху социалното възстановяване. Прилага се индивидуален подход 

и услугите са съобразени с конкретните потребности на всяко лице. Обединяването в 

групи на лица с различна степен на умствена изостаналост има за цел насърчаване на 

взаимопомощта в процеса на съвместно съжителство. В Защитените жилища се 

организира и провежда цялостна възпитателна работа с потребителите на социалната 

услуга, като трудотерапевтите ръководят битовата им дейност. Подпомага се 

физическото, умственото и социално-трудовото адаптиране на клиентите, провежда се 

обучение в елементарни хигиенни умения и се формират хигиенни навици. Настанените 

лица в защитените жилища се обучават в самостоятелен начин на живот.  

 

 Защитени жилища І и ІІ – с. Царева ливада: 
 „Защитено жилище” за жени с интелектуални затруднения І с капацитет 6 места. 
 „Защитено жилище” за лица с интелектуални затруднения ІІ с капацитет 8 места. 
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Настанените лица са мъже и жени с интелектуални затруднения изведени от 

специализирани институции. 

Общият капацитет на двете защитените жилища е 14 мъже и жени. В първото защитено 

жилище живеят шест жени, изведени от ДВПР – с. Радовци. Във второто защитено 

жилище живеят 8 потребители на социалната услуга – трима мъже и пет жени с 

интелектуални затруднения, изведени от различни специализирани институции. 

Доставчик на социалната услуга е Дружество за умствено и психически увредени лица – 

гр. Дряново. 

 

 Защитено жилище за възрастни с физически увреждания – гр. Дряново: 
Доставчик на социалната услуга е Дружество за социално подпомагане – Дряново. 

Капацитетът на жилището е осем мъже и жени и пет човека обслужващ персонал.  

В защитеното жилище за хора с умствена изостаналост с. Гостилица се приемат 

пълнолетни жени и мъже с лека и средна степен на умствена изостаналост, изведени от 

специализирани институции за възрастни с умствена изостаналост. 

 Защитено жилище за хора с умствена изостаналост с. Гостилица: 
Доставчик на социалната услуга е Дружество за социално подпомагане – Дряново. 

Капацитетът на жилището е осем мъже и жени и пет човека обслужващ персонал. В 

„Защитеното жилище” се приемат пълнолетни жени и мъже с лека и средна степен на  

умствена изостаналост, изведени от специализирани институции за възрастни с 

умствена изостаналост. 

 

 Преходно жилище: 
Преходни жилища са форми на социални услуги, в които хората водят независим начин 

на живот, подпомогнати от професионалисти, с цел подготовка за извеждането им от 

специализирана институция. В жилището се приемат пълнолетни лица, които са 

ползвали социални услуги в специализирани институции. 

Доставчик на социалната услуга е Община Дряново. Капацитета на жилището е 

пет жени и четири човека обслужващ персонал. 

 

 Център за обществена подкрепа гр. Дряново 
Предоставянето на услугата стартира през 01.01.2009 г. Доставчик на услугата е 

Читалище „Развитие 1869” – гр. Дряново. 

Потребители на социалната услуга са деца с рисково и асоциално поведение; малолетни 

и непълнолетни с наложена присъда „Пробация”, застрашени от отпадане от училище; 

деца с проблеми в общуването и невъзможност за справяне  в социална среда, нуждаещи 

се от подкрепа и консултация; деца излизащи от специализирани институции;родители 

с трудности при отглеждане и възпитание на децата си. Приоритетно се работи с децата 

настанени във Възпитателно училище интернат „Св. Св. Кирил и Методий” – с. Керека. 

Екипът на центъра работи по конкретни случаи на деца, насочени с направления от ОЗД 

/Дирекция „Социално подпомагане” Севлиево. Капацитетът на услугата е 15 

потребители. Персоналът се състои от 5 щатни бройки. 
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С оглед посрещане на потребностите на различните целеви групи от населението в 

Стратегията за развитие на социалните услуги на община Дряново е предвидено  

разкриването на две нови социални услуги: 

 Разкриване на Център за настаняване от семеен тип.  
 Разкриване на Център за социална рехабилитация и интеграция на хора с 

увредено зрение. 
 

Община Трявна 

В община Трявна функционират редица социални услуги, предоставяни от различни 

видове центрове и насочени към нуждите на населението, вкл. Грижи за деца, за 

възрастни хора, както и хора в неравностойно положение. Съгласно информацията, 

представена в Областната стратегия за развитие на социалните услуги 2011 – 2015  и 

нейната актуализация, социалните услуги се осъществяват както чрез бюджетно 

финансиране (делегирани и местни дейности), така и чрез финансиране от фондовете 

на ЕС и други донори : 

 SOS- детско селище (субсидиран от международната организация SOS 
Киндердорф Интернационал и от индивидуални дарения); 

 Център за обществена подкрепа (ЦОП); 

 Център за социална рехабилитация и интеграция (държавно 
делегиранадейност); 

 Дневен център за възрастни с увреждания; 

 Дом за стари хора; 
 Личен асистент – услуга в общността по национална програма и по ОП  „Развитие 

на човешките ресурси”; 
 Социален асистент – услуга в общността по национална програма; 
 Домашен помощник – услуга в общността по ОП “Развитие на 

човешките ресурси”. 

Предоставяните социални услуги са насочени към деца в риск, като една от основните 

целеви групи и осигуряват отглеждане на деца в грижа от семеен тип, превенция на 

изоставянето, превенция на насилието и отпадане от училище, деинституционализация 

и реинтеграция на деца, обучение в умения на самостоятелен живот и социална 

интеграция на деца от институции, консултиране и подкрепа на семейства в риск, 

оценяване и обучение на бъдещи приемни родители и осиновители, консултиране и 

подкрепа на деца с противообществени прояви. 

Част от центровете и услугите са насочени към възрастните за интеграция на хора с 

увреждания, придобиване на основни умения и спомагане на трудова заетост, 

провеждане на социална и медицинска рехабилитация, предоставяне на целодневна 

и/или почасова грижа, в зависимост от индивидуалните потребности на ползвателите, 

оказване на подкрепа на възрастните с увреждания и техните семейства, осигуряване на 

грижи в семейна среда на хора и деца, нуждаещи се от постоянно обгрижване в 

ежедневието си, предоставяне на алтернативен избор за професионално развитие на 

семейства, в които има лице с трайно увреждане. 

Центърът за обществена подкрепа поддържа добро сътрудничество с училищата на 

територията на община Трявна с цел превенция от отпадане от училище на деца.  
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Предвижда се социалната услуга „Личен асистент“ да бъде предложена за  

финансиране от републиканския бюджет като делегирана държавна дейност за 

постигане на устойчиво развитие. Община Трявна е партньор и в проект «И аз имам 

семейство» на Агенция за социално подпомагане.  

Община Трявна е осъществила проект, насочен към създаване на социално  предприятие 

за обществено хранене в две основни направления социална  кухня/домашен социален 

патронаж/ и кухня за масово хранене. Предприятието  обслужва възрастни и 

трудноподвижни лица. Социалната кухня ще има за цел задоволяване потребностите от 

храна на хора, които не могат да си я осигурят сами или с помощта на своите близки, 

поради финансови или битови затруднения. Другото направление, в което ще работи 

предприятието е кухня за масово хранене, където ще  могат да имат достъп жители и 

гости на града. Идеята на проекта е и в двете направаления да се рализира частично 

предлагане на здравословно меню и съответно на диетично меню, като това още веднъж 

ще добави социален ефект в работата на предприятието. 

Една от целите на община Трявна в разглежданата област през следващия  

програмен период е да осигури устойчивост на наличните и необходими социални  

услуги, както и да осъществява наблюдение на развитието на нуждите и да планира  

съответните мерки по планиране и разкриване на нови или надграждане на  

съществуващи социални услуги. 

Областната стратегия за развитие 2014 – 2020 г. посочва като предизвикателство в 

социалната сфера застаряването на населението в областта. По данни на Областната  

стратегия, на територията на община Трявна живеят 220 самотни стари хора.  

Необходимо е системата за дългосрочна грижа (услуги за възрастни хора и хора с  

увреждания) да предоставя повече възможности и подкрепа за възрастните хора и да 

осигурява на хората с увреждания възможност да водят самостоятелен и независим 

живот, както и активно да участват в обществения живот. Като основна  задача е посочен 

процеса на подобряване на механизма за координация между системите за социална и 

здравна грижа, както от гледна точка на политиките, така и от гледна точка на 

участващите структури. 

Предвид регистрираните устойчиви тенденции за намаляване и застаряване на  

населението на общината, планинският характер на общинската територия и големия  

брой малки отдалечени от общинския център населени места, както и приоритетите на  

политиката за сближаване на ЕС за периода 2014 -2020 г., особен интерес представляват 

възможностите за финансиране на иновативни услуги в общността, насочени към 

нуждите на възрастни хора, вкл. Самотно живеещи извън общинския център и младежи 

и лица в трудоспособна възраст, живеещи в малките населени места. Работещите в 

областта на социалните услуги центрове и неправителствени организации активно 

работят в посока трудова заетост и социално  включване на хора с увреждания. 

Подходящо е развитието на мобилна услуга за  предоставяне на храна, комунално-

битови услуги, помощ в домакинството, здравна и медицинска грижа, осигуряване на 

трудо- и арт терапия, други.__ 
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3.2.6. Образователен сектор 

Таблиица 17. Учебни институции на територията на община Дряново 

 

Община Дряново      
(Брой) 

Показатели 2010/2011 2011/2012 2012/2013 2013/2014 2014/2015 

 Учебни институции 

Общо 5 5 5 5 3 

Общообразователни училища 2 2 2 2 1 

Специални училища 1 1 1 1 1 

Училища по изкуствата и 
спортни училища1 

 -  -  - - - 

Професионални гимназии 2 2 2 2 1 

Професионални колежи с 
прием след средно 
образование 

 -  -  - - - 

Професионални училища след 

VІ и VІІ клас 

 -  -  - - - 

Професионални училища след 
VІІІ клас 

 -  -  - - - 

Самостоятелни колежи  -  -  - - - 

Университети и 
специализирани висши 
училища 

 -  -  - - - 

 

Община Дряново      
(Брой) 

Показатели 2010/2011 2011/2012 2012/2013 2013/2014 2014/2015 

Детски градини 
Детски градини1 – общо 2 2 2 2 1 

Детски учители 19 19 19 18 20 

Деца  209 226 223 214 221 

Целодневни детски градини 2 2 2 2 1 

Детски учители 19 19 19 18 20 

Деца  209 226 223 214 221 
Полудневни детски градини  -  -  - - - 

Детски учители  -  -  - - - 

Деца   -  -  - - - 
 

 

 

Таблиица 18. Учебни институции на територията на община Трявна 

 

Община Трявна 
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(Брой) 

Показатели 2010/2011 2011/2012 2012/2013 2013/2014 2014/2015 
 Учебни институции 

Общо 5 5 5 5 5 

Общообразователни училища 3 3 3 3 3 

Специални училища 1 1 1 1 1 

Училища по изкуствата и 

спортни училища1 

1 1 1 1 1 

Професионални гимназии  -  -  - - - 

Професионални колежи с 
прием след средно 

образование 

 -  -  - - - 

Професионални училища след 
VІ и VІІ клас 

 -  -  - - - 

Професионални училища след 
VІІІ клас 

 -  -  - - - 

Самостоятелни колежи  -  -  - - - 

Университети и 
специализирани висши 
училища 

 -  -  - - - 

 

 

Община Трявна      
(Брой) 

Показатели 2010/2011 2011/2012 2012/2013 2013/2014 2014/2015 

Детски градини 

Детски градини1 – общо 3 3 3 3 3 

Детски учители 25 25 27 27 25 

Деца  266 285 282 294 281 

Целодневни детски градини 3 3 3 3 3 
Детски учители 23 .. .. .. .. 

Деца  233 244 261 271 260 

Полудневни детски градини  -  -  - - - 

Детски учители .. .. .. .. .. 

Деца  33 41 21 23 21 
 

 

Таблиица 19. Детски градини на територията на област Габрово и общините 

Дряново и Трявна за учебните 2014/2015г. и 2015/2016г.  

 

Области                                       

Общини 

Детски 

градин
и 

Деца Места Педагогически 

персонал 1 

Детск

и 
групи общо в т.ч.    

момичет
а 

общо на 100 
деца 

общ
о 

в т.ч. 
детски 

учители 
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2014/2015 

Област 
Габрово 

27 3250 1622 3573 109.9 304 287 141 

   Дряново 1 221 112 225 101.8 21 20 9 
   Трявна 3 281 147 305 108.5 27 25 13 

2015/2016 

Област 
Габрово 

28 3153 1515 3500 111.0 304 287 138 

   Дряново 1 205 102 225 109.8 20 19 9 

   Трявна 3 255 134 297 116.5 27 25 13 
 

Образователната мрежа от територията на община Дряново се състои от четири 
общински, едно държавно училище и две професионални гимназии. Образователната 
инфраструктура в община Трявна се състои от едно среднообразователно училище, две 
основни училища, Национална гимназия по приложни изкуства, Основно оздравително 
училище за сърдечносъдови и белодробни заболявания и три детски заведения.  
Училищната мрежа е съобразена с действащите законови и подзаконови нормативни 
актове, както и с местните, държавни и европейски стратегии за развитие на 
образованието. В училищата е осигурено целодневно обучение на учениците . 
Демографските процеси водят до естествено намаляване броя на паралелките в 
училищата и до естествени промени в структурата на образователната мрежа.  
 

 

3.2.7. Сектор здравеопазване 

Таблиица 20. Лечебни и здравни заведения на територията на община Дряново  

 

Община Дряново      
(Брой) 

Показатели 2010 2011 2012 2013 2014 

Лечебни и здравни заведения 

Болнични заведения – общо 1 1 1 - - 

   легла 60 40 40 - - 

   многопрофилни болници 1 1 1 - - 

   легла 60 40 40 - - 

   специализирани болници  - - - - - 

   легла  - - - - - 

   центрове за кожно-венерически                           

заболявания 

 - - - - - 

   легла  - - - - - 

   комплексни онкологични 
центрове 

 - - - - - 

   легла  - - - - - 

   центрове за психично здраве  - - - - - 

   легла  - - - - - 
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Лечебни заведения за 

извънболнична помощ – общо 

4 4 4 4 4 

   легла  - - - - - 

   диагностично- консултативни 
центрове 

 - - - - - 

   легла  - - - - - 

   медицински центрове 2 2 2 2 2 

   легла  - - - - - 

   самостоятелни медико- 

диагностични и медико-
технически лаборатории 

2 2 2 2 2 

  дентални центрове  - - - - - 

  медико- дентални центрове  - - - - - 

   легла  - - - - - 

Други лечебни и здравни   
заведения 

1 1 1 1 1 

   легла 21 21 21 21 21 

Медицински кадри към 31.12. 

Лекари – общо  16 15 18 12 11 

в т.ч. Oбщопрактикуващи1 7 7 9 7 7 

Лекари по дентална медицина 7 7 7 7 7 

Медицински специалисти по 
здравни грижи 

25 25 25 15 14 

 Детски ясли и деца в детските ясли 

Детски ясли – общо 1 1 1 1 1 

   места 36 36 44 65 64 

Деца – общо 26 36 44 65 64 

   момчета  13 19 25 36 33 

   момичета 13 17 19 29 31 
 

Таблиица 21. Лечебни и здравни заведения на територията на община Трявна 

 

Община Трявна      
(Брой) 

Показатели 2010 2011 2012 2013 2014 

Лечебни и здравни заведения 

Болнични заведения – общо 2 2 2 2 2 

   легла 122 118 106 237 237 

   многопрофилни болници 1 1 1 1 1 

   легла 70 70 70 82 82 

   специализирани болници 1 1 1 1 1 

   легла 52 48 36 155 155 

   центрове за кожно-венерически                           
заболявания 

 - - - - - 
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   легла  - - - - - 

   комплексни онкологични 
центрове 

 - - - - - 

   легла  - - - - - 

   центрове за психично здраве  - - - - - 

   легла  - - - - - 

Лечебни заведения за 
извънболнична помощ – общо 

2 2 2 2 2 

   легла  - - - - - 

   диагностично- консултативни 
центрове 

 - - - - - 

   легла  - - - - - 

   медицински центрове 1 1 1 1 1 

   легла  - - - - - 

   самостоятелни медико- 
диагностични и медико-

технически лаборатории 

1 1 1 1 1 

  дентални центрове  - - - - - 

  медико- дентални центрове  - - - - - 

   легла  - - - - - 

Други лечебни и здравни   
заведения 

 - - - - - 

   легла  - - - - - 

Медицински кадри към 31.12. 

Лекари – общо  51 50 50 51 45 

в т.ч. Oбщопрактикуващи1 9 9 8 8 8 

Лекари по дентална медицина 10 10 10 12 13 

Медицински специалисти по 

здравни грижи 

84 85 88 93 93 

 Детски ясли и деца в детските ясли 

Детски ясли – общо 1 1 1 1 1 

   места 40 40 40 40 40 

Деца – общо 35 26 31 32 28 

   момчета  21 14 16 15 20 

   момичета 14 12 15 17 8 

 

Осигуряването на достъп на населението до необходимите здравни грижи, 

осъществявани в първичната медицинска помощ е първостепенна задача на всяка 

система на здравеопазване. Независимо от заявените и възприети в законодателството 

принципи на достъпност и равнопоставеност на здравноосигурените лица при 

получаване на медицинска помощ, населението на отдалечените от градските центрове 

населени места среща сериозни трудности при нейното осигуряване. На територията на 

МИГ  има адекватно организирана система за здравно обслужване на населението с 
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обновяваща се материално-техническа база и квалифицирани кадри. Системата 

обхваща следните сектори:  

 Доболнична медицинска помощ;  

 Стоматологично обслужване;  

 Хигиенно – епидемиологичен контрол.  

Реформите в системата на здравеопазването през последните години и поетапното 

намаляване на бюджета за здравни грижи доведоха до редица негативни влияния върху 

качеството на здравно обслужване на населението. Най-съществените затруднения са 

свързани с недостиг на финансови средства за осигуряване на задължителен 

минимален обем медицински грижи, осигуряване на кадрова обезпеченост, липса на 

общопрактикуващи лекари в селата.  

Към настоящия момент на територията на община Дряново няма действаща болница за 

активно лечение. Дейността на „Многопрофилна болница за долекуване, 

продължително лечение и рехабилитация – Дряново” ЕООД е прекратена през месец 

март 2012г. Със Заповед № РД – 28 – 18 от 05.02.2013г. на Министъра на 

здравеопазването е отнето разрешението за осъществяване на лечебна дейност на 

болницата. 

От началото на 2000 г. здравното обслужване на населението в община Трявна се 

осъществява от МБАЛ „Д-р Теодоси Витанов” ЕООД (търговски дружество със 100% 

общинска собственост) и Медицински център „Д-р Теодоси Витанов” ЕООД. 

Многопрофилната болница за активно лечение осъществява стационарно лечение на 

свръхостри, остри и хронични заболявания от областта на вътрешната медицина, 

педиатрия, неврология, образна диагностика, клинико-лабораторни, микробиологични 

и функционални изследвания, физиотерапевтични процедури и рехабилитация, 

ортопедия и травматология. 

 

3.2.8. Култура 

Културният календар на общината е наситен с разнообразни културни инициативи с 

участие на всички културни институции на територията на общината: 

 

Таблиица 22. Културни събития на територията на МИГ 

 

Дата Събитие 
6 януари Тържествена света литургия в църква „Св. Богородица” – гр. 

Дряново и водосвет на Йорданов ден – на моста на Колю Фичето. 
Месец януари Тържество с награди за културните дейци, общественици и 

дарители, допринесли за развитието на образованието и 
културата в община Дряново 

19 февруари Отбелязване на годишнина от гибелта на Апостола на свободата – 
Васил Левски. 

3 март Тържество на Руски паметник за отбелязване на Националния 
празник от Освобождението на България и панихида за загиналите 
в руско-турската освободителна война. 



Проучванията и анализите на територията са направени в изпълнение на проект по договор № РД 50-
110/17.08.2016г., финансиран по подмярка 19.1. „Помощ за технически дейности“ от ПРСР 2014 – 2020г. 57 

20 февруари Съвместно с Община Дряново и Исторически музей – честване на 
годишнина от създаването на Дряновското класно училище. 

Месец април Общински фестивал на любителското творчество с участието на 
всички читалища на територията на общината, хоровете при ССБ  
“Успех” и Дневен център за възрастни хора – гр. Дряново, ученици 
от СОУ “Максим Райкович” и от ВУИ “Св. Св. Кирил и Методий” – с. 
Керека. 

17май Честване на Априлската епопея в Дряновския манастир. Включени 
са следните инициативи: 
Традиционен туристически поход  “По пътя на четата на Поп 
Харитон и Бачо Киро”;  
Възстановка на битката край Дряновския манастир, пресъздадена 
от родолюбците и членовете на НД “Традиция”;  
Вечерня с панихида за загиналите въстаници и тържествена заря -
проверка. 
Тържествена заря-проверка. 

24 май Традиционен прием за културните и просветните дейци. 

24 май Ден на българската просвета и култура и на славянската 
писменост. 

Месец юни Празник на Балканските градове Дряново, Котел, Гурково, Елена, 
Твърдица, Трявна “Балканът пее и разказва” 

24 юни Летен празник „Еньова омая” в Геша Вю. 
Месец 
септември 

Празник ”Ракия-магия” в с. Ганчовец, което привлича стотици 
гости от цялата страна. 

6 септември Денят на Съединението на Княжество България с Източна Румелия 
22 септември Ден на независимостта на България. 
16 октомври Празниците на град Дряново. 

 

КУЛТУРНО НАСЛЕДСТВО 

Дряново е сред 100-те национални туристически обекта на Българския туристически 

съюз.  

Някои от най-значимите обекти на богатото културно наследство на Община Дряново 

са:    

Дряновският манастир „Свети Архангел Михаил” 

Три пъти разрушаван и изгарян и три пъти възстановяван от боголюбиви християни, 

Дряновският манастир е твърдина на българския дух. Първите хора заселват клисурата, 

в която е построен манастира, през ранните праисторически епохи. Те обитават 

пещерите на масива Боруна и кухините в скалния венец Поличките. 

Манастирът е основан по времето на цар Калоян, след пренасяне на мощите на св. 

Михаил Воин от Потука в Търновград (1197-1207 г.). Първоначалното му разположение 

е на 2 км. Северно от сегашното, в местността „Малки Св.Архангел“, точно срещу 

пещерата „Андъка“. През 1393 г. турците обсаждат Търново и помитат всичко по пътя 

си, като не пожалват и манастира и го изгарят до основи.  

През 16-ти век родолюбивите българи от околността отново възстановяват светата 

обител. Този път и избират друго място – в местността „Голям Св. Архангел“, на 

отсрещния бряг на реката, но участта и на тази обител е същата.  
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За пореден път и вече на сегашното си място Дряновският манастир е изграден към края 

на 17-ти век. Съборната църква е била еднокорабна и полувкопана в земята и се 

намирала непосредствено до днешната, а освен нея имало и втори храм. Постепенно 

манастира заема отново полагащото му се място в духовния и културен живот по 

българските земи. В него има огромна библиотека. Манастирът става един от най-

големите книжовни центрове през Възраждането, като по това време в него е имало 

около 500 монаси. Славата му се носи по всички краища на Балканския полуостров, но 

това не попречва на кърджалиите да го опожарят за трети път. Още не били изтлели 

въглените от поредния пожар и хората от околността започнали да го възстановяват. 

Подемът и благоденствието на манастира започнали по времето на архимандрит 

Рафаил – игумен на манастира, който започнал обновление на светата обител през 40-

те години на 19-ти век. Издигнати са жилищните постройки откъм реката, а в 1845 г. е 

завършен и новия храм. Така манастирът разполагал вече с две църкви и 5 

допълнителни сгради. Продължила и книжовната дейност на монасите. По това време 

се сменил игумена, като новият – йеромонах Пахомий Стоянов, продължил делото на 

предшественика си, но и дейно се включил в подготовката на Априлското въстание. Той, 

заедно с Васил Левски, Матей Преображенски – Миткалото и дряновския революционен 

комитет, изградили в манастира солидна база за подкрепа на четите в Северна 

България. Били построени специални хамбари, в които се събирали храна и оръжие за 

четниците. На 29 април 1876 г. в манастира влиза четата на поп Харитон и Бачо Киро – 

първият бунтовнически отряд в Търновски окръг и България. Но турските войски ги 

усетили и обградили. Девет дни продължила героичната съпротива на 195-те четници 

и 5 000-та турска войска. От въстаниците едва 47 успели да избягат, останалите 

намерили смъртта си там. Манастирът бил напълно разрушен, само църквата стърчала 

полусрутена. Изгоряла цялата манастирска библиотека. Разрушеният и опожарен 

манастир е възстановен частично и на 3 април 1877 г. главният му храм е тържествено 

осветен. Игуменът, Пахомий Стоянов, отслужва първата панихида за загиналите 

четници. Храмът е без стенописи, с пробит от турски куршум потир и дупки от турските 

шрапнели в зидовете, съзнателно оставени от строителите, за да не се забрави миналото 

и българското страдание.  

На мястото на по-малката църква се изгражда мавзолей, представляващ параклис с 

костохранилище и статуя на въстаник. Постепенно към края на столетието Дряновския 

манастир се превръща в религиозно и културно средище и една от най-големите и добре 

устроени обители в търновския регион. Съвременният манастир е една от десетте най-

почитани светини на Българската православна църква, Национален паметник на 

културата и отправна точка за много туристически маршрути.  

В манастира се намира и експозицията „Археология и възраждане” на Исторически 

музей – Дряново. Тя запознава посетителите с историческото развитие  на Дряновския 

край и възникването на Дряновския манастир. В околностите му са открити едно от най-

древните палеолитни поселения в Средна Европа и следи от местните енеолитна и 

бронзова култура, както и крепостни съоръжения и селища, изградени от траки, 

римляни, ромеи и българи. 
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Разнообразни документи и предмети подчертават значението на манастира за 

българската история и съхраняването на националния дух, за превръщането му във 

възрожденско поклонническо средище; определянето му за база на освободителното 

движение и убежище през Априлското въстание на четата на поп Харитон; за приноса на 

Дряново в Руско-турската война (1877-1878). 

Храмовият празник на манастира е на 8 ноември. 

Църква „Свети Никола” 

Храмът „Свети Никола” е сред първите самостоятелни строежи на майстор Колю Фичето. 

Построен е през 1851 г., върху основите на по-стара църква. Това е първият опит на Колю 

Фичето да въведе свой собствен стил, което е изразено особено ясно при оформянето на 

фасадите. Стенописите в храма са от 1926 г., а три от иконите в иконостаса са дело на 

Станислав Доспевски, един от най-изтъкнатите български възрожденски художници. 

Сградата е трикорабна псевдобазилика с камбанария и купол, които са от дървен 

материал и не се изявяват в плана. Фасадите са с богата пластична украса с характерните 

фичевски елементи: вълнообразен кобиличен фронтон, сложно профилиран корниз, 

тристепенна аркада с вградени полуколонки над главния западен вход, малка сляпа 

аркада по дължината на стените. Монотонността на тежката каменна зидария се 

нарушава от полетата на правоъгълните, овалните и кръстовидните прозорци и от 

релефите на южната фасада. Камбанарията е осмостенна, с големи овални и засводени 

отвори в стените и шатровиден покрив; форми, които създават впечатление за лекота и 

извисеност. Във вътрешното пространство се открояват плавната извивка на балконите 

на емпорията и релефите с растителни орнаменти от капителите на колоните. Църквата 

„Св. Никола“ е действаща, обявена за паметник на културата с национално значение в 

ДВ, бр.92 от 23.11.1971 г. и реставрирана през 2000 г. 

Мостът на Колю Фичето над р. Дряновска 

Мостът е построен от Колю Фичето в средата на ХІХ век. Съоръжението е от ранните 

хидротехнически постройки на майстора, в което развива своите идеи за традиционния 

възрожденски тип „гърбат“ (римски) мост. Неговата дължина е 38.50 метра, а 

широчината на платното и тротоарите е 5 метра. Мостът има четири свода с различни 

по големина отвори, стъпили върху три масивни каменни колони. Най – висок е вторият 

свод, над който мостовото платно е леко изгърбено. Мостовите колони са с водорези и 

аркирани отвори за пропускане на високите води. Настилката на моста е едър калдъръм, 

а на тротоарите – плочи, които излизат пред блоковете на сводовете и парапета, за да 

образуват корниз и подчертаят извивката на платното. Формата на всички арки на 

сводове и водоотточни отвори е подчертана с корниз. 

 Икономова къща  

Икономовата къща е една от двете напълно запазени къщи, дело на майстор Колю 

Фичето (другата е т.нар. „къща с маймунката“ във Велико Търново). Икономовата къща 

е строена през 1859 г. за свещеник Васил Икономов, който бил приятел на майстора. Тази 

къща съчетава по изумителен начин функционалност и удобство. Семпла фасада откъм 

улицата, с типичен градски характер. Там са били разположени дюкяни, складове и 

други стопански помещения. Неусетно тя преминава в елегантна дворна фасада, 

пластично раздвижена от тройно огънат еркер. Всички фасади на къщата са украсени с 
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високи, увенчани с „вежди“ прозорци, групирани по дължина, а покривът е от тежки 

каменни плочи. 

Икономовата къща е и пример за творческите виждания на гениалния архитект, най–

силно изразени в елегантната южна фасада и представителните жилищни помещения 

от втория етаж. Тук главното помещение е просторната диванна с широкия, плавно 

извит еркер, в която е изведено вътрешно дървено двураменно стълбище. Диванната е 

свързана с малките спални и чрез двукрила врата с внушителната по размери гостна 

стая, най–впечатляващата част от къщата. Салонът е по дължината на уличната фасада 

и е с изящен резбован таван, решен в любимия на възрожденската епоха мотив „Слънце“. 

В момента там е изложена богата колекция от средновековни и възрожденски икони. 

Лафчиева къща 

Тази къща е уникален архитектурен комплекс, национален паметник на културата. Тя е 

единствената в България запазена триетажна жилищна сграда в традиционен 

архитектурен стил от възрожденския период. Построена е около 1840 г. от дряновския 

строител майстор Кольо Гайдаржията и е известна като „къщата без пироните“. Това е 

факт, тъй като в цялостния строеж на внушителното триетажно здание не е използван 

нито един пирон или желязна скоба. 

В действителност това са две къщи – близнаци, Лафчиевата и Перевата, които са 

свързани от гледна точка на фасадите в цялостна архитектурна композиция. Те са 

замислени и изпълнени като стени на една постройка. В приземието е мястото за 

стопанска дейност – дюкяни, складове, мазета. Всеки следващ етаж е издаден над долния 

с еркери и конзоли. Оригинално е решена фасадата към двора. От тази страна къщата е 

двуетажна, каменна и варосана, с галерия и високи четириъгълни дървени колони, 

които поддържат стряхата. 

Майсторът е обособил едно преходно към двора многофункционално пространство, за 

да разшири обема на затворения между високи оградни зидове терен и го обедини с 

жилището. В Лафчиевата къща впечатлява не само перфектната зидария, традиционна 

за местните майстори и находчивите решения на плана, но и елегантната, изискана 

работа с дървото и употребата му в интериора. Вратите са засводени, таблени; стенните 

долапи са с изчистени линии и класически пропорции. Украсата е оскъдна – малка 

стилизирана розета на част от вратичките на долапите и т. н. „слънце“ на тавана в 

гостната стая. Майсторът не се увлича по прекомерната пищност и разточителство на 

възрожденската резба. Той използва строгата форма, правата линия и естествените 

багри на различните видове дърво. Комбинира светло с тъмно, наковава върху гладкото 

огледало на тавана профилирани летвички, малки резбени мотивчета и зъборезбени 

корнизи. 

Интериорите са оформени с мебели и предмети на бита, местно производство и внос от 

Западна Европа. Показан е домашния занаят тъкачество и колекция тъкани и облекло, 

характерни за Дряновския край. 

Тук се намира и музейната експозиция „Градски бит от края на 19 и началото на 20 век“. 

В момента, в приземния етаж е оформено малко фотографско студио (Ретро 

фотоателие), в което туристите и гостите на града могат да облекат традиционна 

дряновска премяна и да си направят ретро снимки за спомен. 

http://www.dryanovo.com/bg/obekti/iconi.php
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Часовниковата кула 

Построена е през 1778 г. Представлява висока центрична постройка, съчетана от три 

степенувани във височина размери и тела. Долната част била изградена от груб, 

необработен камък споен във варопясъчен разтвор, а по форма бил четиристранна 

призма с квадратна основа със страни 5 метра. За осветление били оставени 11 отвора – 

5 на западната и по 3 на източната и южната страна. На източната фасада имало врата, 

от която нагоре водела дървена стълба. На южната фасада имало вградена каменна арка. 

Долната част завършвала с каменен корниз, покрит с плочи. Над него четиристранната 

призма преминавала в осмоъгълна, като също завършвала с корниз, покрит с турски 

керемиди. В тази част се намирал часовниковият механизъм. 

Няма сведения какъв е бил първият часовников механизъм, тъй като през 1883 г той е 

бил заменен с нов, изработен в Трявна от майсторите Генчо Колев и Христо Василев.  

167 години се извисявала над околните сгради градската часовникова кула. С времето 

по нея се появили пукнатини, следи от минали земетресения, реставрация не била 

извършена. През 1945 г. тя била съборена. Но за дряновци часовниковата кула има 

значение на монумент в архитектурния градски ансамбъл. Ето защо през 1984 г. тя е 

изградена отново, в близост до строената от Колю Фичето Икономова къща. 

Запазеният часовников механизъм бе ремонтиран и настроен от Илия Ковачев – член на 

задругата на майсторите, носител на златен пояс. 

 

Храм „Света Троица” 

Построен през 1847 г., известен с изключително красиво резбования си таван. 

Разположен е непосредствено до музей „Колю Фичето“ в гр. Дряново. 

 

Храмовете, разположени на територията на общината, са следните: 

Църква „Св. Троица“ 1846г. Дряново 

Църква „Въведение Богородично“ Дряново 

Църква „Св. Богородица“ 1853г. с. Гостилица 

Църква „Св. Никола“ началото на XX-ти век с. Янтра 

Църква „Въведение Богородично“ 1871г. с. Ганчовец 

Църква с. Славейково 

Църква „Св. Димитър“ с. Караиванца. 

 

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. 

Специализираният музей за резбарско и зографско изкуство в Трявна съхранява и 

управлява значими обекти на възрожденската архитектура, дърворезбата, иконописта 

и съвременното изкуство. Музеят съчетава традиционни подходи за представяне на 

културното наследство с нови атракции, чрез които развива предлаганите услуги за 

посетителите – обучение по дърворезба, обиколки на града, вечерни посещения в някои 
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обекти, снимки в ретро-фото-ателие, сключване на граждански бракове, възстановки на 

по годишни изпити по литературни произведения („Седмица на Рада Госпожина (21-28 

май и др. )“ и др. Издръжката на музея е държавно-делегирана дейност. С решение на 

общинския съвет музеят разполага и с всички свои приходи.  

В общината съществуват около 140 недвижими културни ценности. Стотици движими 

културни ценности се съхраняват във фондовете на музея. Шест от недвижимите обекти 

на материалното културно наследство са с национално значение. 

Един от значимите проекти, осъществен на територията на община Трявна с  

подкрепата на ЕС, приключил през 2013 г. е свързан с реставрацията на архитектурните  

паметници и създаване на нов туристически продукт. Проект „Трявна – градът, в който 

се ражда красота” е финансиран от Оперативна програма Регионално развитие и е на  

обща стойност на проекта е 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 „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 културата, 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 
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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. 

На територията на общината развиват дейност шест читалища. Читалищата в Трявна и 

Плачковци кандидатстват и получават и допълнителни целеви субсидии за обновяване 

на библиотечния си фонд. Трите селски читалища са съсредоточили дейността си 

основно към организиране на събития от живота на местната общност и поддържане и 

обновяване на своите сгради и обзавеждане. Трите градски читалища са подслонили 

почти всички художествени състави в общината (с изключение на Частна формация 

„Калина”, група „Ралица” и сдружение „Камбана”). Те са партньори на общината при 

организиране и провеждане на събитията от общинския културен календар. 

Читалищата в Трявна и Плачковци са спечелили и реализирали проекти, насочени към 

тяхната социализация. Поддръжката на сградния им фонд и оборудване става главно с 

финансовата помощ на общината. Издръжката на читалищата „П.Славейков” и 

„Пробуда” е държавно делегирана дейност. Субсидирани бройки има и в читалище „ 

Съединение” с. Кисийци и Читалище „ Капитан Дядо Никола” гр. Трявна, кв. Божковци. 

През 2014 г. община Трявна изпълнява проект ”Подобряване на центрове за 

предоставяне на културни услуги в Община Трявна – Народно Читалище ”Пенчо 

Славейков 1871” гр. Трявна и Народно Читалище „ Пробуда – 1924” гр. Плачковци”, 

финансират от Програма за развитие на селските райони 2007 – 2013. Проектът 

включва: 

 ремонт на сградата на НЧ „Пенчо Славейков 1871“ – ремонт на покрив,; 
 доставка и монтаж на мълниезащитна уредба, фасадна топлоизолация, подмяна 

на дограма и ремонт на сградата на НЧ “Пробуда – 1924 г.“ – ремонт на покрив, 
външна топлоизолация и подмяна на дограма. 

На територията на общината работят музейната галерия „Казаков”, галерия  

„Гъбенски” на НДФ „13 века България”, както и частни галерии: „Антик Жиро“, „Арт – М”, 

„Художества”, Център „Уста Дарин” и др. Всяка от тях има специфични отлики в 

цялостната си дейност при представяне на художествени произведения и контакти със 

съвременни творци. Всички те са партньори на общината при организирането на 

различни събития от културния календар. От особена важност за културния живот на 

общината, запазване на традициите на тревненската школа и не на последно място за 

представяне на традициите на посетителите на общината са частните занаятчийски 

ателиета в центъра на Трявна. 

Дейност развиват художествени формации, регистрирани като юридически лица с 

нестопанска цел (ЧФФ „Калина”, сдружение „Камбана”). 

Община Трявна поддържа активен богат културен календар като част от  

културния живот на общината и атракциите за привличане на посетители. В културния 

календар на общината присъстват национални и местни по обхват инициативи.  

Национални са Славейковите празници, фолклорния събор „Капитан дядо Никола”, 

театралните празници. Те се финансират основно от Министерството на финансите и 

Министерството на културата. Международният фолклорен фестивал е финансиран 



Проучванията и анализите на територията са направени в изпълнение на проект по договор № РД 50-
110/17.08.2016г., финансиран по подмярка 19.1. „Помощ за технически дейности“ от ПРСР 2014 – 2020г. 64 

изцяло от общината. От 1957 г. към тревненското читалище съществува Литературният 

кабинет „Петко Р. Славейков”. Художествената му продукция към 2008 г. е близо 70 

заглавия – белетристични, поетични, сатирични, краеведчески и готварски книги. 

Сдружение „Камбана” е учредено през 2000 г. То обединява кинолюбители и 

любителите на театралното изкуство в общината, осъществили за този период над 20 

любителски филма и 10 театрални постановки. 

Периодичните издания са представени от общински вестник „Тревненска  

седмица”, излизащ без прекъсване от 1959 година насам. 

Характерът на културно-историческото наследство и природните ресурси на  общината 

я поставят в благоприятно положение относно възможностите за достъпдо източници 

на финансиране през периода 2014 -2020 г. Наличието на паметници на културата от 

национално значение дава възможност общината да кандидатства за  финансиране по 

Оперативна програма Региони в растеж, чиято концепция е да бъдат финансирани 

ограничен брой, предварително определени културни и природни  атракции от 

национално и световно значение и религиозни обекти с потенциал за  привличане на 

туристически интерес, разположени на цялата територия на страната, като не зависят 

от разграничението градски-селски територии. Възможно е окончателният вариант на 

ОПРР 2014 – 2020 да предвиди необходимостта от участие  на община Трявна за достъп 

до това финансиране в партньорство с други общини от Северния централен район от 

ниво 2. 

 

3.2.9. Спорт 

Дряново 

На територията на община Дряново развиват активна дейност 7 спортни клуба:  

 Клуб по лека атлетика „Локомотив”- Дряново 

 Футболен клуб „Локомотив 1927” – Дряново 
 Спортен клуб по джудо „Кентавър” 

 Шахматен спортен клуб – Дряново 
 Спортен клуб по ориентиране (СКО) „Бачо Киро – 94” – Дряново 
 Тенис клуб „Кристи” – Дряново (тенис на корт) 
 Спортен клуб за хора с увреждания „Успех-Дряново” 

През последните години е имало наличие на още няколко клуба – по ръгби, волейбол, 

полицейска лична защита, самбо и джудо и др., но същите към момента не 

функционират. В общината е изградена добра спортно-материална база, позволяваща 

развитието на различни видове спорт. 

В гр. Дряново съществуват открити спортни площадки в града и квартални детски 

площадки и игрища в града, както и в селата; 

На територията на община Дряново съществуват 2 стадиона: 

 стадион „Локомотив” – находящ се в спортен комплекс „Локомотив”, гр. Дряново; 
 стадион в с. Царева ливада – имотът се намира в западната част на с. Царева 

ливада и граничи с река Дряновска. 
През 2009 г. е успешно реализиран проект „Седалки на стадион „Локомотив” – І етап – 

град Дряново”, финансиран от ДАМС. В периода 2010 – 2011 г. е изпълнен и проект 
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„Седалки на стадион „Локомотив” – II етап – град Дряново”, финансиран от МФВС. В 

резултат на двата проекта са изградени трибуни на стадиона.  

През предходния програмен период е завършен проект „Спортна зала към център за 

рехабилитация и интеграция на хора с увреждания чрез физическа култура и спорт”   и 

проект: „Изграждане на стадион в с. Царева ливада, изграждане на три броя игрища за 

футбол, волейбол и баскетбол и обновяване на стадион в гр. Дряново, община Дряново”.  

Проект „Ремонт на стадион „Локомотив”, гр. Дряново“ 

Имотът се намира в централната част на града. Поради особеностите на терена достъпът 

към него е, посредством пешеходен мост през река и от обслужваща улица – само за 

специализирани и служебни автомобили. 

В проекта се предвижда да бъдат изградени: 

 Футболно поле с естествени тревни чимове; 
 Игрища за минифутбол, волейбол и баскетбол с изкуствени настилки; 

Ежегодно в община Дряново се провеждат редица спортни мероприятия, част, от които 

са станали традиционни за града. Те се организират от действащите спортни клубове с 

партньорството на Община Дряново и са следните: 

 Турнир по лека атлетика на писта 
 Регионален турнир по тенис 
 Шахматен турнир, посветен на Априлската епопея в Дряновски манастир 

 Футболен турнир за купата на Дряново  
 Купа „Дряново” (спортно ориентиране) 

 Национален шосеен лекоатлетически пробег „К. Фичето” 
Като основни наблюдения и препоръки по отношение на спорта в Община Дряново, 

можем да заключим, че в общината функционират достатъчно на брой спортни клубове, 

съобразено със съответните мащаби на сходни по площ и население административно -

териториални единици. Функционирането на спортните клубове позволява редовното 

и организирано практикуване на спорт от жителите на общината. 

Насоките за развитие на спорта в общината трябва да бъдат насочени в следните 

направления: 

 Продължаващо възстановяване и модернизация на спортните бази; 
 Осигуряване на достъп на хората с увреждания до спортните бази; 
 Създаване на условия за максимално широко практикуване на аматьорски и 

неорганизиран спорт; 
 Устойчивост и развитие на спортните клубове; 

 Осигуряване на финансиране, както за еднократни или ежегодни прояви, така и 
за трайно развитие на спорта в Община Дряново – посредством 
спомоществователство или организиране на кампании и инициативи; 

 При наличие на достатъчен интерес и условия – възраждане на клубовете, които 
са преустановили дейността си. 

 

Трявна 

На територията на общината осъществяват дейност непрофесионални спортни клубове 

за баскетбол, футбол, тенис, шахмат, карате киокушин, лека атлетика, велоклуб. С 

решение на общинския съвет клубовете се подпомагат с целева субсидия от общинския 
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бюджет. Субсидията се разпределя между отделните клубове въз основа на определени 

правила. 

С проектно финансиране след 2008 г. е рехабилитирана и изградена значителна част то 

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. 

Един от значимите проекти, осъществен на територията на община Трявна 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 г.” и е на обща стойност на 

проекта е в размер на 5 547 744 лева. 

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. 

В Спортен комплекс „Ангел Кънчев“, Трявна са постигнати следните резултати:  

 реконструкция на съществуващата спортна зала за борба и карате; 
 изградени трибуни за 3002 – седящи места; 
 изградена 3-етажна административна сграда, покрита с 10-метрова козирка; 
 изградени 3-помощни тренировъчни игрища – хандбално, футболно и 

 комбинирано за волейбол и баскетбол – 2-те от тях са с трибуни за 115 зрители; 
 изградени огради и трибуни на тенис корта за 100 зрители; 

 изградени сектори за тласкане на гюле, дълъг и троен скок, висок скок, хвърляне 
на диск; 

 изграден и оборудван възстановителен фитнес център; 

 изградена съвременна осветителна система на официалния терен; 
 изградени автоматични поливни системи на двата терена; 
 изградена входна алея с паркинг за автобуси и автомобили. 

В Спортен комплекс ‚,Плачковци‘‘ са постигнати следните резултати: 

 Реконструирано футболното игрище с трибуни за 200 зрители и размери 
95/53м.; 

 Изградена автоматична поливна система; 
 Изградена съблекалня – едноетажна сграда със застроена площ 86кв.м.; 
 Изграден тенис корт с трибуни за 130 зрители, алеи и огради; 
 Изградена комбинирана спортна площадка за хандбал, волейбол и баскетбол с 

трибуни за 195 зрители, алеи и огради; 
 Поставяне на секционно районно осветление в комплекса; 

 Реконструирана главна алея към комплекса със ситуиране на 3 паркинга с 18 
паркоместа и химическа тоалетна. 

В Спортен център за широко обществено ползване – кв. Светушка, гр. Трявна са 

постигнати следните резултати: 

 Изградена спортна площадка за волейбол с изкуствена тревна настилка; 

 Изградено полифункционално игрище за хандбал, футбол на малки вратички и 
баскетбол, съблекални. 



Проучванията и анализите на територията са направени в изпълнение на проект по договор № РД 50-
110/17.08.2016г., финансиран по подмярка 19.1. „Помощ за технически дейности“ от ПРСР 2014 – 2020г. 67 

Направените инвестиции подкрепят 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 и други организации 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. Подходящо е оползотворяването на 

потенциала на природните ресурси на общината за развитие на пешеходния туризъм и 

насърчаване на велотуризма на територията на цялата община, вкл. На територията на 

Природен парк „Българка“. 

 

3.2.10. Туризъм 

Районът на общините  Дряново и Трявна има богато културно-историческо наследство 

и красива природа. 

Резултатите от проведеното на територията на общините Дряново и Трявна проучване 

показват, че туризмът се разпознава като един от основните фактори за развитие на 

икономиката. 

Таблица 23. Средства за подслон и места за настаняване 

 

Община Дряново 
Показатели  Мерна 

единица 
2010 2011 2012 2 2013 2014 

Средства за 
подслон и места за 
настаняване1 

Брой 17 19 9 8 10 

Легла Брой 702 570 468 440 542 
Легладенонощия Брой 249 778 192 992 149 576 152 920 189 236 

Стаи Брой 259 192 237 199 230 

Реализирани 
нощувки 

Брой 15 424 24 165 23 412 22 696 23 657 

Пренощували лица Брой 10 921 15 784 14 012 13 551 12 700 
Приходи от 

нощувки  

Левове 467 908 453 326 607 697 456 010 449 826 

Хотели Брой 8 6 5 4 6 

Легла  Брой 453 369 309 256 388 

Легладенонощия Брой 161 133 120 536 94 164 91 480 134 776 

Стаи Брой 198 152 173 135 169 
Реализирани 
нощувки  

Брой 9 892 15 988 16 110 15 157 17 112 

Пренощували лица Брой 5 667 9 306 8 588 8 868 9 150 
Приходи от 
нощувки  

Левове 403 407 374 429 527 821 357 067 380 027 
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Община Трявна 

Показатели  Мерна 
единица 

2010 2011 2012 2 2013 2014 

Средства за 
подслон и места 

за настаняване1 

Брой 26 25 19 19 19 

Легла Брой 1 190 1 013 1 066 1 045 1 086 

Легладенонощия Брой 413 838 353 309 311 666 340 529 371 
761 

Стаи Брой 626 565 548 543 561 

Реализирани 
нощувки 

Брой 40 328 58 037 62 273 47 944 58 484 

Пренощували 
лица 

Брой 24 192 34 520 33 795 29 522 31 481 

Приходи от 
нощувки  

Левове 1 310 
889 

2 027 
825 

1 954 
279 

1 608 
383 

1 699 
704 

Хотели Брой 15 13 12 12 13 

Легла  Брой 845 759 807 786 837 

Легладенонощия Брой 300 397 265 481 227 036 249 589 285 
522 

Стаи Брой 454 417 416 411 434 

Реализирани 
нощувки  

Брой 27 620 46 019 46 993 35 301 46 752 

Пренощували 

лица 

Брой 18 136 28 093 27 119 23 874 26 470 

Приходи от 
нощувки  

Левове 1 103 
284 

1 691 
345 

1 565 
267 

1 281 
296 

1 400 
803 

 

3.3. Изводи по отношение социо-културните характеристики на 

територията 

- анализът на данните показва, че 95% от населението живее в градовете Дряново, 

Трявна и Плачковци и само 5% от населението живее в селата. Ако се запазят тези 

негативни тенденции, след няколко години тези села ще бъдат напълно обезлюдени. 

Гражданите, живеещи в малките населени места съществуват при условията на   

пространствена изолация, лишени са от най-неотложни здравни, социални и други 

битови услуги. Затова с цел да се компенсират частично неблагоприятните условия, 

пред които са изправени гражданите, населяващи селата в обхвата на МИГ, стратегията 

е необходимо приоритетно да финансира проекти, които ще се изпълняват в населените 

места извън градските центрове; 

- през наблюдавания период се запазва тенденцията на намаляване на населението в 

района. С най-високи темпове намалява населението в трудоспособна възраст от 16 до 

59 години за жените и от 16 до 62 години за мъжете. За да се ограничат тези 

неблагоприятни тенденции, територията на МИГ има нужда от допълнително 
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финансиране на проекти за развитие на местния бизнес, които създават нови работни 

места.  

- по отношение на безработицата в района като основен извод от анализа на 

безработицата може да се направи следния: безработицата на територията на МИГ е по-

ниска от средната безработица в страната за същия период, но е по-висока в сравнение 

с безработицата на област Габрово. Най – голям дял имат безработните в активна 

трудоспособна възраст, следвани от безработните в предпенсионна възраст /над 54г./. 

Според образованието си най-голям е делът на безработните със средно образование, 

следвани от безработните с основно и по-ниско образование. Тази тенденция за запазва 

и при безработните младежи, както и при беазработните над 54г. 

- според данни от Агенцията за заетостта за продължително безработните лица могат 

да се направят няколко извода: 

• При работа с продължително безработните лица се срещат трудности, свързани с 

ниското образование, ниската квалификация, ниската мотивация за започване на 

работа. 

• Лицата без образование, без специалност са с най-голям дял в структурата на 

безработните. Тези групи са основен компонент на дълготрайно безработните лица, 

особено в община Дряново. 

• Тези лица са слабо конкурентни на пазара на труда и затова са основни участници в 

програмите за заетост на пазара на труда; 

• Понеже са с ниска квалификация и не отговарят на изискванията на работодателите, 

това предопределя  продължителния им престой без работа. 

• Много голяма част от регистрираните безработни лица от посочените групи се 

регистрират за ползване на услугите на други институции – ДЦП, НОИ и Болници. 

• Много млади роми се регистрират в бюрата по труда за да получават помощи и други 

социални добавки; 

- в общините функционират редица социални услуги, предоставяни от различни видове 

центрове и насочени към нуждите на населението, вкл. грижи за деца, за възрастни хора, 

както и хора в неравностойно положение. Нуждите са насочени към доразвиване и 

надграждане на предлаганите социални услуги като се улесни достъпа до заетост и 

осигури подкрепа за социалното включване на уязвимите групи чрез създаване на 

подходящи условия за тяхната професионална интеграция в сферата на социалната 

икономика. Социални предприятия се тези, за които социалните цели или обществения 

интерес е причина за стопанската им дейност и чиито печалби основно се реинвестират 

за осъществяването на тези социални цели; 

- в сферата на науката и образованието като се вземат под внимание наличната 

образователна инфраструктура и образователни институции, на територията и 

възможностите, които предоставя подхода ВОМР, е обоснована необходимостта от 

финансиране на следните дейности посредством избор на подходящи мерки към 

стратегията за ВОМР: 

 инвестиции в образователна инфраструктура с местно значение чрез избор на мерки 

от ПРСР 2014 – 2020г.; 
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 Инвестиции в интегриране и осигуряване на равен достъп до образование на всички 

деца и ученици в т.ч. от етническите малцинства; 

- на територията на МИГ има изградени и функционират множество храмове, които са 

описани в приложение. Те съхраняват културното и историческо наследство на 

територията. Сградният фонд на значителна част от религиозните институции е в 

недобро състояние и има нужда от финансиране на ремонтни дейности и 

реконструкция. Това може да се осъществи чрез избор на подходяща мярка от 

стратегията, финансирана от ПРСР 2014 – 2020г.; 

- наличните природни ресурси в съчетание със селския характер на общините (съгласно 

дефиницията на ПРСР) дава възможност за достъп до подкрепа на културния туризъм  

по мерки от Програмата за развитие на селските райони 2014 -2020г.; 

- развитието на туризма на територията се разпознава като един от основните фактори 

на местната икономика.  Налице е потенциал за развитие на различни видове туризъм – 

културно – исторически, спортен, здравен, селски, еко туризъм. Необходимостите от 

финансиране са за допълнителни инвестиции за атракции и анимация, реклама и 

визуализация, както и доизграждане и развитие на съществуващата туристическа 

инфраструктура; 

При тази ситуация има основание да се препоръча прилагане на  мултифондова 

стратегия на територията на МИГ  като се включат мерки от следните програми: 

I. Програма за развитие на селските райони 2014 – 2020г.  

А) Посредством ПРСР 2014 – 2020 година на територията могат да се прилагат мерки, 

насочени към развитие на местния бизнес с цел осигуряване на допълнителна заетост. 

Примерни мерки могат да бъдат следните: 

1) 4.1. “Инвестиции в земеделски стопанства”; 

2) 4.2. “„Инвестиции в преработка/маркетинг на селскостопански продукти“; 

 3) 6.4.1 “Инвестиции в подкрепа на неземеделски дейности”; 

4) 8.6. “Инвестиции в технологии за лесовъдство и в преработката, мобилизирането и 

търговията на горски продукти” и др. 

Б) Посредством мерки от ПРСР 2014 – 2020 година могат да се финансират дейности за 

развитие на туризма и занаятите в района, както следва: 

1) 6.4.1 “Инвестиции в подкрепа на неземеделски дейности” за подкрепа на местния 

бизнес; 

2) 7.5. „Инвестиции за публично ползване в инфраструктура за отдих, туристическа 

инфраструктура“ за развитие на туристическата инфраструктура; 

3)8.5. „Инвестиции, подобряващи устойчивостта и екологичната стойност на горските 

екосистеми“ за увеличаване на привлекателността на гората и залесената площ за отдих 

и почивка в съответния район, в т.ч. изграждане на дребномащабна туристическа 

инфраструктура - пешеходни пътеки,  съоръжения за отдих, указателни табели, 

информационни табла и др.; 

В) За съхранение на културното и историческо наследство : 

1)7.6. „Проучвания и инвестиции, свързани с поддържане, възстановяване и  на 

културното и природното наследство на селата“; 
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II. Оперативна програма “Развитие на човешките ресурси” 2014 – 2020г.  с насоченост 

към нова заетост и повишаване на квалификацията на безработните лица. Могат да се 

финансират проекти, посредством мерки, насочени към подобряване достъпа до заетост 

за търсещите работа и неактивните лица, включително трайно безработни и лица, 

отдалечени от пазара на труда, а също и чрез местни инициативи за заетост, и подкрепа 

за мобилността на работната сила, както  и  дейности за интегриране на пазара на труда 

на младите хора, в частност тези, които не са ангажирани с трудова дейност, 

образование или обучение, включително младите хора, изложени на риск от социално 

изключване, и младите хора от маргинализирани общности. 

От ОПРЧР 2014 – 2020г. могат да се финансират и дейности за създаване на  възможности 

за заетост и професионална интеграция в социалните предприятия на хората с 

увреждания и други представители на рискови групи, като важна предпоставка за 

намаляване на бедността и риска от социално изключване. 

 

III. Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж“ 2014 – 2020 

година с насоченост към осигуряване на ранно интегриране и равен достъп до 

образование на всички деца и ученици в т.ч. от етническите малцинства . 

 

3.4.Етническа структура  на  населението от територията на МИГ 

Според преброяването през 2011г. може да се направи следния анализ на територията 

на МИГ относно етническата структура на населението:  

 

Таблица 24. Етническа структура на населението 

 

Област 
Община  
Населено 
място 

Лица, отговорили на 
доброволния въпрос 

за етническа 
принадлежност         

Етническа група Не се 
самоопределя

м 
българск

а 
турск

а 
ромск

а 
друг

а 

Област 

ГАБРОВО 

115358 106406 6464 1305 533 650 

ДРЯНОВ

О 

8974 8078 495 261 115 25 

ТРЯВНА 11313 11076 60 59 42 76 

Общо за 
МИГ  

20287 19154 555 320 157 101 

 

 

Фигура 19. Етническа структура на населението 
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С най-голям процент са лицата, които са се самоопределили като българи – 94%, 

следваща по численост е  турската етническа група, която представлява   3%, от 

самоопределилите се лица.  Ромите представляват  2% и като „други“ са се 

самоопределили   1% от далите отговор анкетирани. 

 

3.4.1. Анализ на потребностите на маргинализирани групи от населението 

Данните от фигура 18 показват, че 6% от населението от територията на МИГ се е 

самоопределило като  представители на етнически групи, различни от българския 

етнос. Все още има нерешени проблеми на малцинствата, в т.ч. на ромския етнос, по-

значими от които са - бедност, сегрегираност, безработица и неграмотност.  

Социално слаби, които получават енергийни помощи са над 3% от населението от 

територията на МИГ. 

Отпадането от пазара на труда, маргинализира, изолира и дистанцира групата.  

Отделно към това, Националната стратегия за интегриране на ромите в Република  

България идентифицира сериозните предизвикателства, които трябва да бъдат 

решавани от гледна точка на подобряване здравния статус на населението от ромския  

етнос, което е изложено на множество рискови фактори, създаващи условия за 

възникване на заболявания. С особен интензитет са първичните фактори – обедняване, 

ниски доходи, висока безработица, влошена структура на доходите и потреблението, 

неблагоприятна околна и жилищна среда, начин на живот и др. 

Други проблеми на маргинализираните общности, които произтичат от фактори, 

свързани с бедността и риска от социално изключване са ранното детско отпадане от 

училище, затруднения достъп до здравеопазване, както и недобрата грижа за децата. 

По смисъла на подхода ВОМР освен ромите, други групи от обществото, които могат да 

се определят като рискови, уязвими групи, са живеещите в отдалечените населени 

места, извън общинските центрове, хората в предпенсионна възраст, включително 

трайно безработни лица, за които е все по-голямо предизвикателство намирането на 

работа, хората, които живеят в крайна бедност и лишения, инвалидите. 

94%

3%

2% 1%
0%6%

Етническа структура на територията 
на МИГ към 01.02.2011 г.

Етническа  група българска

Етническа група турска

Етническа  група ромска

Етническа  група друга

Не се самоопределям
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Стратегията за ВОМР може да подпомогне интегрирането на ромите и другите 

представители на уязвими групи от населението  посредством включването на 

подходящи мерки, финансирани от ОП РЧР 2014 – 2020г. Примерна мярка е от ПО 2 

„Намаляване на бедността и насърчаване на социалното включване”, ИП 1 „Социално -

икономическа интеграция на маргинализирани общности като ромите“. Прилагането на 

тази  мярка ще подобри достъпа до заетост, до образование, както и до предлаганите 

социални и здравни услуги на територията. 

 

4. ИКОНОМИЧЕСКИ ХАРАКТЕРИСТИКИ НА ТЕРИТОРИЯТА НА МИГ 

Икономическото състояние на област Габрово, на територията на която са разположени 

община Дряново и община Трявна като цяло е задоволително. Благоприятното 

местоположение на територията обуславя нейното многоотраслово икономическо 

развитие. Тук развиват дейност предприятия от почти всички отрасли на икономиката. 

Производството е специализирано в няколко индустриални направления, които се 

основават главно на използването на местната суровинна база: 

• Туризъм; 

• Занаяти; 

• Производство на текстил и облекло; 

• Дървопреработване и мебелно производство; 

• Селско и горско стопанство; 

• Метало-преработваща промишленост; 

• Строителство; 

• Производство на електроенергия; 

• Търговия и др. 

Данните за  предприятията на територията на МИГ за периода 2013-2015г. са 

представени в табличен вид по-долу. 

 

Таблица 25. Структура на предприятията през 2013 година 

 
  

Пр
ед
пр
ия
ти
я 

Др
ян

ов
о 

Произ
веден

а 
проду
кция 

Прих
оди 
от 

дейн
остта 

Нетни 
прихо
ди от 
прода
жби 

Разх
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за 

дейн
остт

а 

Печ
алб

а 

Загу
ба 

Зае
ти 

лиц
а 

Нае
ти 

лиц
а 

Разх
оди 
за 

възн
агра
жде
ния 

ДМА 

Общо 
за 
МИГ 

  91
6 

157 
207 

225 
892 

206 
528 

211 
033 

15 
965 

2 
223 

4 
346 

3 
654 

24 
048 

89 
999 
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Общо 

за 
МИГ 

Микр

о до 9 
заети 

83

6 

35 

076 

67 

687 

59 

339 

63 

505 

5 

493 

772 1 

581 

940 4 476 43 

029 

Общо 
за 
МИГ 

Малк
и от 
10 до 
49 

67 37 
611 

50 
081 

44 
897 

46 
141 

4 
059 

446 1 
330 

1 
283 

7 047 21 
832 

Общо 
за 
МИГ 

Сред
ни от 
50 до 
249 

13 84 
520 

108 
124 

102 
292 

101 
387 

6 
413 

0 1 
435 

1 
431 

12 
525 

24 
138 

Общо 
за 
МИГ 

Голе
ми 
над 
250 

                      

 

Таблица 26. Структура на предприятията през 2014 година 
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А 

Общо 
за 
МИГ 

  9
0
7 

15561
2 

23005
5 

21216
6 

21443
2 

16
94

3 

3170 43
33 

3666 260
12 

9168
7 

Общо 
за 
МИГ 

Микро 
до 9 
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8
2
7 

31477 70879 65537 64241 82
84 

1371 15
41 
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2 

4391
1 

Общо 

за 
МИГ 
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до 49 

6

6 

38619 51587 47826 46747 45
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173 12

84 

1229 696

8 

1487

9 
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за 
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1
4 
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9 
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7 
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Таблица 27. Структура на предприятията през 2015 година 
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  93

3 

16915

4 

25205

8 

23059

4 

23494

1 

1890

9 

3260 44

57 

3764 2918

7 

92
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8 

Общ
о за 
МИГ 

Микро 
до 9 
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6 

55125 80482 72510 74266 7431 0 16
06 

1216 1056
2 

45
92

6 

Общ

о за 
МИГ 

Малки 

от 10 
до 49 

63 45883 74019 68738 30022 6961 0 15

27 

1229 7757 21
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8 

Общ
о за 
МИГ 
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и от 50 
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24 
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8 

24
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4 

Общ
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МИГ 
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и над 
250 

                      

 

 

Фигура 20. Структурата на предприятията на територията на МИГ 

 

 
 

Според данни от НСИ- Габрово, на територията на МИГ за последните 3 години 

преобладават микропредприятията с брой на заетите в тях до 9 работника. Те 

представляват за 2015г. - 92% от всички предприятия от територията, малките 

предприятия с брой на заетите в тях от 10 до 49 за 2015г.  са 63 или 7%  от всички 

0

500

1000

МИКРО ДО 
9 ЗАЕТИ

МАЛКИ ОТ 
10 ДО 49

СРЕДНИ ОТ 
50 ДО 249
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2013 836 67 13

2014 827 66 14

2015 856 63 14

Структура на предприятията на територията 
на МИГ
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предприятия. На територията на МИГ функционират 14 средни предприятия с брой на 

заетите от 50 до 249 лица, което е около 1% от всички предприятия.  

За последните 3 години се забелязва тенденция на увеличаване на броя на 

микропредприятията на територията, за сметка на малките предприятия които леко 

намаляват. Броя на средите предприятия е сравнително постоянен. На територията на 

МИГ няма регистрирани големи предприятия. 

Фигура 21. Произведена продукция за периода 2013-2015г. 

 
Произведената продукция и на трите вида предприятия като цяло нараства за периода. 

Най-стабилен ръст бележат микропредприятията. От 35 076 хил. лева през 2013г., 

произведената продукция през 2015 година е нараснала над 1.5 пъти – на 55 125 хил. 

лева. При малките предприятия също се забелязва ръст през последните три години 

като от 37 611 хил. лева през 2013 година, произведената продукция е нараснала на 

45 883 хил. лева през 2015 година, т.е. бележи се ръст от 18.02%. Спад се забелязва при 

средните  предприятия за 2015г., при които произведената продукция през 2015 година 

е намаляла с почти 20%. 

 

Фигура 22. Наети лица на територията на МИГ  

за периода 2013 г.-2015 г. 
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За изследвания период относно броят на наетите лица от територията на МИГ се 

забелязва тенденция към увеличаване с всяка следваща година. Изключение прави 2015 

г. за средните предприятия, когато се отчита спад при наетите лица.  

Най-голям е броят на наетите лица от средните предприятия. През 2015 година 35.04% 

са наетите лица в средните предприятия, 32.65% в малките предприятия и 32.31% в 

микропредприятията. 

 

Фигура 23. Разходи за възнаграждения на работещите  

от територията на МИГ в хил.лв. 

 
При анализа на данните за възнагражденията, се забелязва тенденция на увеличаване 

на разходите за възнаграждения. Най-голям е скока на разходите за възнаграждения 

при микро-предприятията за 2015г., където разходите се увеличават двойно, при 

незабележимо увеличаване на броя на предприятията. Тенденцията може да се тълкува 

като положително явление за територията, за събуждане на бизнес инициативите. При 

малките предприятия също се забелязва нарастване на разходите за възнаграждения, 

въпреки, че в сравнение с данните за микропредприятията, при малките предприятия е 

в по-ниска степен – в сравнение с 2014 година разходите за заплати през 2015 година са 

нараснали с 11.32%. при микропредприятията за същия период се наблюдава 

нарастване със 113.28%. 

 

Фигура 24. Разходи за ДМА  за периода 2013-2015г. 
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При анализа на ДМА на предприятията от територията на МИГ, могат да се направят 

няколко извода. С най-голям дял са микро-предприятията като техните ДМА са колкото 

на малките и средните предприятия общо. През годините наличните ДМА остават 

относително постоянни, ръст се забелязва при микро-предприятията за 2015г, което е 

положително за развитието на бизнеса на територията. 

 

4.1. Изводи относно икономическите характеристики на територията  

Броят на предприятията на територията на МИГ се е увеличил от 916 през 2013г. на 933 

през 2015г., т.е. отбелязан е ръст от 17 броя. От посочените данни става ясно, че през 

2015г. общо регистрираните предприятия са 933 броя предприятия в т.ч.: 

микропредприятия с персонал до 9 заети – 856 броя, или 91,75 %,  малки предприятия с 

персонал от 10 до 49 заети са регистрирани 63 броя, или 6,75 на сто от всички, средни 

предприятия с персонал от 50  до 249 заети са регистрирани 14 броя, или 1,50 на сто от 

всички. Няма регистрирани големи предприятия с персонал над 250 човека. Обликът на 

местната икономика дават микро- предприятията и малките предприятия, които заедно 

представляват 98,50 на сто от всички регистрирани предприятия. 

От представените данни става ясно, че през 2008 и 2009г. в резултат на 

преструктурирането на местната икономика възникват значителен брой предприятия, 

които показват сериозна предприемаческа инициатива от страна на местния бизнес. В 

резултат обаче на икономическата криза през 2010г. и 2011г., въпреки че не са 

регистрирани ниски икономически показатели се получава спад в броя на 

предприятията. През следващите години този процес отново бележи бавен възход като 

се възстановяват и дори се надхвърлят в някои отрасли нивата от 2008г.  

Двете общини са атрактивни туристически дестинации с развит селски, религиозен, 

ловен, занаятчийски, балнеоложки и други видове туризъм. Обликът на територията се 

допълва от поредицата културно-исторически забележителности и развитите занаяти 

от местни майстори. По отношение на развитието на туристическия сектор, по данни на 

НСИ средствата за подслон и места за настаняване през 2014 година са 29 бро я с леглова 

база от 1 628 легла. В сравнение с 2010 и 2011 година се наблюдава лек спад в броя на 

обектите за настаняване и броя на леглата, но броят на реализираните нощувки е 

нараснал от   37 512 през 2010г. на 63 864 през 2014г. 

Потенциал за развитие на местната икономика: 

  Налични са подходящи природни, исторически и културни  дадености за развитие на 

туризма в района; 

  Разработване на качествен и атрактивен туристически продукт и туристически 

услуги и ефективното им предлагане за увеличаване притока на  туристи и 

оползотворяване на наличната леглова база;  

  Осигуряване на възможности за достъп на българските производители до пазара на 

Европейския съюз; 

 Повишен интерес на туристическия поток към спа-, ловен-, културен-, религиозен и 

селски туризъм; 
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 Повишаване развитието на анимацията и атракции в туризма; 

 Възможност за повишаване конкурентоспособността на микро-, малките и средни 

предприятия. 

 

Идентифицираните нужди за развитие на местната икономика са насочени към 

развитие на микро-, малките и средни предприятия от територията. Ниската 

конкурентоспособност на предприятията ограничава тяхната  възможност за 

присъствие на вътрешните и външните пазари. Недостатъчен е размерът на 

чуждестранните инвестиции. Предприятията са с неефективно производство, с висока 

себестойност и цена на продукцията. Материалната база е остаряла. Ограничени са 

инвестициите в нови производства и технологии.  

Наличните на територията микро-, малки и средни предприятия се нуждаят от 

допълнителни инвестиции за подобряване на производствения потенциал - 

модернизация и внедряване на иновации в техническото оборудване, необходими са, 

също така, инвестиции за въвеждане на иновативни енергоспестяващи технологии. В 

сферата на туризма – като утвърдени туристически дестинации са необходими 

допълнителни инвестиции за увеличаване на броя на местата за настаняване и за 

създаване на нови съоръжения за атракции и реклама на територията. Все още 

рекламата и маркетинга на туристическия продукт не са достатъчно добре развити. 

Територията се нуждае и от подобряване на туристическата инфраструктура. 

Предприятията, работещи в сферата на услугите извън туризма се нуждаят от 

подобряване на материално-техническата база, от закупуване на нови машини и 

оборудване, свързани с основния предмет на дейност. 

В подкрепа на местната икономика са необходими инвестиции за подобряване на 

съществуващата публична инфраструктура, която ще улесни достъпа до 

предприятията. 

По отношение на подобряване на професионалната  квалификация на работещите и 

осигуряване на допълнителна заетост на безработни лица е обоснована необходимостта 

от мерки за насърчаване и активизиране на трайно безработни и младежи.  

По отношение на управление на човешките ресурси предприятията се нуждаят от 

подобряване на работната среда, организацията на труд и управлението на човешките 

ресурси, което от своя страна се очаква да подобри качеството на работните места и да 

рефлектира положително върху производителността на труда в предприятията.  Има 

нужда от въвеждането на нови организационни модели и системи за управление на 

човешките ресурси и инвестиции в по-безопасни и здравословни условия на труд.  

Насърчаването на професионалната и географската мобилност ще доведе до 

намаляване на сивата икономика в сектора и до въвеждане на гъвкави форми на заето ст. 

След анализа на икономическите характеристики на територията, може да се направят 

обобщени изводи,  че в стратегията за ВОМР може да се насърчат микропредприятията 

посредством мярка 6.4.1., която насърчава развитието на неземеделски дейности като 

се даде приоритет на проекти в сферата на услугите, в т.ч. развитие на туризма и 

производството; 
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Положителни бизнес тенденции има и при малките и средни предприятия, които са 

потенциални бенефициенти по мерки от  ОПИК 2014 – 2020г.  за инвестиции в 

подобряване на производствения капацитет на предприятията. 

5. СЕЛСКО И ГОРСКО СТОПАНСТВО 

5.1. Развитие на растениевъдството 

Общата площ на землищата в област Габрово за 201 г.  е  2 022 989 дка, от които 

селскостопански фонд 1 019 798 дка земеделска земя и 813 709 дка горски фонд. 

Селскостопанският фонд включва обработваема земя 672  152 дка или 66% и 

необработваема 347  646 дка. 

Разпределението на площите по общини  е следното: 

 

Таблица 28. Селскостопански фонд за 2014 и 2015г. 

2014 

Баланс на площите  Община 

Дряново 
/дка/ 

Община 

Трявна 
/дка/ 

Общо за МИГ 

Дряново - 
Трявна  /дка/ 

Общо за 

област 
Габрово /дка/ 

% 

Обща площ на 

землищата 

248 377 254 910 503 287 2 022 989 24.88 

I.Селскостопански 

фонд 

150 138 106 178 256 316 1 019 872 25.13 

1.Обработваема 
земя 

91 080 54 653 145 733 672 365 21.67 

в. т.ч. ниви 77 434 28 681 106 115 485 920 21.84 

в т.ч. ливади 8 042 17 231 25 273 123 612 20.45 

в т.ч. трайни 
насаждения 

4 580 8 741 13 321 57 556 23.14 

в т.ч. лозя 1 024 
 

1 024 5 277 19.40 

2.Необработваема 

земя 

59 058 51 525 110 583 347 506 31.82 

в т.ч. мери и пасища  46 519 40 922 87 441 273 783 31.94 

в т.ч. други 12 539 10 603 23 142 73 723 31.39 
 

2015 
Баланс на площите  Община 

Дряново 
/дка/ 

Община 

Трявна 
/дка/ 

Общо за МИГ 

Дряново 
Трявна  /дка/ 

Общо за 

област 
Габрово /дка/ 

% 

Обща площ на 
землищата 

248 377 254 910 503 287 2 022 989 24.88 

I.Селскостопански 

фонд 

150 138 106 196 256 334 1 019 798 25.14 

1.Обработваема 
земя 

91 083 54 666 145 749 672 151 21.68 

в. т.ч. ниви 77 396 28 689 106 085 485 200 21.86 
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в т.ч. ливади 8 041 17 236 25 277 123 396 20.48 

в т.ч. трайни 
насаждения 

4 622 8 741 13 363 58 268 22.93 

в т.ч. лозя 1 024 0 1 024 5 287 19.37 
2.Необработваема 

земя 

59 055 51 530 110 585 347 646 31.81 

в т.ч. мери и пасища  46 502 40 912 87 414 273 864 31.92 

в т.ч. други 12 553 10 618 23 171 73 782 31.40 
 

Като цяло обработваемата площ на територията на МИГ остава непроменена, променя 

се вътрешната структура на предназначение на земята. Забелязва се тенденция на 

увеличаване на обработваемата земя, за сметка на  необработваемата. 

Територията на МИГ, включваща територията на общините Дряново и Трявна не е 

интензивен земеделски район. Основната причина поради която земеделието не е 

приоритетен отрасъл се дължи на липсата на плодородни обработваеми площи, както и 

на географското положение на територията, която е предимно планински и 

предпланински терени. Това обуславя разпокъсаност, маломерност и отдалеченост на 

голяма част от земеделските земи. 

По данни от извършени агростатистически наблюдения и от преброяването на  

земеделските стопанства през 2010г. броят на земеделските стопанства в Област 

Габрово е 3223, което е 0.9% от стопанствата в страната. Откъдето може да се направи 

извода че цялата област Габрово не е земеделска територия. Използваната земеделска 

площ е разпределена в 3152 стопанства в областта. Средния размер на използваната 

земеделска площ за областта е 98.3 дка. Броя на земеделските стопанства на 

територията на МИГ е 598, като за община Трявна са 315, а за община Дряново 283. 

Преобладават малките земеделски стопанства с площ  до 10 дка. 

Таблица 29. Основни отглеждани култури за 2015г. 

2015 

Община Пшеница 
/дка/ 

Ечемик 
/дка/ 

Овес 
/дка/ 

Слънчоглед 
/дка/ 

Царевица 
/дка/ 

Дряново               3 

490      

           1 

280      

           

700      

               2 200                   10 

600      
Трявна - - - - - 

Общо за МИГ                3 
490      

           1 
280      

           
700      

               2 200                  10 
600      

За област 
Габрово 

            32 
320      

           8 
530      

        2 
450      

             56 100                   63 
500      

 

Въпреки предимно планинския характер на територията, тук се отглеждат и то само в 
община Дряново около 11% от пшеницата, 15% от ечемика, 28.57% от овеса и 16.69 % от 
царевицата на област Габрово.  Най-малък е делът на произведения слънчоглед - 3.92 % 
от стопанската 2014/2015г. от област Габрово. 
По данни от ОДЗ Габрово, засетите площи с есенници за стопанската година 2015-2016 
са с около 10% повече в сравнение с предходната стопанска година 2014/2015г. 
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Трайните насаждения в област Габрово, представляват едва 9% от използваната 
земеделска площ. Характерно за този вид земеделие, е че много голяма част /над 74%/ 
от съществуващите трайни насаждения са с изтекъл амортизационен срок – изоставени 
и неплододаващи. Една от най-големите инвестиции в земеделието и по-скоро в 
трайните насаждения са  големите  нови трайни насаждения  в община Дряново. През 
2004г. фирма „Инекс Агро“ ООД създава в землището на село Славейково 242 дк а сливи 
и 27 дка с ябълки, а в землището на с.Скалско 97 дка сливи. Фирмата разполага с нова 
техника и изградени съоръжения – капково напояване, хладилна камера за 100 тона 
плодове, система за борба срещу слани и съвременна сушилна за плодове. 
 

5.2. Развитие на животновъдството 
На територията е развито предимно говедовъдството, биволовъдството, овцевъдство и 

козевъдство. Говедовъдството и биволовъдството  е съсредоточено в няколко големи 

ферми и по-слабо в земеделски кооперации и дребни стопанства. 

Справка за  общия брой животни по видове към 30.12.2015  и сравнение с 2013 и 2014г.  

е представена на следващата таблица. 

 

Таблица 30. Брой говеда за периода 2013 – 2015г. 

Животни Говеда общо Крави 

Община 2013 2014 2015 2013 2014 2015 

Дряново 2133 2068 2086 1169 1139 1139 

Трявна 327 313 315 186 171 148 

Общо за МИГ 2460 2381 2401 1355 1310 1287 
За област 

Габрово 

8375 8172 7982 3906 4133 5299 

 

Говедовъдството на територията е развито основно в млечно направление. За периода 

2013 – 2015 година се забелязва лек спад в броя на животните като говедата са намаляли 

с 59 броя, а кравите – с 68 броя. Големите стопанства с млечни крави са на Петър Петров 

в с .Крека, общ.Дряново с над 100 бр.крави, Иванчо Здравков Иванов в с .Денчевци, 

общ.Дряново със 108 млечни крави, Ереджеб Сюлейманов Мехмедов в с. Косарка 

общ.Дряново с 90 млечни крави. Най-голямото стопанство за млечни крави е „Чех и П“ 

ООД в с.Соколово, общ.Дряново с над 310 бр.млечни крави. Тези изброени ферми са от 

първа група за производство на мляко. От втора група за производство на мляко от 

територията е стопанството на Марийка Иванова от с.Гостилица, общ.Дряново с 44 

крави.  

 

Таблица 31. Брой биволи за периода 2013 – 2015г. 

 

животни Биволи общи Биволици 

Община 2013 2014 2015 2013 2014 2015 

Дряново 111 104 72 86 86 59 

Трявна 0 0 0 0 0 0 

Общо за МИГ 111 104 72 86 86 59 
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За област 

Габрово 

651 600 492 340 340 275 

 

 

Таблица 32. Брой овце за периода 2013 – 2015г. 

 

животни Овце - общо Овце - майки 

Община 2013 2014 2015 2013 2014 2015 

Дряново 2637 2728 2485 2317 2353 2144 

Трявна 1344 1315 1418 973 981 948 

Общо за МИГ 3981 4043 3903 3290 3334 3092 

За област 

Габрово 

22404 15810 16683 18625 13390 13005 

 

От овцевъдните ферми по-големи представители от територията са  Красимир Денчев 

Бурмов от с.Руня, общ.Дряново с 450 животни, Камелия Илиева Бурмова от с.Руня, 

общ.Дряново със 117 животни, Даниел Красимиров Бурмов от с.Руня, общ.Дряново с 327 

животни, ЕреджебСюлейманов Мехмедов от с.Косарка, общ.Дряново  с 215 животни и 

„Чех и П“ ООД в с.Длъгня , общ. Дряново с 1015 животни. 

 

Фигура 25. Обобщени данни за състоянието на  

говедовъдството и овцевъдството 

 

 
 

 

Таблица 33. Брой кози за периода 2013 – 2015г. 

 

животни Кози общо Кози - майки 

Община 2013 2014 2015 2013 2014 2015 

Дряново 702 625 691 595 503 507 
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Трявна 368 257 234 227 158 178 

Общо за МИГ 1070 882 925 822 661 685 
За област 

Габрово 

11792 5837 5570 6946 5205 5032 

 

Развитието на козевъдството в бъдеще ще продължи да има важно стопанско и 

икономическо значение като перспективен подотрасъл на животновъдството.  Козите 

имат специфични качества, с които се отличават от другите селскостопански животни: 

1. Най-добре оползотворяват грубите фуражи с високо съдържание на целулоза и през 

по-голямата част от годината задоволяват потребностите си с тях; 

2. Най-добре използват планинските и предпланинските пасища, в т.ч. стръмни и 

труднодостъпни терени. Почистват пасищата от храсти и плевелна растителност, 

неизползваема от други видове животни;  

3.Притежават добри адаптационни способности и могат да се отглеждат както 

поединично в личното стопанство, така и интензивно в козеферми за промишлено 

производство на мляко и млечни продукти; 

4.Козевъдството е източник на ценни хранителни продукти и суровини – мляко, месо, 

вълна и козина, кожи и др. 

За наблюдавания период има лек спад в броя на отглежданите кози като от 1070 през 

2013 година, техният брой е намалял до 925 през 2015 година.  

 

Таблица 34. Брой свине за периода 2013 – 2015г. 

 

 

животни Свине общо Свине майки 
 

Община 2013 2014 2015 2013 2014 2015 

Дряново 73 72 74 6 8 7 

Трявна 291 195 144 29 24 18 

Общо за МИГ 364 267 218 35 32 25 

За област 
Габрово 

3220 3341 3522 301 282 274 

 

Свиневъдството е представено на територията, но е твърде ограничено. По-силно е 

засегнато в община Трявна, където броят на отглежданите свине е четири пъти по -висок 

отколкото в община Дряново. 

Свиневъдството на територията е представено от стопанството на „Чех и П“ООД, 

собственост на месопреработвателно предприятие. 

 

Фигура 26. Обобщени данни за състоянието на козевъдството  

и свиневъдството на територията на МИГ 

 



Проучванията и анализите на територията са направени в изпълнение на проект по договор № РД 50-
110/17.08.2016г., финансиран по подмярка 19.1. „Помощ за технически дейности“ от ПРСР 2014 – 2020г. 85 

 
 

Таблица 35. Развитие на птицевъдството 

 

животни Птици общо /хил.бр./ Кокошки носачки 
/хил.бр./ 

Бройлери 
/хил.бр./ 

Община 2013 2014 2015 2013 2014 2015 2013 2014 2015 

Дряново 8 7 6.4 7 6.5 6 0 0 0 

Трявна 1.9 3.1 0.9 0.7 0.9 0.5 0 0 0 
Общо за 

МИГ 

9.9 10.1 7.3 7.7 7.4 6.5 0 0 0 

За област 

Габрово 

8375 8172 7982 3906 4133 5299 651 600 492 

 

 

Фигура 27. Развитие на птицевъдството 
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Таблица 26. Развитие на зайцевъдството 

 

животни Зайци - общи Пчелни семейства 

Община 2013 2014 2015 2013 2014 2015 

Дряново 420 400 430 1240 1230 1210 

Трявна 147 300 72 709 678 318 

Общо за МИГ 567 700 502 1949 1908 1528 

За област 
Габрово 

340 340 275 22404 15810 16683 

 

5.3. Горско стопанство 

Таблица 37.Разпределение на горския фонд за 2014 г. 

 

2014 
Баланс на 

площите 

Община 

Дряново 
/дка/ 

Община 

Трявна 
/дка/ 

Общо за МИГ 

Дряново Трявна  
/дка/ 

Общо за област 

Габрово /дка/ 

% 

Обща площ 
на 

землищата 

248 377 254 910 503 287 2 022 989 24.88 

II.Горски 
фонд 

79 941 130 912 210 853 813 778 25.91 

1.Частна 
собственост 

29 817  41 552 71 369 266 205 26.81 

2.Държавен 

горски фонд 

50 124 89 360 139 484 547 573 25.47 

 

 

Таблица 38.Разпределение на горския фонд за 2014 г. 

 

2015 

Баланс на 
площите 

Община 
Дряново 
/дка/ 

Община 
Трявна 
/дка/ 

Общо за МИГ 
Дряново Трявна  
/дка/ 

Общо за област 
Габрово /дка/ 

% 

Обща площ 
на землищата 

248 377 254 910 503 287 2 022 989 24.88 

II.Горски 
фонд 

79 895 130 894 210 789 813 709 25.90 

1.Частна 

собственост 

29 817 41 552 71 369 266 318 26.80 

2.Държавен 

горски фонд 

50 078 89 342 139 420 547 391 25.47 
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Горският фонд на територията на МИГ е относително постоянен, като се забелязва 

намаляване на държавния горски фонд.  

Горският фонд заема 210 789 дка (41.88 % от общата площ), като включва държавни 

гори, частна собственост и общински, на юридически лица и др. Дърводобивно 

предназначение имат преди всичко бързо растящите гори, но делът им от общата 

залесена площ е драстично намалява.  

Горите имат неоценимо значение за екологичния статус посредством тяхната 

водорегулираща, противоерозионна и рекреационна функция.  

 

5.4. Изводи и препоръки относно развитието на селското и горското 
стопанство 
При така представените данни за състоянието на селското стопанство на територията, 
могат да се направят следните изводи и препоръки относно стратегията за ВОМР:  
1. Земеделието е развито ограничено на територията на МИГ, тъй като е съобразено с 
природо-географските характеристики. Представено е основно от малки земеделски 
стопанства с площи до 10 дка. В растениевъдно и животновъдно направление се 
наблюдава разнообразие от култури и животински видове, които се отглеждат на 
територията. В растениевъдно направление е ограничено отглеждането на трайни 
насаждение, които заемат под 10% от ИЗП. Чистите от химично замърсяване почви и 
чистия въздух благоприятстват развитието на биологично земеделие; 
2. Земеделските стопани, функциониращи на територията на МИГ се нуждаят от 
подобряване на техните знания и компетентности в областта на биологичното 
земеделие,  въвеждане на технологии с нисък разход на вода и енергоспестяващи  
технологии за обработка на почвата и за прибиране на реколтата; използване на 
странични продукти, отпадъци и остатъци и други нехранителни суровини; технологии, 
техники и съоръжения за подобряване на съхранението и прилагането на оборски тор и 
въвеждане на нисковъглеродни практики за преработка на оборски тор; 
3. Обоснована е необходимостта от инвестиции в земеделските стопанства, пряко 
свързани с модернизация и механизация с цел намаляване на производствените 
разходи, инвестиции в машини и съоръжения за опазване на околната среда, 
включително за съхранение на оборски тор, инвестиции пряко свързани с 
подобряване на енергийната ефективност на стопанствата.  
4. Необходимо е, също така, стратегията да насърчи  връзките между производители и 
преработватели на земеделски продукти с цел осигуряване на по -добри възможности за 
реализация на продукцията на местния пазар за осигуряване на затворен цикъл на 
производство и за производството на традиционни местни храни; 
5. Като се имат предвид трудно достъпните и пресечени терени са необходими 
допълнителни инвестиции за закупуване на специализирана и високопроходима 
земеделска техника; 
6. Необходими са допълнително инвестиции за създаване на нови трайни насаждения и 
за развитие на животновъдството – сектори, определени като „чувствителни“. 
7. Потенциалът за развитие на аграрния сектор е насочен към: 
- привличане на повече инвестиции в земеделието за модернизиране на земеделските 
стопанства и за повишаване на тяхната конкурентоспособност; 
- развитие на овощарството  и животновъдството – сектори, определени като 
«чувствителни» в ПРСР 2014 – 2020г.; 
-  развитие на биологичното производство; 
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- затваряне цикъла на производство и формиране на къси вериги на доставки; 
8. Наличните на територията горски площи обосновават необходимостта от прилагане 
на мерки, финансирани от стратегията за ВОМР свързани с тяхното опазване и 
устойчиво развитие; 
9. Горите са един от основните източници на биомаса и затова е допустимо в стратегията 
да се включат мерки за инвестиции за използването на нови технологии за 
оползотворяване на остатъците и отпадъците за производството на енергия, които да 
допринесат за изпълнение на поетия от България ангажимент да увеличи дела на 
енергията от възобновяеми енергийни източници до 16% до 2020 г.; 
10. Горите, стопанисвани от частни субекти, както и частните инвестиции в сектора на 

горското стопанство играят важна роля в икономическата дейност на района. Затова на 

територията може да се приложи мярка, насочена към укрепването на устойчивото 

управление на горите, което е необходимо за подобряване на конкурентоспособността 

и създаването на нови работни места в района като същевременно се гарантира 

опазването на горите, подобряване на техните защитни и специални функции, 

подобряване на здравословното им състояние, поддържане и опазване на биологичното 

разнообразие и намаляване на риска за възникване на пожари. 

6. РАЗВИТИЕ НА НЕПРАВИТЕЛСТВЕНИЯ СЕКТОР НА ТЕРИТОРИЯТА НА 

МИГ 

Гражданските организации са основен елемент на обществото и имат ключова роля за 

насърчаване на хората да бъдат активни и отговорни. Те са ключов и необходим 

партньор на държавната и местните власти. От една страна, те дават възможност на 

различни групи в обществото да изразяват своите позиции публично. От друга, реално 

влияят върху формирането на политики, засягащи пряко техните интереси и 

подпомагат институциите да вземат информирани решения, основани на анализ на 

различни гледни точки. 

На територията на МИГ са идентифицирани 40 неправителствени организации 

съгласно регистъра на НПО в обществена полза в Министерство на правосъдието , които 

са описани в базата данни към настоящите проучвания. 

По-долу в графичен вид е представен основия предмет на дейност. 

 

 

Фигура 28. Състояние на НПО на територията на МИГ 
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Както е видно от данните на фигура 26, най-много НПО са регистрирани със спортна 

насоченост – 55% от всички регистрирани неправителствени организации. На следващо 

място по численост се подреждат организациите, които са със социална и здравна 

насоченост. Следват организациите, работещи в сферата на туризма и културата и т.н.  

Проблемите, пред които са изправени неправителствените организации са в различна 

насоченост, но основно са свързани с липса на устойчив механизъм за финансиране и 

липса на достатъчно средства за развитието на тези организации, формулиране на 

основни принципи на партньорство с държавата и местните власти, създаване на 

условия за гражданска активност и др. 

Към момента на територията на двете общини развиват дейност двадесет и едно 

читалища. Читалищата са основните културни средища, съхранили местната 

идентичност на района.  

 

Като се вземат под внимание тези данни, могат да се направят следните изводи и 

препоръки относно участието на неправителствения сектор в изпълнението на 

стратегията: 

- На територията на МИГ има изградена мрежа от неправителствени организации, 

които осъществяват дейности в различни социални и културни сфери на обществения 

живот; 

- Идентифицираните нужди на нестопанския  сектор са насочени към реализиране на 

проекти със спортна насоченост, за съхранение и развитие на културата, местните 

традиции и занаяти. Нуждите са от реконструкция и ремонт на сгради със спортна, 

културна и социална насоченост, закупуване на оборудване, аудио-визуална техника, 

народни носии и др., свързани с културния живот на общността. 

-  Потенциалът за развитие на неправителствения сектор е в няколко насоки:  

1.Развитие на капацитета на МИГ, други НПО и читалища от територията; 

2. Разширяване и развитие на партньорството между местната власт, бизнеса и 

неправителствения сектор посредством изпълнението  на проекти. 
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7. АНАЛИЗ НА МЕСТНИТЕ И РЕГИОНАЛНИ ПРЕДИМСТВА,  

ВЪЗМОЖНОСТИ И ПОТЕНЦИАЛ ЗА РАЗВИТИЕ, В Т.Ч. SWOT АНАЛИЗ  

7.1.Идентифицирани нужди и потенциал за развитие на територията   

ИДЕНТИФИЦИРАНИ НУЖДИ ЗА РАЗВИТИЕ НА ТЕРИТОРИЯТА 
 
Нужди в сферата на местната икономика, селското и горското стопанство  
 
Идентифицираните нужди за развитие на местната икономика са насочени към 
развитие на микро-, малките и средни предприятия от територията. Ниската 
конкурентоспособност на предприятията ограничава тяхната  възможност за 
присъствие на вътрешните и външните пазари. Недостатъчен е размерът на 
чуждестранните инвестиции. Предприятията са с неефективно производство, с висока 
себестойност и цена на продукцията. Материалната база е остаряла. Ограничени са 
инвестициите в нови производства и технологии.  
Наличните на територията микро-, малки и средни предприятия се нуждаят от 
допълнителни инвестиции за подобряване на производствения потенциал - 
модернизация и внедряване на иновации в техническото оборудване. Необходими са, 
също така, инвестиции за въвеждане на иновативни енергоспестяващи технологии. В 
сферата на туризма – като утвърдени туристически дестинации са необходими 
допълнителни инвестиции за увеличаване на броя на местата за настаняване и за 
създаване на нови съоръжения за атракции и реклама на територията. Все още 
рекламата и маркетинга на туристическия продукт не са достатъчно добре развити. 
Територията се нуждае и от подобряване на туристическата инфраструктура. 
Предприятията, работещи в сферата на услугите извън туризма се нуждаят от 
подобряване на материално-техническата база, от закупуване на нови машини и 
оборудване, свързани с основния предмет на дейност. 
В подкрепа на местната икономика са необходими инвестиции за подобряване на 
съществуващата публична инфраструктура, която ще улесни достъпа до 
предприятията. 
По отношение на подобряване на професионалната  квалификация на работещите и 
осигуряване на допълнителна заетост на безработни лица е обоснована необходимостта 
от мерки за насърчаване и активизиране на трайно безработни лица и младежи.  
Земеделските стопани, функциониращи на територията на МИГ се нуждаят от 
подобряване на техните знания и компетентности в областта на биологичното 
земеделие,  въвеждане на технологии с нисък разход на вода и енергоспестяващи  
технологии за обработка на почвата и за прибиране на реколтата; използване на 
странични продукти, отпадъци и остатъци и други нехранителни суровини; технологии, 
техники и съоръжения за подобряване на съхранението и прилагането на оборски тор и 
въвеждане на нисковъглеродни практики за преработка на оборски тор.  
Обоснована е необходимостта от инвестиции в земеделските стопанства, пряко 
свързани с модернизация и механизация с цел намаляване на производствените 
разходи, инвестиции в машини и съоръжения за опазване на околната среда, 
включително за съхранение на оборски тор, инвестиции пряко свързани с 
подобряване на енергийната ефективност на стопанствата.  
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Необходимо е, също така, стратегията да насърчи  връзките между производители и 
преработватели на земеделски продукти с цел осигуряване на по -добри възможности за 
реализация на продукцията на местния пазар за осигуряване на затворен цикъл на 
производство и за производството на традиционни местни храни. 
Наличните на територията горски площи обосновават необходимостта от прилагане на 
мерки, финансирани от стратегията за ВОМР свързани с тяхното опазване и устойчиво 
развитие. Горите са един от основните източници на биомаса и затова е допустимо в 
стратегията да се включат мерки за инвестиции за използването на нови технологии за 
оползотворяване на остатъците и отпадъците за производството на енергия, които да 
допринесат за изпълнение на поетия от България ангажимент да увеличи дела на 
енергията от възобновяеми енергийни източници до 16% до 2020г. Горите, 
стопанисвани от частни субекти, както и частните инвестиции в сектора на горското 
стопанство играят важна роля в икономическата дейност на района. Затова на 
територията може да се приложат мерки, насочени към укрепването на устойчивото 
управление на горите, което е необходимо за подобряване на конкурентоспособността 
и създаването на нови работни места в района. 
 
Идентифицирани нужди в сферата на опазване  на околната среда 
 
На територията на местната инициативна група има животински видове – бозайници 
(остроух нощник, дългокрил прилеп и др.), които са докладвани в неблагоприятно-
незадоволително състояние. Тези видове попадат в Натура 2000 и имат нужда от 
извършване на преки консервационни дейности, както и от 
изграждане/реконструкция/ рехабилитация на инфраструктура, необходима за 
подобряване на природозащитното състояние на тези видове. 
 
Идентифицирани нужди от подобряване на публичната инфраструктура  
 
Наличната публична инфраструктура (общински пътища, улици, тротоари и 
прилежащите съоръжения) и други площи за широко обществено ползване  се нуждаят 
от ремонтни дейности и реконструкция с цел обновяване.  
Общинските центрове и населените места от територията на МИГ се нуждаят от 
подобряване на социалната, спортна и културна инфраструктура. Налични са общински 
сгради, в които се предоставят обществени услуги, които се нуждаят от ремонтни 
дейности с цел подобряване на тяхната енергийна ефективност. Необходимо е 
подобряване на публичната инфраструктура за отдих и туристическа информация и 
подобряването и разширяването на основните услуги, включително за отдих и спорт.  
В направените анализи и проучвания бе установена необходимостта от ремонтни 
дейности в редица обекти с религиозно значение, които ще позволят да се съхрани 
културното и историческо наследство на територията. 
 
Идентифицирани нужди на нестопанския  сектор  
 
Гражданският сектор на територията се представлява от неправителствени 
организации, читалища,  неформални групи от граждани и индвидуални активни 
граждани, представители на различни заинтересовани страни. Неправителствените 
организации са идентифицирани като заинтересована страна, която има интерес от 
прилагане на стратегията. Идентифицираните нужди на нестопанския  сектор са 
насочени към реализиране на проекти със спортна насоченост, за съхранение и 
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развитие на културата, местните традиции и занаяти. Нуждите са от реконструкция и 
ремонт на сгради със спортна, културна и социална насоченост, закупуване на 
оборудване, аудио-визуална техника, народни носии и др., свързани с културния живот 
на общността. 
 
Идентифицирани нужди в социо-културната  сфера  
 
По направени проучвания и анализи на територията, по последни актуални данни – към 
края на 2016 година процентът на безработните лица към икономически активното 
население е 6.57% (в т.ч. 4.45% за община Трявна и 8.69% за община Дряново). За същия 
период сравнителният процент за област Габрово и за България е 4.63% и, съответно – 
7.88%. Преобладават безработните лица във възрастовата граница от 30 до 54 години – 
56.59% от общия брой регистрирани безработни, следвани от безработните лица на 
възраст над 54 години – 30.38%. Най-нисък е процентът на регистрираните безработни 
младежи – на възраст до 29 години – общо за територията на МИГ са регистрирани 75 
лица или 13.02% от всички регистрирани безработни. Затова в сферата на социалните 
дейности са установени нужди от подобряване достъпа до заетост за търсещите работа 
и неактивни лица, включително трайно безработни и лица, отдалечени от пазара на 
труда, а също и чрез осигуряване на местни инициативи за заетост и подкрепа за 
мобилността на работната сила. Целта е да се съчетаят мерки за интегриране на 
икономически неактивните и безработните лица, търсещи работа, от една страна, и за 
подобряване организацията и условията на труд в предприятията, от друга, като те се 
комбинират с улеснен достъп до форми на учене през целия живот. 
Необходимо е прилагането и на мерки за устойчиво интегриране на пазара на труда на 
младите хора, живущи на територията. 
В общините функционират редица социални услуги, предоставяни от различни видове 
центрове и насочени към нуждите на населението, вкл. грижи за деца, за възрастни хора, 
както и хора в неравностойно положение. Нуждите са насочени към доразвиване и 
надграждане на предлаганите социални услуги като се улесни достъпа до заетост и 
осигури подкрепа за социалното включване на уязвимите групи чрез създаване на 
подходящи условия за тяхната професионална интеграция в сферата на социалната 
икономика. Социални предприятия се тези, за които социалните цели или обществения 
интерес е причина за стопанската им дейност и чиито печалби основно се реинвестират 
за осъществяването на тези социални цели. 
Находящите се на територията храмове съхраняват и обогатяват културно -
историческото наследство на територията. Сградният фонд на повечето от тях е 
амортизиран и остарял и се нуждае от ремонтни и реновационни дейности. 

 
Идентифицирани нужди в сферата на науката и образованието  
По данни от последното преброяване през 2011 година, 5.5% от анкетираните лица са се 
самоопределили от турски произход на територията на община Дряново и 2.91% от 
ромски произход. За територията на община Трявна данните от преброяването 
показват, че 0.53% са се самоопределили от турски произход и 0.52% от ромски 
произход. Базирайки се на тези данни нуждите на територията са от прилагане на мерки 
за интегриране на децата и учениците, произхождаши от етническите  малцинства да се 
изградят като пълноценни граждани и за успешната им професионална, социална и 
творческа реализация. 
 
НАЛИЧЕН ПОТЕНЦИАЛ ЗА РАЗВИТИЕ НА ТЕРИТОРИЯТА 
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Наличен потенциал от гледна точка на социо-географските характеристики на 
територията 
 
 Релефът и почвено – климатичните характеристики на територията благоприятстват 
развитието на различни сектори от селското стопанство, включително пасищно 
животновъдство и овощарство; 
 Географското положение и сравнително еднаквата отдалеченост от столичния град, 
от по-големи промишлени центрове в Северна и Южна България и изградената 
транспортна инфраструктура благоприятстват  развитието на местния бизнес като се 
намаляват транспортните разходи на произведените местни продукти за тяхната 
реализация до по-големите пазари в страната; 
 Географското разположение, наличието на НП „Централен Балкан“, резервати и 
защитени зони, богатата на природни забележителности територия с изключителното 
разнообразие от флора и фауна благоприятстват развитието на различни видове 
туризъм – планински, еко- ловен и др.; 
 
Потенциал за развитие на местната икономика, селското и горско стопанство 
 
 Налични са подходящи природни, исторически и културни  дадености за развитие на 
туризма в района; 
 Разработване на качествен и атрактивен туристически продукт и туристически 
услуги и ефективното им предлагане за увеличаване притока на туристи и 
оползотворяване на наличната леглова база;  
 Осигуряване на възможности за достъп на българските производители до пазара на 
Европейския съюз; 
 Повишен интерес на туристическия поток към спа-, ловен-, културен-, религиозен и 
селски туризъм; 
 Повишаване развитието на анимацията и атракции в туризма; 
 Възможност за повишаване конкурентоспособността на микро-, малките и средни 
предприятия; 
 Традициите в занаятите – керамика, дърворезба, пирография, тъкачество, 
бакърджийство и други благоприятстват тяхното устойчиво развитие и разнообразяват 
икономическите дейности на територията. 
 Привличане на повече инвестиции в земеделието за модернизиране на земеделските 
стопанства и за повишаване на тяхната конкурентоспособност; 
 Развитие на овощарството  и животновъдството – сектори, определени като 
«чувствителни» в ПРСР 2014 – 2020г.; 
 Развитие на биологичното производство; 
 Затваряне цикъла на производство и формиране на къси вериги на доставки; 
 Развитие на горските територии с цел подобряване на конкурентоспособността и 
създаването на нови работни места в района като същевременно се гарантира 
опазването на горите, подобряване на техните защитни и специални функции, 
подобряване на здравословното им състояние, поддържане и опазване на 
биологичното разнообразие и намаляване на риска за възникване на пожари. 
 
 
Потенциал за развитие на социо-културната сфера  
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 Прилагане на пакет от мерки  за задържане на населението в населените места и 
ограничавне на обезлюдяването; 
 Създаване на по-добри възможности  за реализация на лицата от 
маргинализираните и малцинствени общности и тяхното интегриране; 
 Подобряване на социалните услуги чрез разнообразяване на дейностите в  
социалните предприятия; 
 Разкриване на нови социални услуги; 
 Продължаващо възстановяване и модернизация на спортните бази и откриване на 
нови спортни обекти; 
 Подобряване на социалните и  културни услуги чрез реконструкция на 
съществуващи и изграждане на нови социални, културни центрове  и учреждения с 
религиозна насоченост; 
 Подобряване на  социалните услуги и образованието чрез прилагане на мерки, 
осигуряващи заетост и обучение. 

 
Потенциал за развитие на науката и образованието 
 
 Подобряване материално-техническата база на образователните учреждения  – 
общинска собственост чрез проектно финансиране; 
 Повишена степен на интегриране в учебния и образователния процес на уязвими 
групи от населението, в т.ч. роми. 

 
Потенциал за подобряване на съществуващата инфраструктура и осигуряване на 
достъпност 
 
 Подобряване енергийната ефективност на сгради от публичния сектор; 
 Използване на наличния финансов ресурс за подобряване на енергийната 
ефективност на публичния и производствения  сграден фонд; 
 Подобряване състоянието на пътната инфраструктура; 
 Подобряване на образователната, социалната, културната и спортна и обществена 
инфраструктура. 

 
Потенциал за прилагане на мерки за опазване на околната среда  
 
 Доброто качество на адмосферния въздух и почвите са подходящи за развитието на 
био продукти и еко туризъм; 
 Наличните  защитени територии в обхвата на МИГ с богато биологично разнообразие 
са с потенциал за прилагане консервационни дейности, както и от 
изграждане/реконструкция/ рехабилитация на инфраструктура, необходима за 
подобряване на природозащитното състояние на тези видове. 

 
Потенциал за развитие на административния капацитет и неправителствения 
сектор 

 
 Развитие на капацитета на МИГ, други НПО и читалища от територията; 
 Развитие на капацитета на местни лидери и други заинтересовани лица/страни; 
 Разширяване и развитие на партньорството между местната власт, бизнеса и 
неправителствения сектор посредством изпълнението  на проекти. 
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7.2.  SWOT АНАЛИЗ  

СИЛНИ СТРАНИ 
Природо-географска характеристика 
1. Благоприятно географско положение на територията; 
2.Благоприятни природо-географски дадености за развитие на различни видове 
туризъм (спа-, ловен-, планински-, културен-, екстремен- и други); 
3. Наличие на минерални извори, благоприятстващи развитието на балнеоложки 
туризъм. 
Местна икономика и селско стопанство 
1.Устойчиво работещи микро-, малки и средни предприятия с над двадесет годишни 
традиции; 
2.Наличен леглови ресурс в хотели и къщи за гости; 
3. В резултат на преструктурирането на местната икономика възниква значителен брой 
предприятия, които показват сериозна предприемаческа инициатива от страна на 
местния бизнес; 
4. Разходите за придобиване на дълготрайни материални активи (РДМА) предполагат 
развитието на нови високотехнологични производства, създаващи висока добавена 
стойност; 
5. Развити дърводобив и дървопреработване и свързаните с тях производства на 
първични продукти и мебели; 
6.Традиции в занаятите – резбарство, иконопис, кожарство, дюлгерство; 
7. Благоприятни условия за производство на екологично чисти продукти от 
растениевъдството и животновъдството (млечни продукти, мед и други); 
8.Приятелски настроена към бизнеса местна власт. 
Социо-културна характеристика  
1. Богато недвижимо културно и историческо наследство; 
2. Традиции в спорта; 
3. Богато културно наследство с голям потенциал за привличане на туристи;  
4. Въведени интегрирани политики за подкрепа на хората в риск, с увреждания и 
старите хора; 
5.Устойчиво развитие на социалните и здравни услуги; 
6. Богат културен календар и действащи читалища, развиващи предимно самодейност. 
Наука и образование 
1. На територията има изградена и се поддържа  училищна мрежа, съобразена с 
действащите законови и подзаконови нормативни актове; 
2. Създадени традиции в образователния сектор. 
Инфраструктура и достъпност 
1.Наличие на  добри транспортни връзки; 
2.Развита междуселищна пътна инфраструктура осигуряваща достъп на населението до 
институциите; 
3. Развита  електропреносна мрежа; 
4. Добре организирано административно-териториално устройство за провеждане на 
ефективна политика. 
Опазване на околната среда 
1. Добро качество на адмосферния въздух и почвите, подходящи за развитието на био 
продукти и еко туризъм; 
2.Наличие на екологично чисти територии с благоприятен климат; 
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3. Наличие на защитени територии в обхвата на МИГ с богато биологично разнообразие. 
Административен капацитет и човешки ресурси 
1. Реализирани проекти на територията от предходни оперативни програми – натрупан 
опит за управление и изпълнение на проекти; 
2. Осъществени добри практики на партньорство между местната власт и бизнеса при 
изпълнение на проекти; 
3. Реализирани мерки за подобряване на административното обслужване. 
 
СЛАБИ СТРАНИ 
Природо-географска характеристика 
1. Силно пресечения и стръмен терен възпрепятства използването на механизиран 
транспорт. 
2.Климатичните промени водят до  високи амплидутни разлики в температурите и 
неравномерно разпределение на количествата валежи, което затруднява развитието на 
аграрния сектор. 
Местна икономика и селско стопанство 
1.Малко на брой работни места на територията на общините. 
2. Ниско равнище на доходите спрямо средното за страната; 
3.Труден достъп до свежи финансови ресурси; 
4.Неконкурентноспособни производства в машиностроенето, хранително -вкусовата 
промишленост и др., нисък дял на инвестиционните разходи  за нови технологии и ноу-
хау; 
5.Ограничен брой на отраслите и производствата, които покриват изискванията на 
европейските норми и  стандарти; 
6. Липса на достатъчно  инвестиции; 
7. Слабо развита туристическа анимация и атракции; 
8. Нисък относителен дял на обработваемата земя – наклонени и труднодостъпни 
земеделски и горски терени, което ограничава развинието на земеделието;  
9. Недостатъчна популярност и реклама на произвежданите на територията продукти;  
10. Висока себестойност на произвежданите продукти в промишления и аграрния 
сектор; 
11. Липса на внедрени добри практики по отношение на доставки на местни храни. 
Социо-културна характеристика  
1.Негативни демографски тенденции, свързани с намаляване на раждаемостта и 
продължаващо обезлюдяване на населените места; 
2.Липса на достъп до болнична помощ на територията на община Дряново;  
3.Недостатъчна интеграция на маргинали-зираните и малцинствените групи от 
общността; 
4. Недостатъчна информираност на гражданите за хоризонталните политики на ЕС;  
5. Отрицателен естествен прираст, застаряване на населението във всички населени 
места; 
6. Ниска образователна квалификация на работната сила; 
7. Недостиг на човешки ресурси в туризма, недостатъчен професионализъм на наличния 
персонал; 
8. Недостатъчни възможности за практикуване на някои видове спорт, отдих, 
развлечения и осмисляне на свободното време на ученици и младежи; 
9. Липса на мотивация у голяма част от младежите за упражняване на спортни, културни 
и др. развлечения; 
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10. Несъответствие между търсените и предлаганите професии и квалификации на 
местно ниво; 
11 Ниски доходи и ниска покупателна способност на населението; 
12. Амортизирана материална база на читалищата с остарял библиотечен фонд; 
Наука и образование 
1. Амортизирана материално-техническа база в образователните институции. 
Инфраструктура и достъпност 
1.Пътна, съобщителна и ВиК инфраструктура, нуждаеща се от рехабилитация и 
развитие; 
2.Недостатъчни финансови средства за изграждане на нова и рехабилитация на 
съществуваща инфраструктура; 
3.Недоизградена канализационна мрежа в населените места; 
4.Отчасти амортизиран сграден фонд (промишлен, публичен) с ниска енергийна 
ефективност;  
5. Лошо транспортно обслужване между населените места в района; 
6.Лошо състояние на публичната инфраструктура; 
7. Непривлекателна градска среда в малките населени места. 
Опазване на околната среда 
1.Липса на пречиствателни станции извън общинските центрове. 
2. Наличие на локални замърсявания в близост до основни пътни артерии;  
3. Недостатъчно последващи залесителни и възстановителни дейности след 
осъществени сечи в горски терени. 
Административен капацитет и човешки ресурси 
1.Недостатъчно гражданско участие в местното самоуправление; 
2. Липса на достатъчно и достъпна информация за възможностите за изпълнение на 
проекти от различни финансиращи програми. 
 
ВЪЗМОЖНОСТИ 
Природо-географска характеристика 
1.Използване на благоприятното транспортно – географско положение и наличието на 
ЖП артерия; 
2. По-пълноценно използване на добрите природо-географски условия за развитие на 
селското стопанство, в т.ч. развитие на биологичното производство на земеделски 
продукти. 
3. По-ефективно използване на природо-географските дадености за развитие на 
туризма. 
Местна икономика и селско стопанство 
1.Насърчаване на предприемачеството и привличане на инвестиции; 
2.Подходящи природни, исторически и културни  дадености за развитие на туризма;  
3.Разработване на качествен и атрактивен туристически продукт и туристически услуги 
и ефективното им предлагане за увеличаване притока на туристи в общината и 
оползотворяване на наличната леглова база;  
4. Наличие на източници за финансиране в подкрепа на местното развитие; 
5.Възможности за осигуряване на достъп на българските производители до пазара на 
Европейския съюз; 
6. Повишен интерес на туристическия поток към спа-, ловен-, културен- и селски 
туризъм; 
7. Повишаване развитието на анимацията и атракции в туризма; 
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8. Възможност за повишаване конкурентоспособността на малките и средни 
предприятия 
9. Привличане на повече инвестиции в земеделието за модернизиране на земеделските 
стопанства. 
Социо-културна характеристика  
1.Разкриване на нови социални услуги; 
2.Продължаващо възстановяване и модернизация на спортните бази и откриване на 
нови спортни обекти.  
3. Активизиране на маргинализираните и малцинствени общности с цел тяхната 
интеграция; 
4. Подобряване на социалните и  културни услуги чрез реконструкция на съществуващи 
и изграждане на нови социални, културни центрове; 
5. Подобряване на  социалните услуги и образованието чрез прилагане на мерки, 
осигуряващи заетост и обучение. 
Наука и образование 
1. Подобряване образователното равнище на територията чрез изпълнение на 
подходящи проекти; 
2.Подобряване материално-техническата база на образователните учреждения чрез 
проектно финансиране. 
Инфраструктура и достъпност 
1.Използване на наличния финансов ресурс за подобряване на енергийната 
ефективност на публичния и производствения  сграден фонд; 
2. Подобряване състоянието на пътната инфраструктура; 
3. Подобряване на образователната, социалната, културната и спортна и обществена 
инфраструктура. 
Околната среда 
1.Запазване доброто състояние на околната среда с цел развитие на територията на МИГ 
като атрактивна туристическа дестинация; 
2.По-широко популяризиране на биологичното разнообразие на територията за 
устойчиво развитие на туризма; 
3. Въвеждане на мерки за устойчиво управление на горите; 
4. Възможности за въвеждане на нисковъглеродни технологии и енергийна 
ефективност за насърчаване на «зелената»  икономика. 
Административен капацитет и човешки ресурси 
1.Осигуряване на необходимия финансов ресурс от национални и международни 
програми за реализация на проекти на територията на МИГ;  
2.Разширяване и развитие на партньорството между местната власт и бизнеса 
посредством изпълнението  на проекти на територията на МИГ; 
3.Координация и осъществяване на съвместни проекти със съседни общини за 
преодоляване на общи проблеми. 
 
ЗАПЛАХИ 
Природо-географска характеристика 
1.Задълбочаване влошаването на климатичните промени.  
Местна икономика и селско стопанство 
1.Финансова невъзможност на местния бизнес да осигурява необходимото 
съфинансиране в процеса на реализиране на проекти, финансирани от структурните и 
европейски фондове; 
2. Динамично променящо се законодателство; 
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3. Навлизане на некачествени и евтини стоки на пазара, застрашаващи занаятчийството 
и местните производства; 
4. Осигуряването на недостатъчно финансови средства за  внедряване на нови 
технологии и повишаване на конкурентоспособността; 
5. Влошаване на инвестиционната активност и опасност от липса на инвеститори. 
Социо-културна характеристика  
1. Продължаващо влошаване на  демографските характеристики и неблагоприятни 
миграционни процеси; 
2. Задълбочаване на демографската криза; 
3. Неуспешно интегриране на хората в риск и други представители на 
маргинализираните общности; 
4. Продължаващият социално-икономически упадък и обезлюдяване на малките 
населени места ще засилят външната миграция на икономически активното население. 
Наука и образование 
1.Намаляване броя на учениците в образователните учреждения; 
2. Липса на капацитет, вкл. финансов за реализиране на проекти. 
Инфраструктура и достъпност 
1.Липса на достатъчно финансиращи програми и финансови средства за реализиране на 
инфраструктурни проекти. 
Околната среда 
1. Тенденция към увеличаване емисиите на вредни вещества; 
2. Влошаване показателите на околната среда и биологичното разнообразие в  резултат 
на човешката дейност. 
Административен капацитет и човешки ресурси 
1.Намаляване на броя на лицата с висше образование на територията; 
2.Невъзможност за реално сработване и реализиране на мултифондова стратегия на 

МИГ. 

 

8. АНАЛИЗ НА ВЪЗМОЖНОСТИТЕ ЗА ПРИЛАГАНЕ НА ИНТЕГРИРАНА И 

МНОГОСЕКТОРНА СТРАТЕГИЯ ЗА ВОДЕНО ОТ ОБЩНОСТИТЕ МЕСТНО 

РАЗВИТИЕ  

8.1 Нормативни предизвикателства, свързани с прилагането на 

многофондова стратегия за ВОМР  

Въпреки установения потенциал на територията и идентифицираните нужди от 

финансиране от мерки от повече от един фонд, т.е. прилагане на територията на  

многофондова СВОМР, все още има нормативни неизвестности във връзка с неговото 

прилагане и управление, които местната инициативна група  следва внимателно да 

разгледа и прецени.  

На този етап има влязло в сила Постановление № 161 от 04.07.2016г. на Министерски 

съвет, което  регламентира координацията между управляващите органи на програмите 

и местните инициативни групи във връзка с изпълнението на подхода ВОМР 2014-

2020г. С постановлението се определят условията и редът за осъществяване на 

координация между управляващите органи на Програмата за развитие на селските 

райони (ПРСР), Оперативна програма "Развитие на човешките ресурси", Оперативна 
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програма "Околна среда" (ОПОС), Оперативна програма "Иновации и 

конкурентоспособност", Оперативна програма "Наука и образование за интелигентен 

растеж" и Програмата за морско дело и рибарство (ПМДР) и местните инициативни 

групи (МИГ), и местните инициативни рибарски групи (МИРГ) във връзка с 

изпълнението на Подхода "Водено от общностите местно развитие" (ВОМР) за периода 

2014 – 2020 г. 

Постановление № 162 на МС от 05.07.2016 г.  определя  детайлни правила за 

предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по програмите, финансирани от 

Европейските структурни и инвестиционни фондове за периода 2014 - 2020г. С 

постановлението се определят:   

1. детайлните правила за предоставяне на безвъзмездна  финансова помощ по 

програмите, финансирани от Европейските структурни и инвестиционни фондове за 

периода 2014 - 2020 г.;   

2. структурният състав на комисията за оценка на проектни предложения в процедура 

чрез подбор, изискванията към лицата, участващи в нея, както и правилата за работа на 

комисията;   

3. изискванията към лицата, извършващи оценка при директно предоставяне на 

безвъзмездна финансова помощ, лицата, извършващи проверка на постъпили 

възражения, и лицата, извършващи оценка на концепции за проектни предложения;   

4. правила за осигуряване на информация и публичност при предоставянето на 

безвъзмездна финансова помощ. 

Наредба № 22 от 14 декември 2015г. за прилагане на подмярка 19.2 "Прилагане на 

операции в рамките на стратегии за водено от общностите местно развитие" на мярка 

19 "Водено от общностите местно развитие" от Програмата за развитие на селските 

райони за периода 2014 - 2020г. урежда условията и редът за прилагане на подмярка 

19.2. "Прилагане на операции в рамките на стратегии за Водено от общностите местно 

развитие" на мярка 19 "Водено от общностите местно развитие" (ВОМР) от Програмата 

за развитие на селските райони за периода 2014 - 2020 г. (ПРСР 2014 - 2020 г.). 

На  основание чл. 41, ал. 2 от  ПМС 161 има разработени минимални изисквания  по 

отношение на процедурата за подбор на проекти към стратегиите за ВОМР. 

Някои текстове от ПМС 161 на МС и Наредба № 22 по отношение на подбора на проекти 

към стратегиите не са адаптирани и внасят неяснота как точно на практика ще се 

осъществява приема на проекти. Към момента действащите правила са такива, че 

проектите по ПРСР се подават на хартиен носител в ИСАК. По силата на ПМС 161 всички 

проекти следва да се подават в ИСУН. Съществуват и други въпросителни, свързани с 

изискванията за избор на външни експерти – оценители, по отношение на подготовката 

и съгласуването с управляващите органи на насоките и указанията за кандидатстване и 

т.н. 

Тази ситуация крие  рискове за устойчивото и предсказуемо управление на стратегията 

(всяка програма има свои критерии и срокове за действие, няма стандартизирани 

такива, еднакво  приложими за всички), дискредитира идеята на подхода, нарушавайки 

неговият основен принцип „отдолу-нагоре“ за взимане на решение правене на местни 

политики.  
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9. ИЗГРАЖДАНЕ НА БАЗА ДАННИ 

Ретгистрирани НПО на територията на МИГ 

 

No Юридическо лице Организационна 

форма 

Седалище и адрес 

1 БАСКЕТБОЛЕН КЛУБ"ЛОКОМОТИВ" 

ДРЯНОВО  

Сдружение обл. Габрово, общ. 

Дряново, Дряново 
2 ВОЛЕЙБОЛЕН КЛУБ КАЗА ВОЛЕЙ  Сдружение обл. Габрово, общ. 

Дряново, Дряново 

3 ДРУЖЕСТВО ЗА СОЦИАЛНО 
ПОДПОМАГАНЕ  

Сдружение обл. Габрово, общ. 
Дряново, Дряново 

4 ДРУЖЕСТВО ЗА УМСТВЕНО И 

ПСИХИЧЕСКИ УВРЕДЕНИ ЛИЦА  

Сдружение обл. Габрово, общ. 

Дряново, Дряново 

5 КЛУБ ЕНЕРДЖИ Сдружение обл. Габрово, общ. 

Дряново, Дряново 
6 КЛУБ ПО ЛЕКА АТЛЕТИКА " 

ЛОКОМОТИВ " 

Сдружение обл. Габрово, общ. 
Дряново, Дряново 

7 ЛОВНО-РИБАРСКО ДРУЖЕСТВО 

СТРИНАВА-ДРЯНОВО  

Сдружение обл. Габрово, общ. 

Дряново, Дряново 

8 МЕСТНА ИНИЦИАТИВНА ГРУПА-
ОБЩИНИ ДРЯНОВО И ТРЯВНА  

Сдружение обл. Габрово, общ. 
Дряново, Дряново 

9 НАРОДНО ЧИТАЛИЩЕ "РАЗВИТИЕ-
1869" 

Сдружение обл. Габрово, общ. 
Дряново, Дряново 

10 НАЦИОНАЛЕН ЦЕНТЪР ЗА БОРБА С 
БЕДСТВИЯ И АВАРИИ 

Фондация обл. Габрово, общ. 
Дряново, Дряново 

11 СПОРТЕН КЛУБ - ПОЛИЦЕЙСКА 

ЛИЧНА ЗАЩИТА 

Сдружение обл. Габрово, общ. 

Дряново, Дряново 

12 СПОРТЕН КЛУБ ЗА ХОРА С 
УВРЕЖДАНИЯ "УСПЕХ - ДРЯНОВО" 

Сдружение обл. Габрово, общ. 
Дряново, Дряново 

13 СПОРТЕН КЛУБ КЕНТАВЪР  Сдружение обл. Габрово, общ. 
Дряново, Дряново 

14 СПОРТЕН КЛУБ ПО ОРИЕНТИРАНЕ " 

БАЧО КИРО 94 " 

Сдружение обл. Габрово, общ. 

Дряново, Дряново 

15 СПОРТЕН КЛУБ ПО РЪГБИ Сдружение обл. Габрово, общ. 

Дряново, Дряново 
16 ТЕНИС КЛУБ "КРИСТИ" Сдружение обл. Габрово, общ. 

Дряново, Дряново 
17 ТУРИСТИЧЕСКО ДРУЖЕСТВО " БАЧО 

КИРО " 

Сдружение обл. Габрово, общ. 

Дряново, Дряново 
18 УЧИЛИЩНО НАСТОЯТЕЛСТВО ПРИ 

СОУ "МАКСИМ РАЙКОВИЧ" 

Сдружение обл. Габрово, общ. 

Дряново, Дряново 

19 ФУТБОЛЕН КЛУБ "ЛОКОМОТИВ" Сдружение обл. Габрово, общ. 
Дряново, Дряново 

20 ФУТБОЛЕН КЛУБ ЛОКОМОТИВ- 1927 
ДРЯНОВО  

Сдружение обл. Габрово, общ. 
Дряново, Дряново 

https://ngo.mjs.bg/bg/Information/Information/RegisterDetails?id=2vF0OqxTYy0%3D
https://ngo.mjs.bg/bg/Information/Information/RegisterDetails?id=2vF0OqxTYy0%3D
https://ngo.mjs.bg/bg/Information/Information/RegisterDetails?id=U%2F0ETnH4d40%3D
https://ngo.mjs.bg/bg/Information/Information/RegisterDetails?id=C2kLDxtvARc%3D
https://ngo.mjs.bg/bg/Information/Information/RegisterDetails?id=C2kLDxtvARc%3D
https://ngo.mjs.bg/bg/Information/Information/RegisterDetails?id=mQumI4h3VqA%3D
https://ngo.mjs.bg/bg/Information/Information/RegisterDetails?id=mQumI4h3VqA%3D
https://ngo.mjs.bg/bg/Information/Information/RegisterDetails?id=QE48zrTI8IA%3D
https://ngo.mjs.bg/bg/Information/Information/RegisterDetails?id=NFLfDFdcr7w%3D
https://ngo.mjs.bg/bg/Information/Information/RegisterDetails?id=NFLfDFdcr7w%3D
https://ngo.mjs.bg/bg/Information/Information/RegisterDetails?id=fxVab%2B65qms%3D
https://ngo.mjs.bg/bg/Information/Information/RegisterDetails?id=fxVab%2B65qms%3D
https://ngo.mjs.bg/bg/Information/Information/RegisterDetails?id=omD3cXw7Las%3D
https://ngo.mjs.bg/bg/Information/Information/RegisterDetails?id=omD3cXw7Las%3D
https://ngo.mjs.bg/bg/Information/Information/RegisterDetails?id=xtDQUBV2x9M%3D
https://ngo.mjs.bg/bg/Information/Information/RegisterDetails?id=xtDQUBV2x9M%3D
https://ngo.mjs.bg/bg/Information/Information/RegisterDetails?id=Rll205y2A6g%3D
https://ngo.mjs.bg/bg/Information/Information/RegisterDetails?id=Rll205y2A6g%3D
https://ngo.mjs.bg/bg/Information/Information/RegisterDetails?id=xEJk%2BxmUt9k%3D
https://ngo.mjs.bg/bg/Information/Information/RegisterDetails?id=xEJk%2BxmUt9k%3D
https://ngo.mjs.bg/bg/Information/Information/RegisterDetails?id=lbwKbIr3hzw%3D
https://ngo.mjs.bg/bg/Information/Information/RegisterDetails?id=lbwKbIr3hzw%3D
https://ngo.mjs.bg/bg/Information/Information/RegisterDetails?id=R1xgDMMr5WU%3D
https://ngo.mjs.bg/bg/Information/Information/RegisterDetails?id=gZXUn4YeYS8%3D
https://ngo.mjs.bg/bg/Information/Information/RegisterDetails?id=gZXUn4YeYS8%3D
https://ngo.mjs.bg/bg/Information/Information/RegisterDetails?id=FyZGYTIshdw%3D
https://ngo.mjs.bg/bg/Information/Information/RegisterDetails?id=R5TEwNl0Dns%3D
https://ngo.mjs.bg/bg/Information/Information/RegisterDetails?id=xVy1l8OOSEs%3D
https://ngo.mjs.bg/bg/Information/Information/RegisterDetails?id=xVy1l8OOSEs%3D
https://ngo.mjs.bg/bg/Information/Information/RegisterDetails?id=ZYd54Wg8NXA%3D
https://ngo.mjs.bg/bg/Information/Information/RegisterDetails?id=ZYd54Wg8NXA%3D
https://ngo.mjs.bg/bg/Information/Information/RegisterDetails?id=JbtniEVt23k%3D
https://ngo.mjs.bg/bg/Information/Information/RegisterDetails?id=7iP7rD8xrx0%3D
https://ngo.mjs.bg/bg/Information/Information/RegisterDetails?id=7iP7rD8xrx0%3D
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21 БАСКЕТБОЛЕН КЛУБ " ТРЯВНА " Сдружение обл. Габрово, общ. 

Трявна, Трявна 
22 БАСКЕТБОЛЕН КЛУБ "ЗОГРАФ" Сдружение обл. Габрово, общ. 

Трявна, Трявна 

23 ВЕЛО КЛУБ ТРЯВНА Сдружение обл. Габрово, общ. 
Трявна, Трявна 

 
24 

 

ВЯРА Фондация обл. Габрово, общ. 

Трявна, Трявна 

25 ЛОВНО-РИБАРСКО СДРУЖЕНИЕ 

"БЕДЕК" 

Сдружение обл. Габрово, общ. 

Трявна, Трявна 
26 МЕСТНА ИНИЦИАТИВНА ГРУПА 

ТРЯВНА- ДРЯНОВО - ЗЕМЯ НА 
МАЙСТОРИ 

Сдружение обл. Габрово, общ. 
Трявна, Трявна 

27 ОБЩИНСКИ ФУТБОЛЕН КЛУБ 
"ТРЯВНА" 

Сдружение обл. Габрово, общ. 
Трявна, Трявна 

28 ПЕНСИОНЕРСКИ КЛУБ-ТРЯВНА Сдружение обл. Габрово, общ. 
Трявна, Трявна 

29 СВЕТИ МИНА Фондация обл. Габрово, общ. 
Трявна, Трявна 

30 СДРУЖЕНИЕ МОТОКЛУБ ЯРОСТ  Сдружение обл. Габрово, общ. 

Трявна, Трявна 
31 СКЛА ХАММЕР-ХВ-ТРЯВНА Сдружение обл. Габрово, общ. 

Трявна, Трявна 
32 СПОРТЕН КЛУБ "ДАЙМИЙО" Сдружение обл. Габрово, общ. 

Трявна, Трявна 
33 СПОРТЕН КЛУБ ПО БОРБА , ДЖУДО И 

САМБО  

Сдружение обл. Габрово, общ. 

Трявна, Трявна 

34 СПОРТЕН КЛУБ ПО ЛЕКА АТЛЕТИКА 

ТРЯВНА 

Сдружение обл. Габрово, общ. 

Трявна, Трявна 
35 ТЕНИС КЛУБ "БЪЛГАРОВ-ТРЯВНА" Сдружение обл. Габрово, общ. 

Трявна, Трявна 

36 ТУРИСТИЧЕСКО ДРУЖЕСТВО 
"ПЛАНИНЕЦ" 

Сдружение обл. Габрово, общ. 
Трявна, Трявна 

37 УЧИЛИЩНО НАСТОЯТЕЛСТВО НА 
НАЦИОНАЛНА ГИМНАЗИЯ ЗА 
ПРИЛОЖНИ ИЗКУСТВА "ТРЕВНЕНСКА 
ШКОЛА" 

Сдружение обл. Габрово, общ. 
Трявна, Трявна 

38 ЦВЕТНИЦА Сдружение обл. Габрово, общ. 

Трявна, Трявна 

39 ШАНС И ПОДКРЕПА Сдружение обл. Габрово, общ. 
Трявна, Трявна 

40 ШАХМАТЕН КЛУБ ТРЯВНА - 2001 Сдружение обл. Габрово, общ. 
Трявна, Трявна 

 

Действащи читалища на територията на МИГ 

 

https://ngo.mjs.bg/bg/Information/Information/RegisterDetails?id=2ju7U2mtEY0%3D
https://ngo.mjs.bg/bg/Information/Information/RegisterDetails?id=DWm4XmBIYJc%3D
https://ngo.mjs.bg/bg/Information/Information/RegisterDetails?id=8OmkcPFWMPU%3D
https://ngo.mjs.bg/bg/Information/Information/RegisterDetails?id=Onzh9iSY61o%3D
https://ngo.mjs.bg/bg/Information/Information/RegisterDetails?id=zJERMLmnUPA%3D
https://ngo.mjs.bg/bg/Information/Information/RegisterDetails?id=zJERMLmnUPA%3D
https://ngo.mjs.bg/bg/Information/Information/RegisterDetails?id=6hOz3cYBhdc%3D
https://ngo.mjs.bg/bg/Information/Information/RegisterDetails?id=6hOz3cYBhdc%3D
https://ngo.mjs.bg/bg/Information/Information/RegisterDetails?id=6hOz3cYBhdc%3D
https://ngo.mjs.bg/bg/Information/Information/RegisterDetails?id=8j%2F%2BbKXNOdk%3D
https://ngo.mjs.bg/bg/Information/Information/RegisterDetails?id=8j%2F%2BbKXNOdk%3D
https://ngo.mjs.bg/bg/Information/Information/RegisterDetails?id=vwhQM2CDoL8%3D
https://ngo.mjs.bg/bg/Information/Information/RegisterDetails?id=J6VYPzOo8%2FY%3D
https://ngo.mjs.bg/bg/Information/Information/RegisterDetails?id=NRFzLiVZZt4%3D
https://ngo.mjs.bg/bg/Information/Information/RegisterDetails?id=v0ZLYx6g3Nw%3D
https://ngo.mjs.bg/bg/Information/Information/RegisterDetails?id=BD7XKBvxzKU%3D
https://ngo.mjs.bg/bg/Information/Information/RegisterDetails?id=D7adPUXk%2Fko%3D
https://ngo.mjs.bg/bg/Information/Information/RegisterDetails?id=D7adPUXk%2Fko%3D
https://ngo.mjs.bg/bg/Information/Information/RegisterDetails?id=66xhn23yq7w%3D
https://ngo.mjs.bg/bg/Information/Information/RegisterDetails?id=66xhn23yq7w%3D
https://ngo.mjs.bg/bg/Information/Information/RegisterDetails?id=S4PRSZcB5gc%3D
https://ngo.mjs.bg/bg/Information/Information/RegisterDetails?id=%2FSVWnvrwdYg%3D
https://ngo.mjs.bg/bg/Information/Information/RegisterDetails?id=%2FSVWnvrwdYg%3D
https://ngo.mjs.bg/bg/Information/Information/RegisterDetails?id=dUnszFkOlUQ%3D
https://ngo.mjs.bg/bg/Information/Information/RegisterDetails?id=dUnszFkOlUQ%3D
https://ngo.mjs.bg/bg/Information/Information/RegisterDetails?id=dUnszFkOlUQ%3D
https://ngo.mjs.bg/bg/Information/Information/RegisterDetails?id=dUnszFkOlUQ%3D
https://ngo.mjs.bg/bg/Information/Information/RegisterDetails?id=VidANj19gF0%3D
https://ngo.mjs.bg/bg/Information/Information/RegisterDetails?id=6%2BGB4%2FyWcoE%3D
https://ngo.mjs.bg/bg/Information/Information/RegisterDetails?id=z9HuZ9USqTw%3D
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Рег. № Име на читалище Град/село Община Облас 

222 Развитие-1869  ГРАД 
ДРЯНОВО 

ДРЯНОВО ГАБРОВО 

853 "Христо Ботев-1894" СЕЛО 
ГОСТИЛИЦА 

ДРЯНОВО ГАБРОВО 

967 Бъдеще  СЕЛО 
СЛАВЕЙКОВО 

ДРЯНОВО ГАБРОВО 

1173 Дружба  СЕЛО 
КАРАИВАНЦА 

ДРЯНОВО ГАБРОВО 

2008 "Селянин 1902" СЕЛО РУНЯ ДРЯНОВО ГАБРОВО 

2456 "Денчо Славов -1900" СЕЛО 
ГАНЧОВЕЦ 

ДРЯНОВО ГАБРОВО 

2508 "Върбан Р.Генчев-1924г." СЕЛО ЦАРЕВА 
ЛИВАДА 

ДРЯНОВО ГАБРОВО 

2916 "Надежда-1925" СЕЛО 
ТУРКИНЧА 

ДРЯНОВО ГАБРОВО 

3274 "Наука - 1922" СЕЛО ЗАЯ ДРЯНОВО ГАБРОВО 

3319 "Ботьо Пенев-1900" СЕЛО 
ДЛЪГНЯ 

ДРЯНОВО ГАБРОВО 

3342 "Дряновска пробуда-2008" ГРАД 
ДРЯНОВО 

ДРЯНОВО ГАБРОВО 

3620 "Св.Св.Кирил и Методий - 1934" СЕЛО 
ГОЗДЕЙКА 

ДРЯНОВО ГАБРОВО 

3627 "Напредък - 1884" СЕЛО КЕРЕКА ДРЯНОВО ГАБРОВО 

3636 "Колю Фичето - 2016" СЕЛО 
ТУРКИНЧА 

ДРЯНОВО ГАБРОВО 

33 Пенчо Славейков 1871  ГРАД ТРЯВНА ТРЯВНА ГАБРОВО 

308 Пробуда-1924  ГРАД 
ПЛАЧКОВЦИ 

ТРЯВНА ГАБРОВО 

784 Белновръх 1921  СЕЛО 
СТАНЧОВ 
ХАН 

ТРЯВНА ГАБРОВО 

3118 Съединение-1933  СЕЛО 
КИСИЙЦИТЕ 

ТРЯВНА ГАБРОВО 

3121 Подем  СЕЛО 
ДОБРЕВЦИ 

ТРЯВНА ГАБРОВО 

3201 Васил Левски СЕЛО 
ПРЕСТОЙ 

ТРЯВНА ГАБРОВО 

3296 Капитан Дядо Никола-1927  ГРАД ТРЯВНА ТРЯВНА ГАБРОВО 
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No по 

ред 

Наименование Стопанисващ Адрес на обекта 

1 Хотел /Къща за гости „Балюва 

къща” 

„Сънланд”ЕООД Трявна, П.Евтимий 42 

2 Страноприемница “Зограф” „Зограф”ЕООД Гр.Трявна, 
ул.П.Р.Славейков 1 

3 Хотел /Къща за гости“Чичо 
Томова колиба” 

 ”Балкан 
релакс”ЕООД 

Трявна, м.Калето 

4 Хотел /Къща за гости„Хилез” „Хилез”АД Трявна, ул.Ст.планина 

17 

5 Хотел /Къща за гости Фамилия” „Болкан 
релакс”ООД 

Трявна,ул.А.Кънчев” 
№40 

6  Хотел /Къща за гости „Престола 
на Мария” 

ЕТ”Бараков-Кольо 
Бараков” 

Трявна,землище 
Черновръх 

7 Хотел /Къща за гости „Извора” „БОРАНА”ЕООД Гр.Трявна,ул.Асеневци 

№ 6 

8 Хотел /Къща за гости „Рай” „МИГ ММ”ЕООД Трявна,ул.Бачо Киро № 
9 

9 Хотел /Къща за гости 
„Тревненски кът” 

„Сидра”ООД Трявна,ул.А.Кънчев 8 

10 Хотел /Къща за гости „Грийн 

хил” 

„Хорека”ООД Ст.хан 

11 Хотел /Къща за гости „Сезони“ „Перота 
холдинг“ООД 

Трявна, ул.К.Скорчев № 
7 

12 Хотел /Къща за гости Калина 
палас 

Премиум 
Травъл”ООД  

Трявна, ул.Панорама 

13 Хотел /Къща за гости "Бръшлян" „Ралица”ООД –

бунгала 

Трявна, ул.Панорама 

14 „Панорама”-поч.станция „Деметра“ЕООД Трявна,ул.Панорама 

15 Хотел /Къща за гости „Ралица“ „Мина турс“ООД Трявна, ул.Калето 

16 Аптека ЕТ „Радостина 

Алексиева“ 

Трявна, ул. Ангел 

Кънчев 16, Тел. 0677 6 
24 21 

17 Аптека  ЕТ „ТЕРА – 
Теодора Чолакова“ 

Трявна, ул. Ангел 
Кънчев 132, тел.: (0677) 

6 46 71 

18 Аптека  „БЕЛАДОНА“ Трявна, ул. Ангел 
Кънчев 80, Тел. 0677 6 
60 55 

19 Аптека ЕТ „Надя 

Лиловска“ 

Трявна, ул. Петко Р. 

Славейков № 13, тел.: 
(0677) 6 68 77 
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20 Аптека  Аптека "Момчев" Трявна, ул. "Ангел 

Кънчев" 40, тел.: (0677) 6 
25 36 

21 Аптека  Аптека при МБАЛ  Трявна ул. „Лясков дял” 
№ 1, тел.: (0677) 6 35 22   

22 Оптика  Юниглас ООД 

(Оптика) 

тел: 0888 385 294 

23 Аптека ЕТ БИО – Бонка 

Иванова 

Плачковци, пл. Илинден 

6 

24 Агроаптека ЕТ Агроперфект – 
2000 – Стефка 

Александрова (агро 
аптека) 

Трявна, ул. 
Индустриална 5 

25 Бензиностанция  „ЕЛИТ ПЕТРОЛ“ 

ЕАД 
(Бензиностанция 

Петрол) 

Трявна, ул. Ангел Кънчев 

154 

26 Бензиностанция  „А-М“ ООД 

(Бензиностанция 
А1) 

Трявна, ул. Украйна 136 

(адрес на 
управление);Трявна, ул. 
П. Евтимий 7 (адрес на 

обекта) 

27 Бензиностанция   М 1“ ЕООД 
(Бензиностанция 

М1 (Чучура)) 

Трявна, ул. П. Р. 
Славейков 97 (адрес на 

обекта) 

28 Бензиностанция  „НИКЕ – 21“ 

ЕООД 

Габрово, ул. Брянска 30 

29 газстанция  Газ Лоджистик 

България ЕООД 
(газстанция) 

Трявна, ул. П. Р. 

Славейков 99 

30 Търговия с компютърни системи, 
поддръжка и сервиз на касови 

апарати 

 КомНет ООД Трявна, ул. Ангел 
Кънчев 70 

31 Търговия с компютърни системи, 

поддръжка и сервиз на касови 
апарати 

 Слав 99 ЕООД Трявна, ул. Ангел 

Кънчев № 148 

32 Търговия с компютърни системи, 

поддръжка и сервиз на касови 
апарати 

 ПРОТЕКТ ЕООД Трявна, ул. Александър 

Стамболийски № 24 
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33 Tърговия и услуги във областта 

на колекционерството 

Колектор Фемили 

ЕООД 

5350 Трявна, ул.Ангел 

Кънчев 34 

34 Търговия с книги и канцеларски 
материали 

ХОБИ ПРЕС И 
ПРИНТ ООД 

Трявна, ул.Ангел Кънчев 
34 

35 Безжични мрежи и системи, 

пренос на данни и интернет, On-
line телевизия и радио, 

Изграждане на оптични мрежи 

 Уникс ЕООД Трявна, ул. Ангел 

Кънчев  

36 Видео- и звукозаписи, както и 

други подобни дейности, кабелна 
телевизия 

ЕТ КВАНТ – Росен 

Коев 

Плачковци, к.в. Късовци 

37 Интернет и телевизия 8.      „ТВ НЕТ 
САТЕЛИТ- 

КОНДУКОВ И 
ТАНОВ” СД 

Трявна, ул.Ангел Кънчев 
33 

38 Вестник „Тревненска седмица“ Тревненска 

Седмица ЕООД 

Трявна, ул. Ангел 

Кънчев 33 

39   Митко Кожухаров 

ЕТ 

Трявна, ул. Стара 

планина 73 

40 Обучение по английски език и 
компютърна грамотност. 

Преводи и легализация. 

Инфоцентър ЕООД Трявна, ул. Стара 
планина 59, ет. 3 

41 Часовникарски услуги  Бонка Пенчева 

Ютюджиян 

Трявна, ул. Ангел 

Кънчев 24  

42 Годишни технически прегледи, 

Сервизна дейност, Учебна 
дейност, Застраховки, Членство 

СУАБ СБА ЕООД Трявна, ул. Ангел 

Кънчев 47 

43 Ключарски услуги Мирослав 
Чуковски 

Трявна, ул. Ангел 
Кънчев 82 

44 Фотографски услуги "ФОТОКАМ" 

ЕООД 

Трявна, ул. Ангел 

Кънчев 116 А 

45 антикварен магазин 16.  ЕТ „ЖИРО – 

Живко Кожухаров“ 

Трявна, ул.”П. Р. 

Славейков” 15 ( 
антикварен магазин) 

46 Обредна и ритуална дейност 17.  АРТ ФИНИШ 
ЕООД (Траурна 

агенция АРИА) 

гр. Трявна, ул. Ангел 
Кънчев 53 
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47 Изкупуване на черни и цветни 

метали 

18.  ЕКОРЕСУРС 

БЪЛГАРИЯ АД 

Трявна, ул. Стоянков дол 

5 

48 Изкупуване на черни и цветни 
метали 

19.  СКРАПМЕТАЛ 
ЕООД 

Габрово, ул. Бузлуджа 40 

49 Метене, миене, снегопочистване, 

събиране и извозване на битови и 
промишлени отпадъци 

20.  НЕЛСЕН-

ТРЯВНА  ЕООД 

Трявна, ул. П. Р. 

Славейков 134 

50 Консултации по управление и 

стопанска дейност 

"И ЕМ ДЖИ" 

ЕООД 

гр. Велико Търново 

5000, ул. Алеко 
Константинов № 38, ет. 
1, ап. 1 

51 Мебелни и дървопреработващи  „Джорджиана“ 
ООД 

Трявна, ул. Украйна 158 

52 Мебелни и дървопреработващи „Мелиста“ ЕООД Трявна, ул. П.Р. 

Славейков 49 

53 Мебелни и дървопреработващи  „Престол“ ООД Плачковци, ул. Билка 5 

54 Мебелни и дървопреработващи „Нюко Фърничър“ 
ЕАД (Мебелен 

завод Изкустово) 

Трявна, ул. Ангел 
Кънчев 160 

55 Мебелни и дървопреработващи  „Стил МС“ ООД Трявна ул. “Христо 

Ботев” 66 

56 Мебелни и дървопреработващи „Вълчев М“ ЕООД Трявна, кв. Тепавици 

57 Мебелни и дървопреработващи  „Уста Дарин“ 
ЕООД 

Ателие – Трявна, ул. П. 
Р. Славейков 52 

58 Мебелни и дървопреработващи ЕТ „Звезден Свят“ Трявна, ул.Ангел Кънчев 

№75 вх. Б ет. 1 

59 Мебелни и дървопреработващи „Винтайм“ ООД Трявна, ул. Светушка 10 

60 Мебелни и дървопреработващи „Щайнер Мебел“ 
ЕООД 

Трявна, ул. П. Р. 
Славейков 93 

61 Мебелни и дървопреработващи „Колев и Ко 08“ 

ООД 

С. Енчевци, Трявна 

62 Мебелни и дървопреработващи „Би Би Сикс – 

Мебели“ АД 

Плачковци, ул. Стара 

планина 93 

63 Мебелни и дървопреработващи  „Балакн ТПК“ 
Трявна 

Трявна, ул. Ангел 
Кънчев 152 
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64 Мебелни и дървопреработващи „Дедал – 91 – 

Димитър 
Димитров“ ЕТ 
(мебели) 

Трявна, ул. Христо 

Смирненски 29, ет. 1, ап. 
1 

65 Мебелни и дървопреработващи  Мебели 
„Меридиан“ 

Трявна, ул. Христо Ботев 
41 

66 Мебелни и дървопреработващи „Грифон – Ненови 

и Сие“ СД 

Трявна, ул. Иванка 

Горова 37 

67 Мебелни и дървопреработващи „Мики ІІ М. Недев“ 

ЕТ 

Трявна, ул. Стара 

планина 67 

68 Мебелни и дървопреработващи „Манчо Белчев“ ЕТ Трявна, ул. Шаховец 10 

69 Мебелни и дървопреработващи  „Паралел – 91 – 

Антон Дончев“ ЕТ 

Трявна, ул. Христо 

Смирненски 19 

70 Мебелни и дървопреработващи  „Мирела 94“ Трявна, ул. Стефан 

Караджа 3 

71 Мебелни и дървопреработващи  „ Ванива“ ООД Трявна, ул. Украйна 158 

72 Мебелни и дървопреработващи Трявна Арт ЕООД Трявна, ул. Ангел 

Кънчев 160 

73 Мебелни и дървопреработващи ЕТ „Гергана 96“ Трявна, ул. Асеневци 94 

74 Мебелни и дървопреработващи  ЕТ „Кина Цанева“ Плачковци, ул. Билка 11 

75 Мебелни и дървопреработващи  РАЯ ООД Трявна, ул. "Цаньо 

Шишков" No 6, вх. А, ет. 
1, ап. 1 

76 Мебелни и дървопреработващи  „Здравец“ ЕООД Трявна, ул. Ангел 

Кънчев 

77 Мебелни и дървопреработващи КОДИ ТРЯВНА 
ЕООД 

Трявна, ул. Акад. Алекси 
Пухлев 1 ет. 2 ап. 4 

78 Мебелни и дървопреработващи ТРЯВНА ЛЕС  

ЕООД 

гр. Трявна 5350, ул. 

Иванка Горова № 39 

79 Мебелни и дървопреработващи Секвоя-Трявна 

ООД  

Трявна, ул. Асеневци № 

53а 

80 Първична и  вторична обработка 
на дървен материал 

30.  ТРЯВНА ДЪБ 
ЕООД 

Трявна 

81 Производство на ляти и 

пресовани базалтови изделия 

„Петрургия” АД Плачковци Ул.”Пролет” 

15 

82 Механично обработване на 

метали 

„Трема груп”ЕООД  Трявна Ул.”Бедек” 1 
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83 Ремонтни услуги, боядисвани по 

традиционен и нетрадиционен 
метод 

„Валекс билд” 

ЕООД 

Габрово,Ул.”Свищовска” 

45 ет.2 

84 Производство на детайли за 
машиностроенето и детски 

шейни 

ЕТ „ Бошнаков –
Кольо Бошнаков” 

Трявна,Ул.”Бреза” 35 

85 Производство и монтаж на 

дограма 

„Симона Ал” ЕООД Трявна,Ул.”Бръшлянска” 

6 

86 Производство на вълнообразен 

картон и опаковки от хартия и 
картон 

ТПК на инвалидите 

„Мир” 

Трявна, Ул.”Шаховец” 

14 

87 Производство и монтаж на 
дограма, стъклопакети, окачени 

тавани. 

„Вал – стар” ЕООД Трявна, Ул.”Ангел 
Кънчев” 132 

88 Производство и реализация на 

резервни части за подемно-
транспортни и селскостопански 

машини. Извършване на леярски 
услуги. 

ТПК „Колективен 

труд” 

Плачковци, Ул.”Билка” 

1-3 

89 Търговия с резервни части за 

автотракторна техника, метали и 
др. 

Политехника” ООД Трявна, Ул.”Иванка 

Горова” 43 

90 Производство на тръбно 
строително фасадно скеле. 

„Ким – стройметал” 
ЕООД 

Трявна, ул. „Ангел 
Кънчев” 85 

91 Производство на електронно- 

изчислителна техника. 

„Комнет „ ООД Трявна, ул. „Ангел 

Кънчев” 70 

92 Производство на въоръжение и 

боеприпаси. 

„Емко” EООД Трявна, ул. „Бедек” №1 

93 Механично обработване на 
метали. 

    

94 Производство на пластмасови 

изделия, дюбели и аксесоари за 
алуминиева и PVC дограма. 

„Екстрапласт” ООД Трявна, Ул.”Патриарх 

Евтимий” 34 
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95 Производство и доставка на 

брикети от дървесни частици. 

„Екофлейм” ООД Трявна, Ул.”Бенковска” 7 

96 Производство на метални 
конструкции и строителни 

материали. 

„Трявна Спектър” 
ООД 

Трявна, 
Ул.”Индустриална” 1 

97   „Габи” ООД Трявна, Ул.”Ангел 

Кънчев” 50 

98 Мънистена бижутерия     

99 Производство на 
вододисперсионна боя и лепила. 

„Елвиа” ООД 
Габрово 

Трявна, Ул.”В.Левски” 8 

100 Строителство – алпийски способ. „Алекс” ЕООД Трявна, Ул.”Украйна” 

158 

101 Производство на 

дървообработващи машини и  
инструменти. 

„Тримекс” ООД Трявна, Ул.”Ангел 

Кънчев” 97 

102 машиностроене ЕТ „Трявна-
Спектър” 

Трявна, 
Ул.”Индустриялна” 1 

103 Сушене на плодове и зеленчуци „Сидра” ООД Трявна, Ул.”Ангел 

Кънчев” 28 

104 Касови апарати, електронни 

везни, компютърна и офис 
техника. 

„Слав-99” ЕООД Трявна, Ул.”Ангел 

Кънчев” 148 

105 Курсове обучение английски език 
и компютърна грамотност. 

Легализация преводи. 

„Инфоцентър” 
ЕООД 

Трявна, Ул.”Стара 
планина” 59, ет.3 

106 Бутикова бижутерия от 

естествени камъни 

„Малчерс” ЕООД - 

,Галерия Малчерс 

Трявна, 

Ул.”П.Р.Славейков” 38 

107 Производство на резбонарезни, 

режещи и зъбообработващи 
инструменти 

„Резбонарезни 

инструменти – 
Габрово” ЕООД  

Трявна, ул.”Бенковска” 7 

108 Прахово боядисване и 
пясъкоструене 

„Циклон 08” ООД Трявна, Ул. „Стоянков 
дол” 3 

109 Производство на PVC-дограма „Кристал Трявна” 

ЕООД 

Трявна, Ул.”Ал. Пухлев” 

1 

110 Производство на PVC-дограма „Алпласт” ЕООД Трявна, Ул.”Ст. планина” 

74 

111 Метални изделия за 
строителството 

Корект – Трифон 
Линков ЕТ 

Трявна, ул.”З. Петров” 4 
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112 Тапицерски услуги „Уют – Дешка 

Дерманска” ЕТ 

Трявна, Ул.”Ст. планина” 

145 

113 Услуги на граждани Марийка 
Костадинова 

Тодорова 

Трявна, Ул.”Шаховец” 
14/ТПК Мир/ 

114 Авторемонтни дейности Бос – Коста Костов 

ЕТ 

Трявна, Ул.”Планинец” 

11 

115 Авторемонтни услуги „Стибо 2006” ТрявнаУл.”Бачо Киро” 

16 

116 Ремонт на битова техника ЕТ  Кръстина 
Кънчева 

Трявна, Ул.”Украйна” 35 

117 Дейност в областта на 

химическата промишленост 

Ралица – Христо 

Коев 

Трявна, ул.”Кап. Райчо” 

1 

118 Печатарски услуги Митко Кожухаров 

ЕТ 

Трявна, Ул. „Ст. 

Планина” 73 

119 Цех за лимонада и склад 
безалкохолни напитки и алкохол 

СК –ЕООД Трявна, Ул.”А. Кънчев” 
61 

120 Авторемонтни услуги „Иси – Иван 

Станчев” ЕТ 

Плачковци, кв.Боевци 

121 Тенекеджийски услуги – с. 

Радевци 

Илия Стоянов 

Христов 

Плачковци, Младост 4 

122 Часовникарски услуги Бонка Пенчева 
Ютюджиян 

Трявна, Ул.”А.Кънчев” 
24 

123 Дърводелски услуги Росен Живков 

Стефанов 

Трявна, ул.”Светушка” 7 

124 Тенекеджийски услуги Емил Борисов 

Муцев 

Трявна, ул. „З. Петров” 4, 

вх.А 

125 Художествена обработка на дърво ДЗЗС Център па 
дърворезба 

Трявна, 
ул.”П.Р.Славейков” 52 

126 Посреднически услуги Калвадоса ЕТ – 

Лидия Йорданова 

Трявна, ул. „Ал. Пухлев” 

10 ет. 2 ап. 4 

127   Трявна АРТ  ЕООД Трявна, Ул.”А.Кънчев” 

160 

128   Ива Трявна ЕООД Трявна, Ул.”Асеневци” 2, 
вх.А 

129   „Рая” ООД Плачковци, Ул.”Билка „ 1 

130 Посреднически услуги „Фори-14-Ваньо 

Калчев” ЕТ 

Трявна, Ул.”К.Скорчев” 

8 

131 Хляб и хлебни изделия Шен Рахми 
Мехмедов 

Трявна, Ул. „Ст. 
Планина” 2А 
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132 Хляб и хлебни изделия Владима Р ЕТ  

Владимир Даскалов 

Трявна, Ул.” Д.Горов” 33 

133 паркинг „Алекс” ЕООД   Трявна, „А.Кънчев”21 

134 Ключарски услуги Петко Николов 

Иванов 

Трявна, ул.”А.Кънчев” 7 

135 Търговия, изработка и услуги с 

изделия от благородни метали 

„Драгановски” 

ЕООД 

Трявна, „Кап. Дядо 

Никола” 7 

136 паркинг Спотлай ЕООД Трявна, „А.Кънчев”21 

137   Скрабметал ООД ул. „Уста Иван” 19 

138 Обущарски услуги „Дани С” ООД Трявна, ул.”Ст. планина” 

59 

139 таксиметрови превози Георги Николов ЕТ Трявна, ул.” Украйна” 
22, ет.2, ап. 4 

140 таксиметрови превози „Коев – Доабромир 

Коев” ЕТ 

Трявна, ул.” 

П.Р.Славейков” 75 

141 Товарен транспорт Иван Петков ЕТ Плачковци, Кв. Късовци 

142   Пенка Кънева ЕТ Трявна, Ул.”Украйна” 
136 

143 ПУНКТОВЕ ЗА ИЗКУПУВАНЕ 

НА ЧЕРНИ И ЦВЕТНИ 
МЕТАЛИ , БИЛКИ И ПЛОДОВЕ 

Екоресурс Трявна, ул.”Стоянков 

дол” 5 

144 ПУНКТОВЕ ЗА ИЗКУПУВАНЕ 

НА ЧЕРНИ И ЦВЕТНИ 
МЕТАЛИ , БИЛКИ И ПЛОДОВЕ 

„Марекс” ООД Трявна, ул. „А.Кънчев” 

37 

145 Гумена пързалка и рикши „Денив Ленд” ООД ул.”Хр.Ботев” 17 

146 пейнтбол „Трявна 2005” 

ЕООД 

ул.”Ст. планина”7 

147 ФИРМИ ПРОИЗВОДИТЕЛИ НА 

ХЛЯБ И ХЛЕБНИ ИЗДЕЛИЯ 

СД „КИС – Събев, 

Денчев и Сие“ 

Трявна, ул. Украйна 158 

148 ФИРМИ ПРОИЗВОДИТЕЛИ НА 
ХЛЯБ И ХЛЕБНИ ИЗДЕЛИЯ 

СТИЛ – МС ООД Трявна, ул. Христо Ботев 
66 
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149 ФИРМИ ПРОИЗВОДИТЕЛИ НА 

ХЛЯБ И ХЛЕБНИ ИЗДЕЛИЯ 

Владима Р ЕТ 

Владимир Даскалов 

Трявна, ул. Димитър 

Горов 33  

150 точени кори ВЕЛАДА ЕООД            Трявна, ул. Ангел 
Кънчев 132 

151 текстил и трикотаж ИНТЕРТОП ЕООД   Трявна, ул. Васил 

Левски 5 

152 текстил и трикотаж ХРИСИ 05 ЕООД Трявна, ул. П. Евтимий 

97, вх. Г, ет. 6, ап. 16 

153 текстил и трикотаж ВЕРОНА ООД Трявна, ул. Ангел 
Кънчев 152 

154   ТСТ ООД Трявна, ул. Бенковска 1 

155 текстил и трикотаж ГАЛЯ СТИЛ Трявна, ул. Планинец 

156   ЕТ „Творческа 
къща Фелая – Рени 

Бакърджиева“ 

Трявна, ул. П. Евтимий 
103, вх. Г, ет. 3, ап. 9 

157   ГЕНИ ООД Трявна, ул. Шаховец 14 

158 текстил и трикотаж ЕТ „ЯН – Янко 

Ников“  

Трявна, ул. Стара 

планина 37 

159 текстил и трикотаж ДАНИ – 91 – 
Георги Иванов ЕТ 

Трявна, ул. Ангел 
Кънчев 42 

160 текстил и трикотаж Корона 85 ООД Трявна, ул. Стара 

планина №59, ет. 2 

161 текстил и трикотаж ЕТ Джули стил Трявна, ул. Стара 

планина №59, ет. 2 

162 текстил и трикотаж „Величка Фичева“ 
ЕТ 

Трявна 5350 

163   ЕТ „Елина – Ангел 

Коев“ 

Трявна, ул. Проф. П. 

Райков 5 

164   ИНТИМ ООД Трявна, ул. Стара 

планина 59 

165   ФСБ – Комерс ООД Трявна, ул. Ангел 
Кънчев 146 

166   ФЕЛИЯ ООД Трявна, ул. Ангел 

Кънчев 93 

167 търговия с платове РИКИ ЕООД Трявна, ул. Украйна 18 

168   ЦВЕТИ ФЕШЪН 
ЕООД 

Трявна, ул. "Светушка" 
No 8, вх. А, ет. 4, ап. 15  
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169   МАТЬО 

МАНОЛОВ ЕТ 

Трявна, ул. Светушка 19 

170    „ВАЯНА – Стефка 
Куцарова „ ЕТ 

Трявна, ул. Васил 
Левски 6 

171   ЕЛИТ СТИЛ ЕООД Трявна, ул. Осми Март 9 

172   КАПРИЗ НЦ ЕООД Трявна, ул. Стара 

планина 115 

173   НИКИ 2000 ООД Трявна, ул. Бреза 7 

174   ВЕГАТЕКС ООД  Трявна, ул. Любен 

Каравелов 3 

175   ИВОНА – ТРЯВНА 

ЕООД 

Трявна, ул. Алекси 

Пухлев  2, ет. 3, ап. 6 

176   ЕЛИНА – Ангел 
Коев ЕТ 

Трявна, ул. Прф. П. 
Райков 5 

177   ДЕЯНА ЕТ ДЕЯНА 

ЕМИЛОВА 
ПАВЛОВА 

Трявна, ул. Кънчо 

Скорчев 3 

178   ЛЬОФЛЕР 

БЪЛГАРИЯ ЕООД 

Трявна, ул. Ангел 

Кънчев 93 

179   МЕДЕЯ – ДМ 
ЕООД 

Трявна, ул. П. Р. 
Славейков 41 

180 транспорт М-1 Манев, Колева 

СД 

Трявна, ул. Украйна № 

136 

181   Трявна Транс АД Трявна, ул. УКРАЙНА 

No 158 

182   ЕТ"М-ТРАНС - 
ДАНИЕЛА 

МАНЕВА" 

ул. Украйна № 136 

183 товарен транспорт Иван Петков ЕТ  Гр. Плачковци, кв. 

Късовци 

184   Коев - Добромир 

Коев ЕТ 

Трявна, ул. П. Р. 

Славейков 75 

185   ЕТ „Веси – Веселин 
Пенчев“ 

Трявна, ул. Цар Калоян 
29 

186    „МАЛЧЕВ – 

МИТЕВ И СИЕ“ 
СД 

Трявна, ул. Стоянков 

Дол № 1Б 

187   ТРЯВНА ТАКСИ 

ЕООД 

Трявна 5350, ул. 

Украйна 22 
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188 Дърводобив, дървообработване и 

търговия с дървен материал 

КОДИ ТРЯВНА 

ЕООД 

Трявна, ул. Акад. Алекси 

Пухлев 1 ет. 2 ап. 4 

189   МИБО 10 Трявна 
ЕООД 

гр. Трявна 5300, ул. 
Васил Априлов № 7 

190 автосервиз и магазин за гуми СТИБО 2006 ООД Трявна, ул. Бачо Киро 12 

191 търговия с части и 

принадлежности на автомобила 

СТИБО 2008 ООД Трявна, ул. Светушка № 

10, ап. 3 

192 автосервиз и магазин за гуми ПАНЧУГОВ ЕТ Трявна, ул. Стара 
планина 59 

193 Автосервиз СТЕФАНОВ И 

СИЕ СД 

Трявна, ул. Ангел 

Кънчев 50 

 

 

Регистрирани земеделски стопани от територията на  

община Дряново 

 

№ 
по 

ред 

АДРЕС НА ДЕЙНОСТ ФИРМА ТРИТЕ ИМЕНА 

 
   

1. Дряново, гр. Дряново Ресен ЕООД Светла Симеонова Дичевска 

 
   

2. Дряново, с. Ганчовец Ресен ЕООД Светла Симеонова Дичевска 

 
   

3. Габрово Дряново, с. Зая  ЧЕХ & П Йосиф Йосифов Новосад 

 
   

4. Дряново, гр. Дряново ЧЕХ & П Йосиф Йосифов Новосад 
 

   

5. Габрово Дряново, с. Длъгня  ЧЕХ & П Йосиф Йосифов Новосад 

 
   

6. Дряново, с. Ганчовец ЧЕХ & П Йосиф Йосифов Новосад 

 
   

7. Дряново, с.Соколово ЧЕХ & П Йосиф  Йосифов  Новосад 

 
   

8. Дряново, с.Туркинча ЧЕХ & П Йосиф  Йосифов  Новосад 

 
   

9. Дряново, с. Гостилица  ИВАН ВЛАДИМИРОВ ПЕТРОВ 

 
 

 
 

10. Дряново, с. Косарка  
 

ЕРЕДЖЕБ  СЮЛЕЙМАНОВ  
МЕХМЕДОВ 
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11. Дряново, с. Геша   ИВАНЧО  ЗДРАВКОВ  ИВАНОВ 

 
   

12. Дряново, с. Славейково 
 

Христо Стоянов  Друмев 

 
   

13. Дряново, с. Ганчовец - Данчо Любомиров Несторов 

 
   

14. Дряново, с. Руня  
 

КРАСИМИР ДЕНЧЕВ БУРМОВ 

 
  

15. Дряново, с. Ганчовец 
 

КАМЕЛИЯ ИЛИЕВА БУРМОВА 

 
   

16. Дряново, с. Царева ливада ЕТ" Дрен-
Марияна 

Комитска" 

Мариана Димитрова Ковитска 

 
   

17. Дряново, с. Царева ливада 
 

РАДКА ХРИСТОВА МИТОВА 
 

   

18. Дряново, с. Глушка  
 

НИКОЛАЙ ПЪРВАНОВ МИТОВ 

 
   

19. Дряново, с. Ганчовец 
 

Любомир Данчев Несторов 

 
  

20. Дряново, с. Руня  
 

Даниел Красимиров Бурмов 
 

Регистрирани земеделски стопани от територията на  

община Трявна 

№ Име Адрес Телефон Направление 

1 Фъревци ЕООД Елеонора Ванева Събева -

Ромбаут 

0888869003 Животни, Земя 

2 Тодор Койчев Коев Габрово, ул.Видима 3 0876797899 Земя 

3 Балкан ресурс 2016 
ЕООД 

Плачковци, ул.Балкан 36А 0892958552 Земя 

4 Дим Инвест 16 Дамян Д.Глухаров, Трявна 0897811606 Земя 

5 Цаньо Стоянов 

Цанев 

Трявна, Борова 16 0897852096 Земя 

6 Мартин Стоянов 
Димитров 

Ст.Загора ул.Л.Каравелов 53 0888446192 Земя 

7 Диянка Милкова 
Енчева 

В.Търново ул.К.Паница 2 0884802151 Пчелар 

8 Младен Кънчев 

Стефанов 

Плачковци, Пролет 28 0887540968 Земя 

9 РАдосвета 
Михайлова Петрова 

Трявна, П.Райков 9 0899262773 Земя 

10 ЕТ Левем-
Кр.Григоров 

Красимир Григоров 
 

Земя 

11 Марк ЕООД с.Маруцековци 
 

Земя 

12 Петьо Иванов Кънев Трявна, Асеневци 62А  0899973539 Земя 
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13 Павлинка Добрева 

Бонева 

Трявна, Б.Тонка 7 0896127929 Земя 

14 Румен Бонев Бонев Трявна, Б.Тонка 7 0896127929 Земя 

15 Лилия Благоева 
Стоянова 

Габрово, Ив.Люцканов 22 0893461181 Земя 

16 Константин Белчев 
Шишков 

Трявна, Украйна 126 0889736332 Земя 

17 Златьо Иванов Кънев Трявна,Асеневци 62а 0898466178 Земя 
18 Пенка Ангелова 

Кънева 

Трявна,Асеневци 62а 0896694295 Земя 

19 Петър Пейков 

Пейков 

Трявна, Люляк 7 0899933603 Земя 

20 Веселин Грозев 
Колев 

Трявна, Коалето 21 0898224438 Пчелар 

21 Радослав Бонев 
Петров 

Милевци 0890321901 Земя 

22 Георги Митков 
Георгиев 

Трявна, А.Кънчев 78 067763289 Пчелар 

23 ЕТ Деми - Цв.Лакова Трявна, Славейков 73  0889872600 Земя 

24 Кънчо Стойнов 
Влахов 

Трявна, Кавалджийска 14  067766254 Пчелар 

25 Венцислав Цветанов 

Недялков 

Трявна, Асеневци 53А 0899838587 Земя 

26 Цветан Недялков 

Иванов 

Трявна, Асеневци 53А 0894667787 Земя 

27 Георги Димов Цанев Плачковци, Бузлуджа 28 0896141414 Животни, Земя 
28 Стефка Николова 

Цанева 

Плачковци, Бузлуджа 28 0898760837 Земя 

29 Димо Николов 

Цанев 

Плачковци, Бузлуджа 28 0898760837 Земя 

30 Красимир Илиев 
Стоянов 

Плачковци, Младост 4 0898600240 Земя 

31 Пенчо Славов Пенев Трявна, Агл. Поляна 7 0898600240 Земя 

32 Младен Тодоров 

Йовчев 

Плачковци, Планинец 21 0898600240 Земя 

33 Иван Ботев Колев Трявна, Бреза 34  0896494846 Земя 

34 Петко Петков Иванов Трявна, Иглика 4 0887677348 Земя 

35 Атанас Михайлов 

Атанасов 

Трявна П.Евтимий 9 0899559239 Земя 

36 Димитрина Петкова 
Делийска 

Трявна, Христо Ботев 64 0899139987 Земя 

37 Румяна Бонева 

Василева 

Трявна, А.Кънчев 116 Б 0899817852 Земя 

38 Бончо Петров Бонев Трявна, Украйна 54 0896035886 Земя 
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39 Вишка Петрова 

Бонева 

Трявна, Украйна 54 0895386338 Земя 

40 Конарското ЕООД Пенка П.Димитрова 0888536650 Земя 

41 Пенка Петкова 
Димотрова 

Ст.Загора ул.Л.Каравелов 53 0888536650 Земя 

42 Стоян Йорданов 
Димитров 

Ст.Загора ул.Л.Каравелов 53 0886977994 Земя 

43 Кръстед 2016 ЕООД Пенка П.Димитрова 0888536650 Земя 
44 Иванка Петрова 

Цанева 

Глутниците 0890917352 Животни, Земя 

45 Радослав Иванов 

Колев 

Трявна, Бреза 34  0897527608 Земя 

46 Ангелина Ангелова 
Цанева 

Трявна, А. Кънчев 15 0895700284 Земя 

47 Тенчо Димитров 
Манев 

Трявна, Иван Вазов 25 0887307193 Земя 

48 Румяна Кънчева 
Яръмова 

Трявна, Б.Войвода 6 0899131828 Пчелар 

49 Севдалин Аладинов 
Чолаков 

Мръзеци 0877739935 Животни  

50 Жасмина Стоянова 
Лазарова 

Трявна, Ст.планина 11 0899859545 Земя 

51 Васил Георгиев 

Филипов 

Трявна, Ст.планина 11 0896965483 Земя 

52 Милен Ненчев 
Минчев 

Трявна, Украйна 20 0887535015 Земя 

53 Пламен Кръстев 

Колев 

Трявна, Ст.Караджа 5 0897801350 Земя 

54 Божидар Кръстев 

Колев 

Трявна, Ст.Караджа 5 0899961238 Земя 

55 Пенчо Петков 
Ангелов 

Трявна, Хр.Смирненски 28 0897379256 Земя 

56 Димитър Пеев 
Алексиев 

Трявна, Борова 14 067763860 Земя 

57 Станислав Димитров 
Пенев 

Трявна, Хр. Ботев 66 0899961233 Земя 

58 Марин Тодоров 
Митев 

Трявна, Хр. Ботев 66 0899961232 Земя 

59 Стил МС ООД Марин Т.Митев 0899961232 Земя 
60 Красимир Георгиев 

Стойков 

Трявна, Калето 19 0897392261 Земя 

61 Дилян Красимиров 
Стойков 

Трявна, Калето 19 0889561117 Животни, Земя 

62 Петьо Иванов 
Павлов 

Трявна, Индустриална 5 0887069474 Земя 
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63 Татяна Койчева 

Митева 

Трявна, Б.Киро 14 0899508593 Земя 

64 Румен Кънчев Цанев Плачковци, Пунговци 15 0889978511 Животни, Земя 

65 Диана Деянова 
Йонкова 

Белица 0898850305 Земя 

66 Стоян Грозев Минев Кисьовци 08988850305 Земя 

67 Станимир Йосков 
Станев 

Трявна, Хр.Ботев 28 067762593 Животни 

68 Стоян Колев Колев Плачковци, Люляк 4 0899854448 Пчелар 

69 Недьо Колев Колев Трявна, Иван Вазов 21 0898598565 Пчелар 

70 Ивелина Цанкова 
Иванова 

Плачковци, Ил.Петков 16 0887605566 Земя 

71 Денчо Тодоров 
Денев 

Радевци 0899358546 Животни, Земя 

72 Ралица Нанева 
Стефанова 

Трявна, Ал.Стамболийски 23 0895481919 Калифорнийски 
червеи 

73 Веска Златева 
Узунова 

Престой 0897584383 Животни, Земя 

74 Цаньо Николов 
Илиев 

Трявна, Уста Иван 10 0899154516 Земя 

75 Станимир Тошев 
Колев 

Трявна, В. Априлов 15 0895151675 Земя, животни 

76 Димчо Мирев 
Димитров 

Трявна, Агл. Поляна 30 0899428186 Земя, животни 

77 Димитър Бонев 
Петров 

Трявна, З. Петров 5 0896149875 Земя 

78 Петя Величкова 

Ванева 

Престой 0898251615 Земя 

79 Иван Стефанов 

Грозев 

Велчовци 0898251615 Земя, животни 

80 Живко Николаев 
Колев 

Трявна, Уста Димитър 12 0899258425 Земя, животни 

81 Наньо Георгиев 

Стойков 

Трявна, В. Априлов 6 0897361256 Земя, животни 

82 Галя Василева 

Стойкова 

Трявна, В. Априлов 6 0895869491 Земя, животни 

83 Иван Ненов Бонев Трявна, В. Левски 51 0898310464 Земя, животни 
84 Стойчо Стоев Стоев Трявна, Ст. Планина 117 0898689508 Земя, животни 

85 Пенка Богомилова 
Дончева 

Трявна, Л. дял 17а 0877255005 Земя, животни 

86 Никола Атанасов 
Кръстев 

Трявна, Хр. Смирненски 30 0898750361 Земя, животни 

87 Иванка Николова 
Митева 

Трявна, Люляк 19 0897868091 Земя, животни 
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88 Май Агро Инвест 

ЕООД 

Трявна, П.Р.Славейков 28 0882959995 Земя 

89 Магдалена Деянова 
Кутинчева 

Русе, П.Хитов 3 0888567308 Земя 

90 Александър Асенов 

Стоянов  

Русе, П.Хитов 3 0888567308 Земя 

91 Марияна Михайлова 

Райкова 

Трявна, Уста Иван 19 0895632674 Пчелар 

92 Даниел Йорданов 
Николаев 

Габрово, Могильов 73 0878957443 Земя, пчелар 

93 Иво Цветанов 

Балевски 

Трявна, П. Евтимий 42 0899632124 Земя 

94 Христо Милчев 
Лазаров 

Трявна, А.Кънчев 132 0898431328 Земя 

95 Булгарплод  Ойя Юксел Осман 067764939 Земя 
96 Алфа - МНД ООД Трявна, А. Кънчев 132 0899632124 Земя 

97 Цветелина Желева 
Балевска 

Трявна, П.Евтимий 42 0899632124 Земя 

98 Васил Нанев Стойков Трявна, В. Априлов 6 0895482383 Земя 

99 Георги Пламенов 

Петков 

Трявна, Планинец 36 0895705177 Земя 

 

 

Действащи храмове на територията на МИГ 

 

Име- 
канонично  

Религия  Вид Статус  Епархия  Адм. 
област 

Град/Село  

Въведение 
Богородично 

Православие Църква Действащ 
само на 

големи 
религиозни 

празници 

Великотърновска Габровска с. Армени 

Св. Йоан 
Предтеча 

Православие Църква Действащ 
само на 
големи 
религиозни 
празници 

Великотърновска Габровска с. Балани 

Св. прор. Илия Православие Църква Действащ 

само на 
големи 
религиозни 
празници 

Великотърновска Габровска с. Боженци 

Св. Параскева Православие Църква Действащ 
само на 

големи 

Великотърновска Габровска с. 
Враниловци 
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религиозни 

празници 
Св. Архангел 
Михаил 

Православие Църква Постоянно 
действащ 

Великотърновска Габровска гр. Габрово, 
кв. 
Априлово 

Св. Йоан 
Рилски 

Православие Църква Постоянно 
действащ 

Великотърновска Габровска гр. Габрово, 
кв. Бичкиня 

Св. Йоан 
Предтеча 

Православие Църква Постоянно 
действащ 

Великотърновска Габровска гр. Габрово 

Успение 
Богородично 

Православие Църква Постоянно 
действащ 

Великотърновска Габровска гр. Габрово 

Св. 
Богоявление 

Православие Църква Постоянно 
действащ 

Великотърновска Габровска гр. Габрово, 
АЕК Етър 

Св. вмчк 
Димитър 
Мироточивий 
Солунски 
Чудотворец 

Православие Църква Постоянно 
действащ 

Великотърновска Габровска гр. Габрово, 
кв. Етъра 

Св. 
Пантелеймон 

Православие Параклис Действащ 
само на 
големи 
религиозни 
празници 

Великотърновска Габровска гр. Габрово 

Св. Димитър Православие Църква Действащ 
само на 
големи 
религиозни 
празници 

Великотърновска Габровска с. Гарван 

Св. Марина Православие Църква Действащ 
само на 
големи 
религиозни 
празници 

Великотърновска Габровска с. Гергини 

Св. Димитър Православие Църква Действащ 

само на 
големи 
религиозни 
празници 

Великотърновска Габровска с. 

Гръблевци 

Св. Атанасий Православие Църква Действащ 
само на 
големи 
религиозни 
празници 

Великотърновска Габровска с. Жълтеш 

Св. Архангел 
Михаил 

Православие Църква Действащ 
само на 
големи 

Великотърновска Габровска с. 
Здравковец 
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религиозни 

празници 
Сретение 
Господне 

Православие Църква Действащ 
само на 
големи 
религиозни 
празници 

Великотърновска Габровска с. Кметовци 

Рождество 
Богородично 

Православие Църква Действащ 
само на 
големи 
религиозни 
празници 

Великотърновска Габровска с. Кози рог 

Св. Димитър Православие Църква Действащ 
само на 
големи 
религиозни 
празници 

Великотърновска Габровска с. 
Копчелиите 

Св. Параскева Православие Църква Действащ 
само на 

големи 
религиозни 
празници 

Великотърновска Габровска с. 
Лесичарка 

Рождество 
Богородично 

Православие Църква Действащ 
само на 
големи 
религиозни 
празници 

Великотърновска Габровска с. 
Мичковци 

Св. св. 

безсребр. 
Козма и Дамян 

Православие Църква Действащ 

само на 
големи 
религиозни 
празници 

Великотърновска Габровска с. Недевци 

Св. Николай Православие Църква Действащ 
само на 

големи 
религиозни 

празници 

Великотърновска Габровска с. Поповци 

Въведение 
Богородично 

Православие Църква Действащ 
само на 
големи 
религиозни 
празници 

Великотърновска Габровска с. Раховци 

Св. Димитър Православие Църква Действащ 

само на 
големи 
религиозни 
празници 

Великотърновска Габровска с. Стоевци 
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Св. Николай Православие Църква Действащ 

само на 
големи 

религиозни 
празници 

Великотърновска Габровска с. 

Съботковци 

Св. Архангел 
Михаил 

Православие Църква Действащ 
само на 

големи 
религиозни 

празници 

Великотърновска Габровска с. Трънито 

Св. Параскева Православие Църква Действащ 
само на 
големи 
религиозни 
празници 

Великотърновска Габровска с. Буря 

Св. Петка Православие Църква Действащ 
само на 
големи 
религиозни 
празници 

Великотърновска Габровска с. Ганчовец 

Рождество 
Христово 

Православие Църква Действащ 
само на 
големи 
религиозни 

празници 

Великотърновска Габровска с. Геша 

Рождество 
Христово 

Православие Църква Действащ 
само на 

големи 
религиозни 
празници 

Великотърновска Габровска с. Голямо 
Българени 

Рождество 
Богородично 

Православие Църква Действащ 
само на 
големи 
религиозни 
празници 

Великотърновска Габровска с. Гостилица 

Св. Димитър Православие Църква Действащ 

само на 
големи 

религиозни 

празници 

Великотърновска Габровска с. Длъгня 

Св. Троица Православие Църква Постоянно 
действащ 

Великотърновска Габровска гр. Дряново 

Въведение 

Богородично 

Православие Църква Постоянно 

действащ 

Великотърновска Габровска гр. Дряново 

Св. Николай Православие Църква Постоянно 

действащ 

Великотърновска Габровска гр. Дряново 
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Св. Димитър Православие Църква Действащ 

само на 
големи 

религиозни 
празници 

Великотърновска Габровска с. 

Караиванца 

Св. 
Благовещение 

Православие Църква Действащ 
само на 

големи 
религиозни 

празници 

Великотърновска Габровска с. Керека 

Св. Георги Православие Църква Действащ 
само на 
големи 
религиозни 
празници 

Великотърновска Габровска с. Косарка 

Въведение 
Богородично 

Православие Църква Действащ 
само на 
големи 
религиозни 
празници 

Великотърновска Габровска с. Маноя 

Св. Йоан 
Рилски 

Православие Църква Действащ 
само на 
големи 
религиозни 

празници 

Великотърновска Габровска с. Скалско 

Без име! Православие Параклис Действащ 
само на 

големи 
религиозни 
празници 

Великотърновска Габровска с. 
Славейково 

Св. Николай Православие Църква Действащ 
само на 
големи 
религиозни 
празници 

Великотърновска Габровска с. Янтра 

Св. 

Преображение 
Господне 

Православие Църква Действащ 

само на 
големи 

религиозни 

празници 

Великотърновска Габровска с. Белица 

Св. Йоан 
Кръстител 

Православие Църква Действащ 
само на 
големи 
религиозни 
празници 

Великотърновска Габровска с. 
Бучуковци 

Успение 
Богородично 

Православие Църква Действащ 
само на 

Великотърновска Габровска с. Денчевци 
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големи 

религиозни 
празници 

Св. Николай Православие Църква Действащ 
само на 
големи 
религиозни 

празници 

Великотърновска Габровска с. Искра 

Св. Димитър Православие Църква Действащ 
само на 
големи 
религиозни 
празници 

Великотърновска Габровска с. Нейчовци 

Св. прор. Илия Православие Църква Постоянно 
действащ 

Великотърновска Габровска гр. 
Плачковци 

Св. 
Богоявление 

Православие Църква Действащ 
само на 

големи 
религиозни 

празници 

Великотърновска Габровска с. Радовци 

Св. прор. Илия Православие Църква Действащ 
само на 
големи 
религиозни 
празници 

Великотърновска Габровска с. Станчов 
хан 

Св. Архангел 

Михаил 

Православие Църква Постоянно 

действащ 

Великотърновска Габровска гр. Трявна 

Св. Георги Православие Църква Постоянно 

действащ 

Великотърновска Габровска гр. Трявна 

Св. Димитър Православие Църква Действащ 
само на 

големи 
религиозни 
празници 

Великотърновска Габровска с. Фъревци 

Успение на 

Пресвета 
Богородица 

Православие Църква Действащ 

само на 
големи 

религиозни 
празници 

Великотърновска Габровска с. Царева 

Ливада 

  Ислям Джамия Постоянно 
действащ 

  Габровска с. Петко 
Славейков 

  Ислям Джамия Постоянно 
действащ 

  Габровска гр. 
Севлиево 

  Ислям Джамия Недействащ   Габровска гр. 
Севлиево 
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  Протестантство 

- Адвентни 
църкви 

Църква Постоянно 

действащ 

  Габровска гр. Габрово 

  Протестантство 
- Адвентни 
църкви 

Църква Постоянно 
действащ 

  Габровска гр. 
Севлиево 

  Протестантство 
- Адвентни 
църкви 

Църква Постоянно 
действащ 

  Габровска гр. Трявна 

Блаженият 
Евгений 

Католицизъм – 
западен обряд 

Църква Постоянно 
действащ 

  Габровска гр. Габрово 

Препмчк 
Онуфрий 

Габровски 

Старостилно 
православие 

Параклис Действащ 
само на 

големи 
религиозни 

празници 

  Габровска гр. Габрово 

Св. Троица Православие Църква Постоянно 
действащ 

Великотърновска Габровска гр. Габрово 

 

 

 

Изготвил:……………………………. 

 

Цанко Спасовски,  

Управител на „Хемус Консулт“ ЕООД 

 

 

 


