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I.ВЪВЕДЕНИЕ 
 
Предмет на настоящото проучване е: „Осигуряване на информация за 

територията и за стратегията за местно развитие (изследвания, 

наблюдения и др.) на Местна инициативна група Троян и Априлци. 

Реализирането на дейността е в изпълнение на Договор № РД 50-

139/13.10.2011 г. за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по 

Mярка "Прилагане на стратегии за местно развитие" и Мярка: „Управление 

на местни инициативни групи, придобиване на умения и постигане на 

обществена активност на съответната територия за местните инициативни 

групи, прилагащи стратегии за местно развитие”  от ПРСР за периода 2007-

2013 г., подкрепена от ЕЗФРСР.  

Набирането на информацията бе извършено чрез преглед на налични 

програмни документи (Аграрни доклади на МЗХ, стратегия за местно 

развитие на МИГ Троян и Априлци, общински планове за развитие на 

общините Троян и Априлци и др.), събиране на информация от Дирекция 

„Бюро по труда”, Троян, ОД „Земеделие”, гр. Ловеч, ТСБ – Ловеч и др., 

преглед, събиране, обобщаване и анализиране на налична информация в 

интернет.  

Осигуряването  на информация бе осъществено по следните 

показатели: 

1. Демографска характеристика на територията 

- гъстота на населението; 

- възрастова структура, разпределение на населението по полове и 

етническа принадлежност; 

- образователна структура; 

- миграционни процеси.  

 

2. Икономически фактори: 

- структурна характеристика и анализ на икономическите сектори на 

общините Троян и Априлци; 

- основни показатели на икономическите сектори на социално-

икономическия комплекс на общините Троян и Априлци по последни 

актуални данни; 



- състояние на аграрния сектор и проследяване на тенденциите в 

развитието му; 

- състояние на индустриалния сектор и проследяване тенденциите в 

развитието му; 

- състояние на сектора на услугите и проследяване тенденциите в 

развитието; 

- състояние на туризма в района и проследяване тенденциите в 

развитието; 

- размер на инвестициите, в т.ч. чуждестранни. 

 

3. Културно-исторически фактори: 

- Описание на наличните културни обекти  на територията на общините 

Троян и Априлци; 

- Описание на възможностите за развитие на „културен туризъм”. 

Проучването бе осъществено през месеците ноември и декември 2013г. 

Използван метод на осъществяване на проучването: преглед на налична 

информация, събиране, обобщаване и анализиране на последните актуални 

данни по изследваните показатели. Изготвяне на сравнителен анализ с 

проследяване на тенденциите по изследваните показатели, по които има 

налична информация. 

Проучването осигурява детайлна информация за територията на МИГ 

Троян и Априлци, в района на който се прилага Стратегията за местно 

развитие. Целта на настоящото изследване не е да се намери и проследи 

пряка връзка и зависимост от реализираните проекти по Стратегията за 

местно развитие на МИГ Троян и Априлци за периода 2011 – 2013 година, 

както не е обвързано и с предстоящото планиране и прилагане на Подхода 

ЛИДЕР през 2014 – 2020г. на територията на МИГ. Но получените резултати 

и анализи  обогатяват базата данни на МИГ, както и могат да бъдат взети 

предвид при формулиране на бъдещите политики на МИГ Троян и Априлци. 

 

II. ПОЛУЧЕНИ РЕЗУЛТАТИ ОТ ПРОУЧВАНЕТО 
 

1. Демографска характеристика на територията 

1.1. Гъстота на населението. 

На табл. 1 е представено разпределението на населението по общини – 

Троян и Априлци. 

 
Таблица 1 



 
1Население по общини, местоживеене и пол към 31.12.2012г. 

 
Община Общо  В градовете В селата 

Всичко Мъже Жени Всичко Мъже Жени Всичко Мъже Жени 

Троян 
31 478 15 231 16 247 20 827 10 096 10 731 10 651 5 135 5 516 

Априлци 
3 218 1 563 1 655 2 915 1 417 1 498 303 146 157 

Общо за двете 

общини 34 696 16 794 17 902 23 742 11 513 12 229 10 954 5 281 5 673 

При осъществени проучвания през 2009 година, в изпълнение на проект 

по подготвителна мярка – мярка 4.3.2 „Придобиване на умения и постигане 

на обществена активност на територията за потенциални местна 

инициативна група на територията на общините Троян и Априлци” от 

Програмата за развитие на селските райони 2007-2013г., Ос 4 – ЛИДЕР бяха 

осъществени проучвания на територията на МИГ.  Данните за населението, 

публикувани в проучванията2,  са отразени в Табл. 2. 

Таблица 2 

Население по общини, местоживеене и пол към 31.12.2008г. 

 
Община Общо  В градовете В селата 

Всичко Мъже Жени Всичко Мъже Жени Всичко Мъже Жени 

Троян 
34 380 16 718 17 662 22 267 10 977 11 290 12 113 5 741 6 372 

Априлци 
3 591 1 779 1 812 3 221 1 598 1 623 370 181 189 

Общо за двете 

общини 37 971 18 497 19 474 25 488 12 575 12 913 12 483 5 922 6 561 

 
В стратегията за местно развитие на МИГ Троян и Априлци, в описание 

на територията на МИГ са отразени данни за населението от територията на 

МИГ към края на 2009 година. След внимателен анализ на данните за 

населението по пол, общини и местоживеене, прави впечатление, че за 

период от четири години – от 2008 до 2012 година, общият брой  на 

населението, считано за цялата територия на МИГ е намаляло от 37 971 

жители през 2008г. на 34 380 жители през 2012 година. Разликата е 3591 

жители за период от четири години, т.е. населението от територията на МИГ 

намалявало годишно с 897,75 жители. Съответно,  плътността на 

населението  (считано за цялата територия на МИГ) от 33.69 жители на кв. 

км през 2008 година е намалял на 30.79 жители на кв. км. през 2012г. Към 

момента на изготвяне и на подаване за одобрение на СМР в Министерството 

на земеделието и храните, средната плътност на населението – общо за 

                                                           
1
 По данни на Национален статистически институт към 31.12.2012г. 

2
 Използвани са данни на Национален статистически институт към 31.12.2008г. 



територията на МИГ е била 33.17 бр. на кв. км.  

При сравнителен анализ за данните на населението в градовете и 

селата, темпът на намаляване, считано за цялата територия на МИГ, 

включващ периода на подготовка и изпълнение на стратегията за местно 

развитие на МИГ,  е както следва: 

- темпът на намаляване в градовете Троян и Априлци от 2008 до 2012г. 

е от 25 488 през 2008 година на 23 742 жители през 2012 година или с 6,85% 

за 4-годишен период; 

- темпът на намаляване в селата, считано за цялата територия на МИГ е 

от 12 483 жители през 2008 година на 10 954 жители през 2012 година или с 

12.25% за 4-годишен период. 

При проследяване на тенденциите за населението през последните 

години (по налични данни на НСИ от 2004г.) разпределението на 

населението е представено в табл. 3. 

Таблица 3 
Население по общини, местоживеене и пол към 31.12.2004г. 

 
Община Общо  В градовете В селата 

Всичко Мъже Жени Всичко Мъже Жени Всичко Мъже Жени 

Троян 35548 17386 18162 22464 11149 11315 13084 6237 6847 

Априлци 3836 1855 1981 3423 1652 1771 413 203 210 

Общо за двете 

общини 39 384 19241 20143 25887 12801 13086 13497 6440 7057 

 
Анализирайки наличните данни за населението за един по-

продължителен период, обхващащ 2004 – 2012 година, резултатите, 

свързани с разпределението на населението по общини, местоживеене и пол 

показват, че  за изследвания период общият брой  на населението, считано 

за цялата територия на МИГ е намаляло от 39 384 жители през 2004г. на 34 

380 жители през 2012 година. Разликата е 5004 жители за период от девет 

години, т.е. населението от територията на МИГ намалява средно-годишно с 

556 жители. Съответно,  плътността на населението  (считано за цялата 

територия на МИГ) от 34.94 жители на кв. км през 2004 година е намаляла 

на 30.79 жители на кв. км. през 2012г.  

Към момента на изготвяне и на подаване за одобрение на СМР през 

2010г., средната плътност на населението е била 33.17 бр. на кв. км. 

1.2. Възрастова структура, разпределение на населението по полове и 

етническа принадлежност 

По данни на Националния статистически институт на база извършено 

преброяване на населението на Република България през 2011 година, на 

таблица 4 са представени резултатите от преброяването като броя на 



населението е представено по възрастови групи за градовете Троян и 

Априлци и общо за населените места от територията на двете общини. 

 
Таблица 4 

 
НАСЕЛЕНИЕ КЪМ 01.02.2011 Г. ПО  ОБЩИНИ, НАСЕЛЕНИ МЕСТА И ВЪЗРАСТ 

 

 

Общини, 

Населени 

места 

 

 

  

 

Възрастови групи (в навършени години) 

 

                                      

Общо 0-4 5-9 

10-

14 

15-

19 

20-

24 

25-

29 

30-

34 

35-

39 

40-

44 

45-

49 

50-

54 

55-

59 

60-

64 

65-

69 

70-

74 

75-

79 

80-

84 

85

+ 

Община 
АПРИЛЦИ 3338 79 81 112 98 113 153 164 182 216 223 248 266 287 281 264 256 189 126 

гр.Априлци 3018 72 80 112 95 102 140 159 170 205 209 226 244 253 240 221 215 165 110 

Населени 
места от 
община 
Априлци 320 7 1 0 3 11 13 5 12 11 24 22 22 34 41 43 41 24 16 

Община 
ТРОЯН 32399 1129 1147 1293 1377 1305 1551 1967 2400 2447 2282 2309 2362 2970 2209 2135 1823 1044 649 

гр. Троян 21194 823 841 951 964 912 1107 1466 1764 1797 1618 1588 1517 1862 1251 1107 880 484 262 

Населени 
места от 
община 
Троян 11205 306 306 342 413 393 444 501 636 650 664 721 845 1108 958 1028 943 560 387 

 
В таблици 1, 2 и 3 бе проследена динамиката в промените на броя на 

населението, включващо периода от 2004 до 2012 година. Данните са 

представени на разделение по полов признак, по отделно за градовете и за 

населените места. 

На таблица 4 е представено по последни актуални данни 

разпределението на населението по общини, населени места и възраст. При 

проследяване на данните от таблицата прави впечатление, че за община 

Априлци е най-висок процентът на жителите във възрастовите граници от 

50 до 79 години. Те представляват 48% от общия брой жители, населяващи 

община Априлци. Гражданите във възрастовите граници от 35 до 49 години 

представляват 18.60%. Жителите на възраст от 20 до 34-годишна възраст 

представляват 12.88%, най-възрастните жители – над 80-годишна възраст са 

9.44%, а най-малките граждани и младите хора навъзраст до 19 години 

представляват 11.08% от общия брой жители.  

Анализирайки данните от таблицата е видно, че жителите в 

трудоспособна възраст – от 20 до 59 години обхващат 46.88% от общия брой 

на населението. 

За населените места от община Троян възрастовите групи от 

населението стоят по идентичен начин: най-висок процентът на жителите 

във възрастовите граници от 50 до 79 години. Те представляват 42.62% от 

общия брой жители, населяващи община Априлци. Гражданите във 



възрастовите граници от 35 до 49 години представляват 22.00%. Жителите 

на възраст от 20 до 34-годишна възраст представляват 14.89%, най-

възрастните жители – над 80-годишна възраст са 5.23%, а най-малките 

граждани и младите хора навъзраст до 19 години представляват 15.26% от 

общия брой жители.  

Анализирайки данните от таблицата е видно, че жителите в 

трудоспособна възраст – от 20 до 59 години обхващат 51.31% от общия брой 

на населението. 

Таблица 5 
 

3
НАСЕЛЕНИЕ КЪМ 01.03.2001 Г.  ПО ОБЩИНИ И ПОЛ 

 
Община Всичко Мъже Жени Отказали* 

 Априлци 4 137 1 978 2 159 - 

  Троян 37 348 18 273 19 072 3 

* В колоната е посочен броят на лицата, отказали да бъдат преброени 
 
Сравнявайки данните от таблица  5, с тези, посочени в таблица 1 прави 

впечатление, че съотношението мъже – жени през 2001 година за 
територията на община Априлци е било 47.81% / 52.19%. Това съотношение 
през 2012 година е 48.57% мъже към 51.43% жени. 

Данните за община Троян са идентични: съотношението мъже към жени 
през 2001 година е било 48.92% мъже към 51.08% жени. През 2012 година 
това съотношение е 48.38 % мъже към 51.62%. 

Таблица 6 
 

 
НАСЕЛЕНИЕ ПО ОБЛАСТИ, ОБЩИНИ, НАСЕЛЕНИ МЕСТА И САМООПРЕДЕЛЕНИЕ ПО 

ЕТНИЧЕСКА ПРИНАДЛЕЖНОСТ КЪМ 1.02.2011 ГОДИНА 

 
Област 
Община  
Населено място 

Лица, отговорили на 
доброволния въпрос 

за етническа 
принадлежност        

Етническа група Не се 
самоопре-

делям 
българ

ска 
турска ромска друга 

Община АПРИЛЦИ 3218 3189 16 8 .. .. 

гр.Априлци 2899 2872 15 7 .. .. 

Населени места от 
община Априлци 319 317 .. .. .. .. 

Община ТРОЯН 28940 27566 860 334 70 110 

гр. Троян 19108 18502 219 262 47 78 

Населени места от 
община Троян 9832 9064 641 72 23 32 

 
Проследявайки конфигурацията  на публикуваните данни на НСИ, 

изложени на таблица 6, е видно, че общо за територията на МИГ 
преобладава българското население,което заема 95.64% от всички жители. 
Населението от турски произход заема 2.72%, от ромски произход – 1.06% и 
други – 0.58%.  

 
1.3. Образователна структура 

Таблица 7 
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Население на 7 и повече навършени години по населени места и степен на завършено 

образование към 01.02.2011 година 

 
Области 

Общини 

Населени места 

Общо Висше Средно Основно Начално Незавърше

но начално 

Никога не 

посещавал

и училище 

Дете (до 7 

години 

вкл., което 

още не 

посещава 

училище) 

Община 
АПРИЛЦИ 3225 411 1572 960 207 69 .. .. 

гр.Априлци 2 913 376 1 421 850 193 68 .. .. 

Населени 
места от 
община 
Априлци 

312 27 151 110 13    

Община 
ТРОЯН 30803 5141 15584 7312 1606 1052 67 41 

гр. Троян 20 027 4 031 10 657 3 603 912 767 32 25 

Населени 
места от 
община 
Троян 

10 774 1 100 4 924 3 693 688 252 17 4 

 
Данните от таблица 7 показват, че с най-висок процент са жителите от 

територията на МИГ, завършили средно образование – 48.74% за община 
Априлци и 50.59% за община Троян. Следват завършилите основно 
образование по численост – 29.76% за община Априлци и 23.73% за община 
Троян, а на трето място се подреждат завършилите висше образование – 
12.74% за община Априлци и 16.69% за община Троян. 

 
1.4. Миграционни процеси 
 

 Таблица 8 
 

МЕХАНИЧНО ДВИЖЕНИЕ НА НАСЕЛЕНИЕТО ЗА ПЕРИОДА 2003 – 2012Г. ПО ОБЩИНИ И 

ПОЛ 

 
Общини 

Заселени Изселени Механичен прираст 
всичко мъже жени всичко мъже жени всичко мъже жени 

2003 година 
Априлци 53 26 27 39 12 27 14 14 0 

Троян 626 311 315 728 346 382 -102 -35 -67 

2004 година 
Априлци 51 25 26 63 27 36 -12 -2 -10 

Троян 627 316 311 577 257 320 50 59 -9 

2005 година 
Априлци 70 44 26 40 10 30 30 34 -4 

Троян 708 375 333 639 312 327 69 63 6 

2006 година 
Априлци 56 31 25 33 17 16 23 14 9 

Троян 666 330 336 482 256 226 184 74 110 

2007 година 
Априлци 89 45 44 106 50 56 -17 -5 -12 

Троян 740 350 390 648 322 326 92 28 64 

2008 година 
Априлци 67 42 25 50 19 31 17 23 -6 

Троян 603 285 318 629 325 304 -26 -40 14 

2009 година 
Априлци 103 57 46 73 29 44 30 28 2 

Троян 544 264 280 767 364 403 -223 -100 -123 

2010 година 
Априлци 39 18 21 66 35 31 -27 -17 -10 

Троян 609 307 302 893 422 471 -284 -115 -169 



2011 година 
Априлци 47 22 25 41 21 20 6 1 5 

Троян 425 210 215 510 257 253 -85 -47 -38 

2012 година 
Априлци 38 22 16 48 25 23 -10 -3 -7 

Троян 713 345 368 804 404 400 -91 -59 -32 

 
На таблица 8 са представени миграционните процеси – механичното 

движение на населението в общините Троян и Априлци, обхващащо периода 

2003 – 2012 година. За десетгодишния период механичният прираст за 

община Априлци шест години е имал положителни стойности, докато община 

Троян е имала четири години положителен механичен прираст. В община 

Априлци с най-висока стойност е бил механичния прираст през 2005 и 2009 

година - + 30 човека, а с най-ниски стойности – през 2010 година - – 27 

човека и през 2007 година - -17 човека. 

В община Троян механичният прираст е имал най-високи стойности 

през 2006 и 2007 година, съответно +184 и +92 жители, а най-ниски 

стойности – през периода 2009 – 2010 година: -223 и -284 жители. 

2. Икономически фактори: 
 

Таблица 9 
 

Население на 15 и повече години по населени места и икономическа активност към 

01.02.2011 година  

 
Области 

Общини 

Населени места 

Общо           Икономически активни Икономически 

неактивни 

общо заети безработни 

Община АПРИЛЦИ 3066 1323 1148 175 1743 

гр.Априлци 2754 1245 1082 163 1509 

Населени места от община 
Априлци 

312 
78 66 12 

234 

Община ТРОЯН 28830 14596 12910 1686 14234 

гр. Троян 18579 10657 9491 1166 7922 

Населени места от община 
Троян 

10251 
 

3939 

 

3419 

 

520 6312 

 

При осъщественото преброяване през 2011 година и от данните, 

посочени в табл. 9 е видно, че общо за територията на МИГ икономически 

активното население заема половината – 49.90% от общия брой на 

населението от територията на МИГ. По-висок е този процент в община 

Троян – 50.62%, докато за община Априлци той е 43.15%. 

От икономически активното население заети са 86.77% за община 

Априлци (или 37.44% от общия брой на населението в общината). Данните за 

община Троян показват, че 88.45% от икономически активното население са 

заети (или 44.78% от всички жители от общината). 



По-долу в таблици 10 и 11 са представени данните от Бюро по труда в 

гр. Троян за нивото на безработица в общините Троян и Априлци в края на 

2013г. 

 

Таблица 10 
4Регистрирани безработни лица на територията на община Априлци 

към края на 2013 година 
 

Показатели ши
фър 

Всич
ко  
(К.О2
+  
к.12)  

С 
работ

н.  
проф
есия  

Спец
иа-  
листи 

В Т. Ч. по области на образованието  Без квалификация  

образо- 
ван

ие  

хуман. 
и  
изкувст
ва  

общест
во  
иконом
.  

 

матема
тика  

и 
общест

во  

 

техник
а и  

тех
нол
оги

и 

селско  
стопанст
в  
о  

здраве- 
опазва
не  

услуги  
транспор
т  

 
общо  

със  
средно  
образо
вание 

с основно 
и по-
ниско  

а  Ib  1  2 3 4  5  6 7  8  9  10  11  12  13  14  

1.Регистрирани 
безработни  

1 124 4
1 

6
2 

2  3  8  3  17  9  О  20  21  7  14  

от тях:- жени  2 71  2
5 

3
3 

1  1  4  2  7  6  О  12  13  4  9  

-с 
нам.работоспосо

3 6  2 2 О  О  О  О  1  1  О  О  2  О  2  

-С висше 
образование  

4 19  О 1
9 

2  3  4  2  5  1  О  2  О  О  О  

а) до 19г. вкл.  5 1  О 1 О  О  О  О  О  О  О  1  О  О  О  

от тях: жени  6 1  О 1 О  О  О  О  О  О  О  1  О  О  О  

б) от 20 до 24г. 
вкл.  

7 7  О 6 О  О  1  1  О  О  О  4  1  1  О  

от тях: жени  8 4  О 4 О  О  О  1  О  О  О  3  О  О  О  

в) от 25 до 29г. 
вкл.  

9 12  1 8 О  О  2  1  О  1  О  4  3  1  2  

от тях: жени  10  9  1 6 О  О  2  О  О  1  О  3  2  1  1  

г) от 30 до 34г. 
вкл.  

11  16  4 1
1 

О  О  2  О  4  1  О  4  1  1  О  

от тях: жени  12  9  3 5 О  О  1  О  2  1  О  1  1  1  О  

д) от 35 до 39г. 
вкл.  

13  11  5 5 1  1  О  О  2  1  О  О  1  1  О  

от тях: жени  14  7  3 4 1  1  О  О  1  1  О  О  О  О  О  

е) от 40 до 44г. 
вкл.  

15  6  3 3 О  О  О  О  2  О  О  1  О  О  О  

от тях: жени  16  2  1 1 О  О  О  О  1  О  О  О  О  О  О  

ж) от 45 до 49г. 
вкл.  

17  8  4 2 О  О  О  О  1  1  О  О  2  1  1  

от тях: жени  18  5  3 1 О  О  О  О  1  О  О  О  1  1  О  

з) от 50 до 54г. 
вкл.  

19  20  9 7 1  О  1  О  2  1  О  2  4  О  4  

от тях: жени  20  14  8 3 О  О  О  О  1  1  О  1  3  О  3  

и) над 55г.  21  43  1
5 

1
9 

О  2  2  1  6  4  О  4  9  2  7  

от тях: жени  22  20  6 8 О  О  1  1  1  2  О  3  6  1  5  

2. Регистрирани 
заети  

23  О  О О О  О  О  О  О  О  О  О  О  О  О  

от тях: жени  24  О  О О О  О  О  О  О  О  О  О  О  О  О  

3.Регистрирани 
учащи се  

25  О  О О О  О  О  О  О  О  О  О  О  О  О  

от тях: жени  26  О  О О О  О  О  О  О  О  О  О  О  О  О  

4.Регистрирани 
пенсионери  

27  О  О О О  О  О  О  О  О  О  О  О  О  О  

от тях: жени  28  О  О О О  О  О  О  О  О  О  О  О  О  О  

 
Процент Априлци                                  9.4584 
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Таблица 11 
5Регистрирани безработни лица на територията на община Троян към 

края на 2013 година 
 
 

Показатели 
ши
фъ
р  

Вс
ич
ко  
(к.О2
+  
к.12)  

С 
работн. 
профес

ия  

Специа
-  
лис
ти  

В т. ч. по области на образованието  Без квалификация  

образо- 
ван

ие  

хуман. 
и  
изкувст
ва  

общест
во  

иконом
.  

 

матема
тика  

и 
общест

во  
""ClMV1t::  

техник
а и  
техн

о-  
JIUI

ИVl  

селс
ко  

стопан
ств  

о  

здраве- 
опазва
не  

услуги  
трансп
орт  

 
общо  

със  
средно  

образов
ание 

с 
основно 

и по-
ниско  

а  о  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  

1.Регистрира
ни 
безработни  

1  
116
8  

267  555 13  37  116  10  
20
1  

19  6  153  346  85  261  

от тях:- жени  2  598 127  250 6  26  66  4  61  6  4  77  221  66  155  

-с нам. 
работоспособ

3  119 26  60  3  4  7  2  26  4  3  11  33  12  21  

-С висше 
образование  

4  193 О  193 13  11  81  8  42  4  5  29  О  О  О  

а) до 19г. вкл. 5  19  3  10  О  1  2  О  2  О  О  5  6  1  5  

от тях: жени  6  13  1  6  О  1  1  О  О  О  О  4  6  1  5  

б) от 20 до 
24г. вкл.  

7  81  9  47  О  1  15  1  12  О  2  16  25  9  16  

от тях: жени  8  47  3  26  О  О  10  О  4  О  1  11  18  9  9  

в) от 25 до 
29г. вкл.  

9  87  10  44  1  2  17  О  10  О  О  14  33  12  21  

от тях: жени  10  56  7  23  1  2  9  О  1  О  О  10  26  10  16  

г) от 30 до 
34г. вкл.  

11  98  14  50  О  2  10  2  16  2  1  17  34  6  28  

от тях: жени  12  54  10  25  О  2  4  1  6  О  1  11  19  5  14  

д) от 35 до 
39г. вкл.  

13  119 17  60  1  6  18  О  25  1  О  9  42  9  33  

от тях: жени  14  70  9  32  1  3  13  О  11  О  О  4  29  8  21  

е) от 40 до 
44г. вкл.  

15  99  25  44  О  1  11  О  17  О  О  15  30  7  23  

от тях: жени  16  54  13  20  О  1  6  О  9  О  О  4  21  6  15  

ж) от 45 до 
49г. вкл.  

17  143 36  67  5  3  10  1  26  3  О  19  40  9  31  

от тях: жени  18  80  22  36  1  2  7  1  12  О  О  13  22  6  16  

з) от 50 до 
54г. вкл.  

19  172 47  68  1  8  9  2  23  3  О  22  57  18  39  

от тях: жени  20  96  20  37  1  8  7  1  7  1  О  12  39  13  26  

и) над 55г.  21  350 106  165 5  13  24  4  70  10  3  36  79  14  65  

от тях: жени  22  12
8  

42  45  2  7  9  1  11  5  2  8  41  8  33  

2. 
Регистрирани 
заети  

23  19  1  18  3  2  4  1  1  О  О  7  О  О  О  

от тях: жени  24  14  О  14  3  2  1  1  1  О  О  6  О  О  О  

3.Регистрира
ни учащи се  

25  5  О  1  О  О  1  О  О  О  О  О  4  О  4  

от тях: жени  26  2  О  1  О  О  1  О  О  О  О  О  1  О  1  

4.Регистрира
ни 
пенсионери  

27  1  О  О  О  О  О  О  О  О  О  О  1  О  1  

от тях: жени  28  1  О  О  О  О  О  О  О  О  О  О  1  О  1  

 

Процент Троян                              8.1235 

 
Данните от таблици 10 и 11 представят разпределение на 

регистрираните безработни лица по възраст, пол и образователна област. 

При ниво на безработица за община Априлци 9.46%, най-високо е 

нивото на безработните във възрастовата граница 50 – 55 години. В 

квалификационните области техника и технологии, транспорт и услуги е 

най-висок процентът на безработните, а най-нисък е в областите 

здравеопазване и образование. 

За община Троян данните от таблица 11 показват, че най-висок е 
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процентът на безработните 29.96% над 55-годишна възраст., а най-малък е 

процентът на безработните при младите хора – до 19-годишна възраст. По 

област на квалификация, с най-висок процент са безработните с 

професионална квалификция техника и технологии или лицата без 

квалификация. Най-нисък е процентът на безработните в областите 

здравеопазване и селско стопанство. 

 
2.1. Структурна характеристика и анализ на икономическите сектори на 
общините Троян и Априлци 

 
Таблица 12 

 
 
6Икономически показатели на нефинансовите предприятия за 

2011г. по икономически дейности за община Априлци и община 
Троян 

 

Икономически дейности 
Предпр  
иятия  

Произвед
ена  

продукци
я  

Нетни  
приходи 

от  
продажби 

 Брой  Хиляди левове  

л е в о в е  ОБЩО ЗА ОБЩИНА АПРИЛЦИ  185  23443  31222 
СЕЛСКО, ГОРСКО И РИБНО СТОПАНСТВО  7  399  401 

ПРЕРАБОТВАЩА ПРОМИШЛЕНОСТ  29  16426  16142 

ПРОИЗВОДСТВО И РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ НА    
ТОПЛИННА ЕНЕРГИЯ И НА ГАЗООБРАЗНИ 3  538  528 

СТРОИТЕЛСТВО  13  1587  1377 

ТЪРГОВИЯ; РЕМОНТ НА АВТОМОБИЛИ И 55  1515  9315 

ТРАНСПОРТ, СКЛАДИРАНЕ И ПОЩИ  7  1675  1641 

ХОТЕЛИЕРСТВО И РЕСТОРАНТЬОРСТВО  45  744  1274 

СЪЗДАВАНЕ И РАЗПРОСТРАНЕНИЕ НА    
ТВОРЧЕСКИ ПРОДУКТИ; 3  98  98 

ОПЕРАЦИИ С НЕДВИЖИМИ ИМОТИ  9  70  55 

ПРОФЕСИОНАЛНИ ДЕЙНОСТИ И НАУЧНИ    
АДМИНИСТРАТИВНИ И СПОМАГАТЕЛНИ    
ХУМАННО ЗДРАВЕОПАЗВАНЕ И СОЦИАЛНА 3  124  124 

КУЛТУРА, СПОРТ И РАЗВЛЕЧЕНИЯ     

ДРУГИ ДЕЙНОСТИ  6  75  75 

ОБЩО ЗА ОБЩИНА ТРОЯН  1658  352776  472432 

СЕЛСКО, ГОРСКО И РИБНО СТОПАНСТВО  67  10262  11201 

ПРЕРАБОТВАЩА ПРОМИШЛЕНОСТ  353  241 789  233346 

ПРОИЗВОДСТВО И РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ НА    
ТОПЛИННА ЕНЕРГИЯ И НА ГАЗООБРАЗНИ    
ДОСТАВЯНЕ НА ВОДИ; КАНАЛИЗАЦИОННИ    
УПРАВЛЕНИЕ НА ОТПАДЪЦИ И 4  6709  7408 

СТРОИТЕЛСТВО  38  6605  6869 

ТЪРГОВИЯ; РЕМОНТ НА АВТОМОБИЛИ И 
МОТОЦИКЛЕТИ  

631  31954  156391 

ТРАНСПОРТ, СКЛАДИРАНЕ И ПОЩИ  84  31279  31892 

ХОТЕЛИЕРСТВО И РЕСТОРАНТЬОРСТВО  168  6691  8285 

СЪЗДАВАНЕ И РАЗПРОСТРАНЕНИЕ НА    
ТВОРЧЕСКИ ПРОДУКТИ; 13  2006  2052 
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ОПЕРАЦИИ С НЕДВИЖИМИ ИМОТИ  47  2248  1905 

ПРОФЕСИОНАЛНИ ДЕЙНОСТИ И НАУЧНИ 81  2485  2514 

АДМИНИСТРАТИВНИ И СПОМАГАТЕЛНИ 29  1079  1072 

ОБРАЗОВАНИЕ     
ХУМАННО ЗДРАВЕОПАЗВАНЕ И СОЦИАЛНА 63  7329  7127 

КУЛТУРА, СПОРТ И РАЗВЛЕЧЕНИЯ  16  1579  1581 

ДРУГИ ДЕЙНОСТИ  57  540  568 

' . .' Конфиденциални данни     

 
 
По последни данни на Националния статистически институт 

икономическите сектори, които представляват състоянието на икономиката 

на община Троян са представени в таблица 12.  

7През времето на националното възраждане Троян се формира като 

процъфтяващ занаятчийски център. Наред с промишлените производства, 

основани на традиционното занаятчийско производство, се появяват и 

промишлени производства с интелектуален и стратегически характер. 

Десетилетия наред община Троян е с развита и работеща промишленост със 

завоювани позиции в отраслите:  

• машиностроителна и металообработваща;  

• електротехническа;  

• химическа и химико-фармацевтична;  

• дърводобивна и дървообработваща;  

• мебелна;  

• текстилна;  

• хранително-вкусова;  

• полиграфическа;  

• керамична и порцеланова.  

В годините на прехода към пазарна икономика и процесите на 

раздържавяване се съхраняват основните производства и се развива 

малкият и среден бизнес.  

Като резултат от световната финансова криза през последните няколко 

години структурата на икономиката на община Троян се променя основно. 

Годините на демократичните промени на страната ни и настъпилата 

приватизация в земеделския и промишлен сектори, не отминаха и 

територията  на  община Троян. През този период  бе изцяло прекратена 

дейността на структуроопределящи предприятия (свързани с производството 

на ел. двигатели, металообработващи машини и др.), в резултат на което в 

Община Троян като водещи се очертават следните отрасли:  
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� химически и химико-фармацевтичен;  

� металообработващ;  

� дърводобивен и дървообработващ;  

� мебелен;  

� текстилен;  

� хранително-вкусов;  

� керамичен.  

Като основни промишлени отрасли през последните 5 години се налагат 

хранително-вкусовата промишленост, дървопреработвателната 

промишленост,  производството на изделия от каучук, пластмаса и минерали 

и производството на мебели.  

С най-висок относителен дял са предприятията в преработващата 

промишленост, строителство, ремонт на автомобили, транспорт и 

складиране на площи. За община Априлци преработващата промишленост 

заема 70.06% от общото количество произвеждана продукция, а в община 

Троян – 68.54%. Секторите транспорт и складиране на площи  в община 

Априлци формират 7.14% от общото количество произвеждана продукция и 

8.87% за община Троян. Селското, горското и рибното стопанство заемат по-

ограничен дял от икономическитедейности за общините като за община 

Априлци този показател възлиза на 1.70% и  2.90% за община Троян. 

 
2.2. Основни показатели на икономическите сектори на социално-
икономическия комплекс на общините Троян и Априлци по последни 
актуални данни  

 

В таблица 12 са представени икономическите показатели на 

нефинансовите предприятия за 2011г. по икономически дейности за 

община Априлци и община Троян. 

8С най-висок относителен дял са предприятията в мебелния отрасъл и в 

областта на ремонта и инсталирането на оборудване (27,0% през 2011 г.), от 

производството на каучук, пластмаси и минерали (22,3% през 2011 г.) и 

производството на дървен материал, картон и хартия (20,6% през 2011 г.). 

За 2007 г. не се разполага с данни за предприятията от отрасъла за 

производството на мебели, а предприятията за производството на каучук, 

химикали и минерали са били само 8.  

Важен индикатор за състоянието на индустриалното развитие на 

община Троян е броят на трудово заетите лица. В отраслите от 

промишлеността на общината през 2011 г. са били заети 5408 души. Според 
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броя на заетите лица, на челните места се нареждат производството на 

мебели, ремонт и инсталиране на машини и оборудване (с дял 25,1% от 

всички заети в индустрията), производство на дървен материал, хартия и 

картон (23,7%) и хранително-вкусовата промишленост (6,5%). Въпреки, че по 

брой на работещите предприятия е в челните места, то по брой на заетите 

лица отрасълът „Производство на изделия от каучук, пластмаси и минерални 

суровини” заема по-задни места. 

В зависимост от трудовата ангажираност, водещо е производството на 

мебели, като относителният дял на заетите в него лица през годините варира 

между 20 и 25%. На второ място се намира производството на дървен 

материал, хартия и картон с относителен дял отново между 20 и 25%, т.е. 

приблизително половината от заетите лица в промишлеността работят в 

посочените два отрасъла. Запазва се и пропорционалното отношение както 

по брой предприятия, така и по броя на заетите лица. Отрасълът 

„Производството на каучук, пластмаси и минерали”, който заема второ място 

по брой предприятия, според броя на заетите лица заема задни позиции. 

През годините относителният дял на заетите в него лица варира между 6 и 

7%. 

9На територията на община Априлци функционират около 200 малки и 

средни предприятия. Няма функциониращи големи предприятия. Малките и 

средните предприятия са един от факторите за постигане на икономически 

растеж. Тази им роля е логично следствие от потенциалните възможности за 

нарастване на тяхната резултативност, мобилност и  конкурентноспособност 

в динамичните пазарни условия. Развитието на този тип предприятия в 

общинската икономика се превръща в един от важните сигменти на 

структурната реформа. Това се отнася не само за сферата на търговията и 

услугите, но и за почти всички отрасли на материалното производство и 

услугите.  

 Основен генератор на работни места и доходи в сегашните условия 

в обищината е частния сектор и звената, финансирани от общината и 

държавата. Частният сектор включва над 180 пазарни структури и техните 

организации като: търговски дружества, еднолични търговци, предприемачи, 

земеделски стопани и др.; банки; други структури свързани с бизнеса и т.н. 

Общественият сектор включва над 20 структури: органите на местното 

самоуправление, образователните, културните, социалните, религиозните и 

други организации; неправителствените организации и т.н. 
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 Промените в икономическата структура на общината в сравнение с 

началото на прехода към пазарна икономика са съществени. Икономиката 

на общината е преструктурирана от предишната организация на държавни 

и кооперативни предприятия в частни фирми, но в значително намалени 

мащаби.  

Делът на малките и средните предприятия е структуро определящ 

за икономическото развитие на общината. Обществения сектор е 

структуро определящ преди всичко за образователните, културните  и 

социални отрасли и дейности.  

Броят на работещите в най-големите фирми е 100-150 души. Малко са 

фирмите с персонал от 20 до 50 души. Редица стопански субекти работят с 5 

до 20 човека персонал, а много други с персонал под 5 души. В някой от 

подотраслите има само по 1-2 преставители, а в други по 4-5. Част от малките 

и средните предприятия са с незадоволителна технико-технологична база. 

Ниският размер на капитала, с който разполагат предприемачите е една от 

причините те да не са в състояние да осигурят модерна техника и технология. 

Поради това повечето от тях са принудени да закупуват извадена от 

употреба, но все още годна техника и рециклирани машини. Това неменуемо 

се отразява негативно върху качеството на произвежданата продукция 

и съответно върху пазарните позиции. От финансова гледна точка 

твърде малка част от малките и средни предприятия са проспериращи. 

Основната цел на повечето от тях все още е оцеляването. Причините за това 

състояние са твърде разнообразни. Определящи са: сравнително ниско 

качество на продукцията, сравнително високите разходи за нейното 

производство, ниска ефективност,  ниската покупателна способност на 

населението, оттук – по-малкото потребление, ограничения достъп до пазари и 

др.  

Развитието на малките и средни предприятия в общината е съпроводено 

с немалко и в повечето случай нелеки за решаване проблеми. Една част 

от тях е продиктувана от поведението на държавата спрямо този тип 

стопански структури. Други са породени от размера и особенностите на 

самите предприятия. Важно значение играе Законът за малките и средни 

предприятия и нормативната уредба във връзка с тази дейност. Много важен 

въпрос е достъпът до кредити. Особен проблем е осигуряване  на достъп до 

вътрешен и външен пазар. Сравнително труден е моментът с 

европеизацията и глобализацията на тези предприятия. В това 

отношение трябва да се търсят възможности за установяване на връзки с 

евентуални бизнес пратньори, подпомагане на директи контакти чрез 



програми за партьорства и др. Друг съществен проблем е управлението на 

малките и средни предприятия. На практика то се осъществява предимно 

върху основата на лични контакти и ентусиазма на собствениците. 

Успешното управление изисква обаче управленска подготовка, умение да се 

съвместяват инженерно-технически и управленски функции, да се съчетават 

опита на производственика, икономиста, администратора и др. 

Непретижаването на тези качества са една от най-честите причини за 

негативните резултати на техните предприятия. За да се реши този проблем 

наложително е да се изградят консултански и информационни звена, 

бизнес центрове и др. 

 В общината са развити в една или друга степен редица отрасли на 

икономиката. Структуро определящи отрасли в частния сектор са туризма, 

индустрията (промишленост, дърводобив и дървопреработване, строителство 

и др.), търговията и услугите. Другите отрасли, в които участват малките и 

средните предприятия, организации и ведомства са: транспорт; съобщения; 

банки; селско стопанство; техническо обслужване и ремонт на автомобили; 

автомобилен товарен транспорт; ветеринарна лечебна дейност; ремонт на 

лични и домакински уреди; счетоводни и финансови дейности; регенириране 

на пневматични гуми; физкултурна и спортна дейност; бръснаро-фризьорски 

услуги; кабелна телевизия; интернет центрове; други. 

 
2.3. Състояние на аграрния сектор и проследяване на тенденциите в 
развитието му 

 
В условията на преход към пазарна икономика, един от отраслите, 

който бележи най-голям спад в икономиката на общините Троян и Априлци 

е селското стопанство, както в растенеевъдството, така и в 

животновъдството.  

Отрасловата структура на селското стопанство  включва предимно 

следните отрасли и подотрасли: комбинирани растително-животновъдни 

частни стопанства; отглеждане на дребен рогат добитък; отглеждане на 

едър рогат добитък и др. На таблица 13 са представени данни за размер, 

структура и баланс на земята за 2012 година. 

Таблица 13 

10Баланс на земеделските земи към 2012г. 

 

Община 

Земеделски 

територии 

по КВС/КК 

Баланс на земеделската земя 

Ниви Ливади, 

пасища, 

Трайни 

насаждения 

Общо  

(4+5+6) 
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мери 

1 2 3 4 5 6 

Априлци 105144 1640 89071 8201 98912 

Троян 355369 56971 223997 51498 332466 

 

11На територията на община Априлци функционират 530 броя 

земеделски стопанства като използваната земеделска площ е 22 116 дка, в 

т.ч. обработваема земя – 269.6 дка, семейни градини – 89.6 дка, постоянно 

затревени площи – 19 895 дка, овощни насаждения – 1 862 дка.  

Според последните налични актуални данни на територията на община 

Троян функционират 1 848 броя стопанства, с използвана земеделска площ 

67 671 дка, в т.ч.: обработваема земя – 28 521.1 дка, семейни градини – 

398.4 дка, постоянно затревени площи – 31 914 дка, овощни насаждения – 6 

816 дка и лозя – 25 дка. 

В сравнение с предходното преброяване през 2003 година, броят на 

стопанствата в община Априлци е намалял с 40%, но площите, които се 

обработват са се увеличили с 36%. 

В община Троян броят на действащите стопанства е намалял с 47%, а 

използваните земеделски площи са намалели с 15%. 

Растениевъдство 

Преходът към пазарна икономика на територията на общините беше 

свързан с: превръщането на основната част от ливадите от 

обработваема земя  (в т.ч. до най - отдалечените махали) в пустееща 

(доближаваща вече територията на населените места в регулация); 

превръщането на немалка  част от  трайни насаждения от 

обработваеми (засаждане, окопаване, торене, защита от заболявания, 

прибиране на значителна реколта и др.) в изоставени (неокопани, 

неоторени, без растителна защита, заболели, съхнещи, обрасли, неокастрени, 

неокосени около тях и т.н.);   ликвидирането на огромни масиви засяти от 

бившото ТКЗС (АПК) с малини, сини сливи и касис; продажба, а в 

последствие и изоставянето или пълното ликвидиране на сушилните за 

сливи; разпродажба на селскостопанската техника; намаляване на 

произвежданата продукция, намаляване на средните добиви и др.  

В условията на пазарна икономика се създадоха някой нови трайни 

насаждения, само от няколко арендатори на земя и няколко частни 

земеделски стопани. От новите насаждения с малини, сливи, арония и др., 
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почти няма бизнисмен, който да е развил успешно производство. Част 

от новозасетите трайни насаждения с малини в последствие бяха 

изкоренени, а други са изоставени, твърде малко са остали плододаващите 

насаждения.  Положителна тенденция, е само, че все повече частни 

собственици се стремят да засаждат нови дръвчета, да обработват, макар и 

на ограничени размери трайни насаждения. Само няколко бизнесмени и 

частни производители произвеждат малини и арония за промишлено 

производство. Останалите собственици произвеждат сливи, ябълки, круши, 

малини, арония, картоф, царевица, домати, краставици, боб, пипер, лук и 

др. преди всичко за домашно  ползване. Сушене на плодове се извършва 

само в частни сушилни за домашно ползване на плодовете. Пребраната 

реколта от сливи служи преди всичко за консумация и производство на 

домашна ракия, а не за продажба.  Добивите както в абсолютни величини, 

така и средния добив значително намаляват. По-големи добиви се получават 

при плодородна година, преди всичко в резултат на природни фактори.  

Един от значителните проблеми, който се породи в условията на 

прехода, е че заети в растенеевъдството почти няма (има само сезонна 

работа за прибиране предимно на малини, сливи, арония и др.). 

Занимаващите се с растениевъдство частни стопани,  я упражняват 

предимно като допълваща дейност с цел производство продукция за 

собствени нужди, а не за пазара.  Поради почти пълната ликвидация на 

подотрасъл “Растенеевъдство” част от работната сила се пренасочи в 

други отрасли. Някой останаха без работа. Други се пенсионираха. 

Твърде малко са лицата, които имат възможнст за доходи от работна 

заплата от растениевъдството. 

 Състоянието на животновъдния отрасъл на територията наобщините е 

също развит на незадоволително ниво. Отглеждат се основно крави, кози и 

овце. Съществуват няколко ферми за отглеждане на крави в млекодайно и 

месодайно направление, за овце и кози.В пазарно-ориентираните 

стопанства преобладават фермите с 50 – 60 броя крафи и със 150 – 200 броя 

кози/овце. Повечето стопани отглеждат единични бройки животни крави, 

овце, кози, свине само за лично задоволяване. 

 
2.4. Състояние на индустриалния сектор и проследяване тенденциите в 
развитието му 

На таблица 14 по данни на Националния статистически институт са 

представени данни за разходите за придобиване на дълготрайни материални 

активи за 2011година в общините Априлци и Троян. 

 



Таблица 14 

 
РАЗХОДИТЕ ЗА ПРИДОБИВАНЕ НА ДЪЛГОТРАЙНИ МАТЕРИАЛНИ АКТИВИ  

ЗА 2011 ГОДИНА В ОБЩИНА АПРИЛЦИ И ОБЩИНА ТРОЯН 

Икономически дейности  

ОБЩИНА АПРИЛЦИ  
2125  

СЕЛСКО, ГОРСКО и РИБНО СТОПАНСТВО  .. 

ДОБИВНА, ПРЕРАБОТВАЩА И ДРУГА 

ПРОМИШЛЕНОСТ; ДОСТАВЯНЕ  

НА ВОДИ; КАНАЛИЗАЦИОННИ УСЛУГИ, 

УПРАВЛЕНИЕ НА ОТПАДЪЦИ  

И ВЪЗСТАНОВЯВАНЕ  

821 

В Т. Ч. ПРЕРАБОТВАЩА ПРОМИШЛЕНОСТ  819 

СТРОИТЕЛСТВО  .. 

ТЪРГОВИЯ; РЕМОНТ НА АВТОМОБИЛИ И 

МОТОЦИКЛЕТИ;  

ТРАНСПОРТ, СКЛАДИРАНЕ И ПОЩИ; 

ХОТЕЛИЕРСТВО И  

РЕСТОРАНТЬОРСТВО  

729 

ОПЕРАЦИИ С НЕДВИЖИМИ ИМОТИ  .. 

ПРОФЕСИОНАЛНИ ДЕЙНОСТИ И НА УЧНИ 

ИЗСЛЕДВАНИЯ;  

АДМИНИСТРАТИВНИ И СПОМАГАТЕЛНИ 
ДЕЙНОСТИ  

.. 

ДРУГИ УСЛУГИ  .. 

ОБЩИНА ТРОЯН  49141 

СЕЛСКО, ГОРСКО и РИБНО СТОПАНСТВО  1991 

ДОБИВНА, ПРЕРАБОТВАЩА И ДРУГА 

ПРОМИШЛЕНОСТ; ДОСТАВЯНЕ  

НА ВОДИ; КАНАЛИЗАЦИОННИ УСЛУГИ, 

УПРАВЛЕНИЕ НА ОТПАДЪЦИ  

И ВЪЗСТАНОВЯВАНЕ  

31351 

В Т. Ч. ПРЕРАБОТВАЩА ПРОМИШЛЕНОСТ  24586 

СТРОИТЕЛСТВО  2063 

ТЪРГОВИЯ; РЕМОНТ НА АВТОМОБИЛИ И 

МОТОЦИКЛЕТИ;  

ТРАНСПОРТ, СКЛАДИРАНЕ И ПОЩИ; 

ХОТЕЛИЕРСТВО И  

РЕСТОРАНТЬОРСТВО  

10019 

СЪЗДАВАНЕ И РАЗПРОСТРАНЕНИЕ НА 

ИНФОМРАЦИЯ И ТВОРЧЕСКИ  

ПРОДУКТИ; ДАЛЕКОСЪОБЩЕНИЯ  

.. 

ФИНАНСОВИ И ЗАСТРАХОВАТЕЛНИ ДЕЙНОСТИ  .. 

ОПЕРАЦИИ С НЕДВИЖИМИ ИМОТИ  753 

ПРОФЕСИОНАЛНИ ДЕЙНОСТИ И НА УНИ 

ИЗСЛЕДВАНИЯ;  
АДМИНИСТРАТИВНИ И СПОМАГАТЕЛНИ 

ДЕЙНОСТИ  

1020 

ДЪРЖАВНО УПРАВЛЕНИЕ; ОБРАЗОВАНИЕ; 

ХУМАННО  
ЗДРАВЕОПАЗВАНЕ И СОЦИАЛНА РАБОТА  

1614 

ДРУГИ УСЛУГИ  212 

 
Според размера на ДМА за община Априлци, с най-висок относителен 

дял са преработващата промишленост, търговията и ремонта на автомобили. 

Те заемат 72.94%. 



За община Троян, според размера на ДМА, с най-висок относителен дял 

е производството на дървен материал, хартия и картон. През отделните 

години той се движи от 12 до 14%. С близки значения се характеризира и 

относителният дял според размера на ДМА за отрасъла „производство на 

мебели” – между 12 и 15%, като единствено през 2009 г. относителния му дял 

е по-висок от този на отрасъла „Производството на дървен материал, хартия 

и картон”.  

В периода 2007–2011 г. се наблюдава тенденция към увеличаване на 

размера на ДМА в предприятията от промишлеността. Средно на година 

ДМА са нараствали с 2,28%. При останалите показатели, тенденцията е към 

намаление, като най-слабо тя се проявява по отношение на броя на 

предприятията (средногодишният темп на прираста е -0,34%). Най-

съществено е намалението при броя на заетите лица – почти 8% средно на 

година. Намалението на нетните приходи от продажба се равнява на 3,5% 

годишно. 

2.5. Състояние на сектора на услугите и проследяване тенденциите в 
развитието 

За разлика от останалите сектори в община Троян, дейността на 

предприятията в сферата на услугите  не е повлияна от икономическата и 

финансовата криза. В сектора като цяло през периода 2007-2011 г. се 

наблюдава ясно изразена, устойчива тенденция към нарастване на 

основните икономически показатели. 

С най-бързи темпове нараства размерът на ДМА, като средногодишно 

прирастът е 70,0%. Броят на предприятията нараства средно с 12,8%, а 

броят на заетите лица се увеличава с 8,6%. С по-бързи темпове се увеличават 

приходите от продажба – 13,5%.  

През 2011 г. с най-висок относителен дял според броя на 

предприятията, броя на заетите лица и реализираните приходи от продажби 

са професионалните дейности и научните изследвания. Величините са 

съответно 38%, 35% и 42%. На второ място са операциите с недвижими 

имоти, които заемат дялове 22%, 24% и 31%. Въпреки второто място по 

относителен дял, по разполагаеми дълготрайни материални активи 

стопанските субекти, опериращи на пазара на недвижими имоти, заемат 

първо място с 87% дял. С доста по-скромни възможности по отношение на 

ДМА се характеризират фирмите, занимаващи се с професионални дейности 

и научни изследвания. Делът е само 7%. 

Обектите в отраслите и подотраслите в областта на търговията и 

услугите в община Априлци  се представляват предимно от магазините на 



Районната потребителна кооперация във всеки квартал на града, в селата 

и в някой махали, десетките еднолични търговци, част от които наемат 

персонал, малките семейни фирми с по един или двама работника, като в 

редица случай те са от домакинството и др. 

 Търговските обекти се намират предимно в помещения на Районната 

потребителна кооперация, в собствени жилищни сгради, в помещения под 

наем, отделни търговски постройки и др. Те са позиционирани преди всичко 

в центровете на кварталите на града и селата, в някои от махалите и на 

други места.  

 На територията на общината действат над 50 обекта с предмет на 

дейност търговия и услуги. Сред основните отрасли и подотрасли в 

областта на търговията са: търговия на дребно в неспециализирани 

магазини предимно с хранителни стоки, напитки и тютюневи изделия; 

търговия на едро и дребно със строителни материали и санитарно 

оборудване; търговия на дребно в специализирани магазини с железария, 

бои, плоско стъкло, огледала и др.; търговия на дребно в неспециализирани 

магазини предимно с хляб, хлебни изделия, захар и сладкарски изделия; 

търговия на едро и дребно със зърно, семена и фуражи; търговия на едро и 

дребно с течни и газообразни горива и техните производствени продукти; 

търговия на дребно с автомобилни горива и смазочни материали; търговия 

на дребно в специализирани магазини с фармацефтични стоки;  търговия на 

едро и дребно в специализирани магазини с алкохол и безалкохолни 

напитки; търговия на дребно в неспециализирани магазини с разнообразни 

стоки; търговия на дребно с употребявани стоки; търговия на дребно с 

плодове и зеленчуци; търговия на дребно с месо и местни продукти; друга 

търговия на едро и дребно; неделен пазар; други услуги на населението и т.н. 

 В гр. Априлци са съсредоточени по-голямата част от магазините и 

павилионите и по - малко в селата.  Неравномерното разпределение на 

търговските обекти по населени места и квартали се обуславя от 

числеността на постоянното населението, временно пребиваващите във 

своите вили и къщи за почивка, броя на туристите, финансовите 

възможности на собствениците на търговски обекти,  подходящото 

местонахождение на обекта, възможностите или невъзможностите да бъде 

обезпечено такова,  търговска активност и други фактори.  

 
 
 
 
 



 
 
2.6. Състояние на туризма в района и проследяване тенденциите в 
развитието 

 

Таблица 15 

12ДЕЙНОСТ НА СРЕДСТВАТА ЗА ПОДСЛОН И МЕСТАТА ЗА 
НАСТАНЯВАНЕ  

ПРЕЗ 2012 ГОДИНА В ОБЩИНА АПРИЛЦИ И ОБЩИНА ТРОЯН 
 

Общини  

 
Средства за  
подслон и  
места за  

настаняване  

Легла  

Реализирани нощувки  

Общо  
от 

българи  
от 

чужденци  

Априлци 8 313 8972 8438 534 

Троян 50 1930 100083 95293 4790 
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 По данни на Националния статистически институт 



13Разгледани по категории от общо 202 туристически обекти в община 

Троян, 76 са с една звезда, 107 – с две звезди, 17 – с три звезди и само два 

хотела са с четири звезди. Сред еднозвездните и двузвездните обекти най-

голям е относителният дял на самостоятелните стаи – съответно 72% и 46%. 

Сред тризвездните обекти преобладават хотелите (71%), като 41% са 

семейните хотели.  

Най-разпространени на територията на общината са заведенията за 

хранене, в т.ч. ресторанти (32%), питейни заведения (30%) и заведения за 

бързо обслужване (18%). Според капацитета си ресторантите осигуряват 49% 

от броя на местата. На второ място по този показател се нареждат питейните 

заведения (20%), следвани от заведенията за бързо обслужване (15%). 

Една от характерните особености на община Априлци, че наред с 

постоянното население, сравнително висок е относитения дял на временно 

пребиваващите. Те вкючват: многобройните собственици с постоянно 

местоживеене в  други общини на вили и къщи за почивка, които са 

разположени на територията на общината;   туристопотока на територията 

на общината. 

 През активният туристически сезон, общия брой на хората които се 

намират на територията на общината достига 8 -10 хил. души (постоянно 

население и временно пребиваващи).  

 

2.7. Размер на инвестициите, в т.ч. чуждестранни  
 

Таблица 16 

 
Чуждестранни преки инвестиции от нефинансовия сектор към 31.12.2011 

г, за община Априлци и община Троян 
 
 
Общини Хил.Евро 
Априлци *” 
Троян 16902.5 
* Конфиденциални данни 

 
На таблица 16 са представени данни от националния статистически 

институт относно чуждестранните преки инвестиции от нефинансовия 

сектор към края на 2011г. За община Априлци са налице инфвестиции, но 

поради конфиденциалността на информацията, не са представени данни в 

таблицата. За община Троян инвестициите са в размер на 16 902.50 млн. 

евро основно в леката промишленост, услугите и транспорта. 

                                                           
13 Общински план за развитие на община Троян 2014 – 2020г. 



 

 

3. Културно-исторически фактори: 

3.1. Описание на наличните културни обекти  на територията на общините 

Троян и Априлци 

При осъществени дейности за целите на настоящото изследване бе 

установено, че общините Троян и Априлци са достатъчно богати по вид и 

разнообразие на културно-исторически забележителности, които създават  

отлични предпоставки за развитие на културния туризъм. По-долу е 

приложена 14карта със забележителностите и кратко описание на най-

характерните забележителности, находящи се на територията на общината.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Културно-историческите забележителности  от територията на община 

Троян са представени предимно от музеи, църкви, манастири, исторически 

паметници  средновековни крепости и други, които предават пълна картина 

за историята  на региона. Всички те са съхранили историческата памет и 

пресъздават  културното наследство на региона. 

По-долу са представени календари на културните събития, които се 

състоят ежегодно на територията на МИГ, а в Приложение към настоящия 

доклад са описани по-важните културни забележителности от територията 

на двете общини: 
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 www.troyan.bg 

Карта на културно-
историческите 
забележителности в 
община Троян 



 

I. Културен календар за община Троян 

1.Празник на билките и цветята - Еньовден / 24 юни / 

  В Троянския регион Еньовден се празнува още като ден на планината 

и туризма.  

2.Голяма Богородица / 15 август / 

3.Празник на сливата и сливовата ракия / последната събота на 

м.септември/ 

  Провежда се ежегодно в рамките на есенните празници - с много 

хумор, весело настроение, дегустации и конкурси за участниците.  

4.Празник на Троян е 14 октомври -  денят на Св. Петка - Параскева,  

покровителка на града. 

  Традиционни за общината са майските и есенните културни празници, 

в програмите на които се представят достиженията на местните творци, и 

гостуват изтъкнати представители на националната ни култура.  

5.Традиция е и празнуването на Св.Спиридон - покровител на 

занаятчиите / 12 декември / 

На този ден, под егидата на Музея на народните художествени занаяти 

и приложни изкуства и Панаира на занаятите в Троян, празнуват 

занаятчиите от цялата страна. 

II. Културен календар за община Априлци (представени са 
празниците от 2013г.) 
 

1) 03.03.2013 г. Ден на Освобождението – участие на творчески 

колективи в честване на 3 – ти март; 

2) 10.03.2013 г. Традиционен празник на сланината и греяната ракия 

/месни заговезни/; 

3) 22.03.2013 г. Първи ден на пролетта, Ден на овощаря; 

4) 23.03.2013 г. Тодоровден; 

5) 30.04.2013 г.  Почитане паметта на Иван Ковашки; 

6) 30.04.2013 г.  Митинг-заря в памет на загиналите във войните; 

7) 07.05.2013 г. Отбелязване 100-годишнината от Балканската война; 

 

8) 08.05.2013 г. Ден за почит към Новоселските новомъченици; 

9) 24.05.2013 г.  Честване 137-та годишнина от обявяване на 

Априлското въстание; 

10) 15.06.2013 г. Празник на патрона с. Велчево -годишнина от 

залавянето на Велчо Ночев; 



11) 22.06.2013 г.  Тринадесети Балкански събор на българската песен – 

Априлци – 2013г.; 

12) 27-28.07.2013 г. Фолклорен фестивал „Искри от миналото”; 

13) 29.09.2013 г.  Национален театрален преглед на самодейните 

театрални състави от цялата страна; 

14) 01.11.2013г. Ден на народните будители; 

15) 08.11.2013г.  Архангеловден – събор. 

 

3.2. Описание на възможностите за развитие на „културен туризъм” 

15С влизането си в Евросъюза България има възможността да използва 

Европейските Структурни Фондове, средства, чиято стойност (6,8 милиарда 

Евро) има потенциалната възможност да даде голям социален и културен 

ръст на икономиката, така че да превърне културно-туристическият отрасъл 

във водещ за българската икономика, при условие че се следват принципите 

на концентрация и интеграция: насоката на действията трябва да бъде от 

една страна тази за концентрация на всички налични ресурси върху 

избрани определени райони на националната територия, и същевременно да 

съсредоточи и обедини върху същата територия дейности, засягащи 

различни сектори, като инфраструктурите, обучението, стимулирането на 

предприятията и опазването на културните паметници и околната среда  

В този смисъл, отделните дейности (археологически разкопки, 

реставрации, реконструкции на инфраструктурни обекти, опазване, 

рекламна дейност, промоции и др.) са включени в един интегриран план за 

развитие, необходим да превърне едно достойно наследство в ценен ресурс, 

способен да активира механизма за регионално и местно развитие и по този 

начин да генерира: 

• повишаване на инвестициите в района; 

• създаване на работни места и увеличаване на заетостта; 

• увеличаване на доходите, реализирани на база повишаване на броя 

на туристите; 

• нарастване на социалното благосъстояние на населението, което 

няма парично изражение (културно развитие на гражданското общество, 

възстановяване и съхранение на паметниците и ценностите, наследени от 

миналото). 

Развитието на културния туризъм поражда на територията и 

привличане на: 
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• посетители; 

• финансови ресурси; 

• висококвалифицирани професионалисти; 

• туристически фирми и създаване на бизнес възможности за 

предприятия от другите сектори на икономиката. 

 

В контекста на гореизложеното и вземайки под внимание описанието 

на културно-историческите дадености на региона, може по категоричен 

начин да се определи, че територията на МИГ Троян и Априлци разполага с 

висок потенциал за развитие на културния туризъм. Развитието на 

културният туризъм, обаче, не може и не би трябвало да се разглежда 

самостоятелно като изолирано явление и даденост на територията. 

Културният туризъм е неразделна част, взаимнообвързан е и допълва редица 

други видове туризъм, които са характерни за региона като: ловен туризъм, 

селски туризъм, конен туризъм, фолклорен туризъм, занаятчийски туризъм и 

др. Занаятчийският и фолклорният туризъм могат да бъдат класифицирани 

също като културен туризъм. Много потомствени майстори са запазили 

традиционните занаяти в работилниците в къщи. Могат да се посетят 

грънчари, дърворезбари, дървостругари, художници, тъкачки, керамици, 

медникари. В читалищата на селата в община Троян се съхраняват 

автентичен местен фолклор чрез изявите на танцови и певчески групи, 

носители на награди от надпявания в Копривщица. Запазени са интересни 

игри, песни, танци, хора, обредни ритуали, костюми.  

Най-жизнените съвременни народни художествени занаяти в региона 

са керамиката, дървостругарството, медникарството и тъкачеството. 

Популярността на троянската керамична школа през Възраждането се 

дължи на даровитостта и опитността на майсторите да създават практични, 

полезни и красиви съдове. Цветово преобладават меките земни тонове - 

жълто, кафяво, зелено, а декорацията е три основни вида: ангобна, врязана 

и пластична. През XX век конкуренцията води до промени в традиционната 

троянска керамика. Цветовата гама става по-пъстра, разработват се и се 

довеждат до съвършенство различните варианти на 'троянската шарка'. 

Този общ процес на търсене продължава и до днес. Дървообработващите 

занаяти са другата слава на троянските майстори. При 

металообработващите занаяти най-широко разпространен е ковашкият - 

налбанство, брадварство, ножарство, ножичарство. Като особен занаят в 

Троян и Ново село се развива медникарството. Художествените тъкани са 



предназначени за домашна употреба и за уредба в жилището. Много 

разпространена е шарената черга с характерните цветове - червен, зелен, 

черен и жълт. Троянският китеник е с предпочитания от троянката 

растителен мотив - цветя и листата на лозниците.  

 
III.ИЗВОДИ И АНАЛИЗ НА РЕЗУЛТАТИТЕ  
 
Човешки потенциал 
Данните за населението на община Априлци показват, че независимо от 

това, че община Априлци е класифицирана като изостанал селски район 

съгласно определението за селски райони, последните актуални данни 

показват, че общината разполага с достатъчно човешки капитал в 

трудоспособна възраст – 46.88% от общия брой на населението.   

Децата и младите хора, обаче, които представляват малко над 11 % от 

всички жители са притеснително нисък процент, който в длгосрочен план 

може да доведе до обезлюдяване на територията. 

Анализирайки данните за община Троян също може да се определи, че 

общината разполага с достатъчен брой население в трудоспособна възраст - 

жителите в трудоспособна възраст – от 20 до 59 години обхващат 51.31% от 

общия брой на населението. Процентът на децата и младите хора е по-висок, 

отколкото населяващите територията на община Априлци – 15.26%, но може 

да се направи извода, че е малък от гледна точка на устойчивото развитие и 

запазване на човешкия потенциал на територията. 

Икономика 

� Промишленият профил на общините е с многоотраслова структура и 

включва широка гама от производства. Някои от тях са с дългогодишна 

традиция, други са наследници на занаятчийското манифактурно 

производство, а трети – резултат от използването на съвременни технологии;  

� Някои от структуроопределящите производства  през последните 

години са продуктово преструктурирани с оглед повишаване на 

конкурентоспособността им;  

� Осигуреността с местни ресурси е фактор за развитието на 

отраслите “производство на дървен материал и изделия от него” и 

“производство на храни, напитки и тютюневи изделия”;  

� Делът на инвестиционните разходи за нови технологии и ноу-хау в 

промишлените предприятия е все още нисък, което в следващите години ще 

се превръща в проблем за конкурентоспособността на отделните 

предприятия;  



� Недостатъчен е броят на отраслите и производствата, които 

покриват изискванията за европейски сертификат за качество на 

произвежданата продукция;  

� Единствено по отношение на размера на дма в предприятията от 

промишлеността е налице тенденция към нарастване; 

� Околната среда на територията на МИГ,  с уникално красивата си 

природа, величествени пейзажи,  реки и водопади, пропасти,  гори, 

природни забележителности, паркове, резервати и др. е притегателен център 

за всеки. Тя създава прекрасни условия за развитието на всички видове 

природосъобразен туризъм и отдих.  

� През последните години община Троян не увеличава своя пазарен 

дял в структурата на българския туризъм. През 2011г. едва 1,3% от 

чуждестранните туристи, посетили България са пребивавали в Троянската 

община. И при българските туристи този пазарен дял остава несъразмерно 

нисък – 2,6%. Липсата на ясно очертан тренд на растеж показва, че 

„Троянският” туризъм следва промените и темповете на растеж на 

националния туризъм, а пазарният дял не съответства нито на потенциала 

на търсене, нито на количеството и качеството на туристическите ресурси на 

общината. 

� В областта на селското стопанство се установява трайна тенденция 

през последните години към уедряване на стопанствата. Тази тенденция е 

съпроводена с наемане и закупуване на земи и драстично намаляване на 

дребните стопанства, които в голямата си част преустановяват дейност; 

� В планинските землища условията са неблагоприятни за развитие на 

интензивно земеделие, но съществуват възможности за развитие на 

планинско пасищно животновъдство; 

� Значителен по размер обработваеми земи не се използват. Основни 

причини са раздробеността на земеделските земи, недоизяснени 

взаимоотношения между собственици и ползватели, трудна достъпност 

поради стръмните терени, липса на пътища, застаряващо население; 

� Традиционното овощарство е един от структуроопределящите 

отрасли за територията и за него са необходими допълнителни инвестиции 

за да се доразвие  и моделнизира. 

 

Култура 

Въпреки високия потенциал на територията на МИГ Троян и Априлци за 

развитие на туризма и по-конкретно, в контекста на настоящото изследване 



– на културния туризъм, все още има проблеми в тази насока, които 

възпрепятстват неговата популярност. Така например все още не е разрешен 

проблема със сезонността на туризма. С цел намаляване  на отрицателното 

въздействие на сезонността и да се направи туристическия бизнес по-

жизнеспособен и привлекателен е необходимо да се приложат пакет от 

мерки, които да включат дейности, насочени към обмен на информация и 

добри практики, дейности за по-широко популяризиране на културно-

историческите дадености на региона, разработването на нови продукти и 

услуги за туристите, подготовка на плановите документи  за развитие на 

туризма на базата на обратна връзка,  изготвяне на рекламни материали за 

популяризиране на региона.  Не на последно място, е необходимо да се  

подпомогне създаването на мрежи от местни участници, като например  

местни ресторанти, местни фермери, местни групи, спортни и т.н., в 

рамките на и между партниращи си  райони за подобряване на техния 

потенциал за привличане на туристи през всичките сезони на годината. Тук 

отново идва определящата роля и намеса на Подхода ЛИДЕР. 
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I. Културно-исторически забележителности на територията на община 
Троян 

  1. Музей на народните художествени 
занаяти и приложни изкуства (№ 1 от 
картата). Днес в град Троян са се съхранили 
богатата материална и духовна култура на 
възрожденските майстори грънчари, горяни, 
медникари, ковачи, кожухари и калпакчии. 
Тяхното наследство се съхранява в единствения в 
страната Музей на народните художествени 
занаяти и приложните изкуства и привлича 

интереса и възхищението на многобройните български и чуждестранни 
туристи.  

 Музейната експозиция е разположена в първата 
възстановена след Освобождението обществена 
постройка в града, който е опожарен по време 
на Руско-турската Освободителна война. 
Сградата е построена през 1881 г. за училище, 
по-късно в нея се помещава общината и съдът. 
През 1968 г. е открита експозицията на Музея на 
народните художествени занаяти и приложните 

изкуства.  

В десет зали са представени експонати от най-характерните за 
Троянския край занаяти – грънчарство, горянство, бъкличарство, 
бъднарство, дърворезба, ковачество, медникарство, тъкачество, 
абаджийство, мутафчийство и калпакчийство. В експозицията са показани 
както занаятчийските изделия, така и инструментариумът, различните 
форми и функционалното предназначение на изделията и разнообразните 
техники за украса. В три зали е проследено хронологически развитието на 
керамиката от праисторическата епоха, тракийската и римската керамика, 
Средновековието с появата на рисуваната украса, до Възраждането с 
разнообразието от форми и техники на украса. Проследяват се първите 
стъпки на керамичното училище в града и формирането на съвременната 
троянска шарка. Вниманието привличат причудливи стомни с необикновени 
имена – „Динченка”, „Рогачка”, „Булка” и „Шейтанка”. Стомни, с които 
троянските майстори демонстрират своите умения и естетически усет. 
Представянето на дървообработващите занаяти започва с горяниството и 
неговите примитивни инструменти – брадва кривица, изнемало и свредел, с 
които майсторите изработват предмети за ежедневна употреба в 
домакинството. Преминава през използването на стружните, задвижвани от 
водна сила и струговете, на които се изработват бъклици, захлупци, гаванки, 
солници, хурки и др. Разходката завършва с църковната дърворезба, която е 
венеца на дървообработващия майсторлък с високохудожествените си 
постижения. В залата с резбата и иконописта могат да се видят копия на 
елементи от иконостасите на църквата на Троянския манастир и църквата 
„Св. Николай Летни” в село Гумощник. От металообработващите занаяти са 
показни най-характерните за този край – ковачество, леярство, 
медникарство и златарство. Майсторите ковачи изработват предмети за 
бита и селскостопански сечива. Още през Възраждането Троян се очертава 



като център на медникарството. В музея е представена най-известната 
фамилия потомствени майстори-медникари – Тотеви. Техните съдове са с 
опростена, изчистена форма, която е подчинена на функционалното 
предназначение на предмета. Украсата не е самоцелна, а подчертава силуета 
и придава естетическа завършеност на съда. Произведенията на 
традиционното тъкачество пленяват погледа със своя приглушен колорит, 
издържан в топли земни тонове. Хармонията на орнаменти и багри 
подчертава художествената стойност на тъканите и майсторството на 
тъкачката. Постелъчните тъкани (шарени и килимени черги, китеници и др.) 
са показани в своята функционалност – уредбата на възрожденското 
балканджийско жилище. Показано е и традиционното народно облекло, в 
което делът на ръчния домашен труд е ограничен за сметка на майсторската 
изработка. Място в експозицията са намерили и занаятите, свързани с 
изработката на облеклото – абаджийство, терзийство, кожухарство и 
калпакчийство. Неповторима атмосфера на музея придават макетът на 
възрожденската троянска чаршия, възстановките на автентична грънчарска 
работилница от края на XIX век, крачно-ремъчковият бъкличарски струг, 
интериорът на възрожденския троянски дом. Те ни пренасят в отдавна 
забравени времена. Освен постоянната експозиция в Музея на народните 
художествени занаяти и приложните изкуства се представят и временни 
изложби с разнообразна тематика. Музеят предлага на своите гости и 
различни услуги – посещение на грънчарска работилница, демонстрации на 
иконопис и дърворезба. Това е още един начин гостите да се потопят в 
атмосферата на град Троян.  

Историята на Троян е дълголетна като вековните гори, които покриват 
непристъпните дебри на балкана. Устоял на бурните ветрове на историята, 
той и до днес се гуши в безбрежното зелено море на Стара планина. От 
малко попътно-проходно селце, Троян израства до значим занаятчийски 
център през Възраждането. По време на османското нашествие много будни 
и непокорни българи от Тракия и Родопите, Дунавската равнина и 
Македония, намират сигурно убежище в пазвите на непристъпния Балкан. 
Първите писмени сведения за селището са в османски регистър за владеене 
на спахилъци и зиамети от 1608/1609 г. В него се споменава, че село Троян е 
най-голямото в зиамета на Чауш Мехмед, с доход от 16 500 акчета, 
значителна сума за онова време. През Възраждането благодарение на 
благоприятните природни дадености: висококачествените глини, изобилието 
от дървесина, тучните ливади, по които пасат многобройни стада, пенливите 
потоци тук се развиват множество занаяти. Икономическото замогване на 
троянци, будният и непримирим балканджийски дух, нетърпящ чуждия 
гнет, запазват българското самосъзнание.  

Към музея има още една сграда - Конакът. Той е единствената оцеляла 
сграда от пожарищата на 7 август 1877 г. Строена е от троянския майстор 
Тотю Михов, през 1868 г. за нуждите на османската администрация. Тук е 
разположена експозиция “Възраждане”. В нея се проследява развитието на 
икономиката, учебното дело, културата, участието на непокорните 
балканджии в революционните движения против поробителите. Сведения за 
действащи хайдушки дружини в Троянския балкан дава австро-унгарският 
пътешественик Феликс Каниц в неговата книга „ Дунавска България и 
Балканът”. През 1870 г. Апостолът минава през Троян и дава идеята за 
създаването на читалище, което да разбужда българския дух и да служи за 
прикритие на революционната дейност. На следващата година Васил 
Левски, Ангел Кънчев и Димитър Общи идват в Троян на 8 октомври и 
полагат основите на Троянския частен революционен комитет. Къс от 
оригиналното знаме на комитета е изложено в експозицията на музея.  



 

Знамето е по проект на Тома Хитров, изработено е от най-големия син 
на члена Троянския революционен комитет Иван Марковски – Марко Иванов 
Марковски. В Троянския манастир Васил Левски създава единствения в 
страната монашески революционен комитет, чиито членове са братята в 
манастира. Непокорните балканджии вземат активно участие в 
подготовката на Априлското въстание. Тук се коват саби и ками, поправят 
се пушки и пищови. По домовете си революционните членовете леели 
куршуми, шиели въстанически униформи. Въстание в Троян така и не 
избухва, тук нахлува редовна турска войска и започват масови арести на 
революционерите. В тези размирни дни на оръжие се вдигат новоселци. От 1 
до 9 май те с оръжие в ръце бранят така жадуваната свобода. Това са дните 
на Новоселската република. През декември 1877 г. се сформира отрядът под 
командването на ген. Карцов. Руските войски идват в Троян на 3 януари 
1878 г. На следващия ден, подпомогнати от водачи от Троянско, те 
щурмуват непристъпния, покрит с дълбоки преспи Балкан. На 7 януари 
проходът е превзет. Троян е вече свободен град. Акцент в експозицията са 
макетите на емблематични за Възраждането обществени сгради.  

  2. Художествена галерия – „Серякова къща” (№ 2 от картата). 

Къщата е паметник на културата от местно значение. През 1991 година 
с решение на Общински съвет се предоставя на Дружеството на троянските 
художници за тяхно седалище и за ползването й като градска художествена 
галерия. Серяковата къща е единствената галерия в Троян и изпълнява 
подчертано обществени функции. Тук се организират годишно повече от 16 
изложби на местни и гостуващи автори, провеждат се срещи с 
интелектуалци, поетично-музикални вечери и други културни събития. 

 Галерията разполага с 5 изложбени зали и работи освен с местни 
творци и с творци от Плевен, Ловеч, София и други градове на страната. 
Ежегодно през нея преминават около 5000 посетители - художници, 
ученици, туристи и меценати. 

 Сградата на Серяковата къща е родната къща на Георги Серяков (Гио), 
който е бил Ботев четник, загинал през 1876 година на Милин камък във 
Врачанския Балкан. 

  3. Църква „Света Параскева” / 1835 г./ (№ 3 от картата) 

Църквата Света Петка се намира в центъра на 
град Троян. Наричана е още Света Параскева. 
Построена е през 1835 г. и е осветена на 14 
октомври същата година. През 1877 г. град 
Троян бил опожарен и останали само няколко 
сгради, незасегнати от огъня. Фасадата на 
църквата е впечатляваща. Църквата е с 
корабовидна форма, която е характерна за 

Първото българско царство.  
 
Измежду оцелелите сгради била и църквата Света Петка, чийто каменните 
стени са дебели 1,60 м. Всички нейни дървени части обаче изгоряли - светия 
престол, иконостасите на олтара, владишкия трон, църковни книги и много 
летописни бележки, старинни ръкописи. Непокътнати от огъня останали два 
големи бронзови свещника пред олтара. След пожара къщите в града, 
училището и църквата били бързо възстановени от троянци. На църквата бил 



направен солиден покрив с дървено кубе, а сегашното е от построено през 
1905 г. и подновено след пожара преди няколко години.  

От север църквата има широка входна врата, над която има арковидна 
плоча с издълбан релеф. На него е изобразен Свети Георги в два мотива, 
които са разположени симетрично. Над врата има и плитка ниша, в която е 
била нарисувана Света Петка. На южната страна има две врати, едната от 
които е за олтара. Куполът е направен с луковична форма, което е чуждо на 
българския църковен стил. В храма могат да се видят уникални корнизи – 
склупторирани с изобразени върху тях ангели, гълъби, змии, дракон и други. 
Върху каменнопластичните изображения личат следи от оцветяване с 
червена охра, което е било характерно за българското изкуство в периода 12 
- 14 в. Иконите са дело на различни зографи. Дърворезбите са създадени 
през 1901 - 1934 г. Иконостасът е в стила на тревненската школа с 
множество растителни, животински и символични мотиви.  

4. Паметник на Димитър Икономов – Димитриката 

Ботевия четник – Димитър Икономов– Димитриката, който е участник в 
първата легия на Раковски и съратник на Христо Ботев. 

 
 
  5. Паметник на Генерал Карцов 
Генерал Павел Карцов, който прекосява Балкана през Троянския проход 

при температура -27 градуса по време на Руско-
турската освободителна война и освобождава 
прохода и Троян.[1] Според легенда казашки конник 
оставя на него следа от своята пика, като се счита, 
че това е самият генерал Карцов. Всяка година на 
националния празник на България 3 март хора от 
Троянско се събират пред карцовия бук, за да 
почетат освободителите. 

 

 

 

  6. Троянски манастир „Успение Богородично” (№ 7 от картата) 

Троянският манастир се намира в село Орешак, на около 8 км от град 
Троян. Манастирът е трети по големина в България. Той е едно от най-
големите огнищата на българщината в страната. Води началото си от около 
1600 г. Тогава неизвестен българин, монах от Атонския манастир в Света 
Гора, основава малка дървена църква и няколко тесни жилища за 

отшелници. Това време е началото на 
Възрожденския период по българските земи. В 
началото на XIX в. манастирът се замогва с 
помощта на дарения от много българи. 
Започва преустройство и ново изграждане. На 
мястото на старите постройки майстор 
Константин от Пещера създава художествен 
архитектурен ансамбъл във възрожденски дух. 
В сегашния си вид стенописите и иконите са 
дело на забележителния възрожденски 

живописец Захари Христов Зограф, на по малкия му брат - Димитър Зограф 



и на тревненски майстори.  

Изобразявайки в иконите и стенописите българските светци, герои и 
борци за национална независимост, художниците изразяват националната 
обособеност и жаждата за свобода на българския народ. Редом с образите на 
Кирил и Методий, на цар Борис и патриарх Евтимий, посетителят открива и 
ликовете на Теодосий Търновски, на Иван Рилски, както и на руските светци 
Борис и Глеб. В прозоречните ниши на църквата заедно със собствения си 
образ, реалистично, с художествена завършеност и етнографска точност, 
Захари Зограф е оставил за поколенията образите на ктиторите на 
манастира. Дърворезба на иконостаса в църквата е забележителна. В 
манастира има също печатница за щампи и манастирско училище от 1869 г. 
Те предизвикват изумлението на австрийския пътешественик и художник 
Феликс Каниц. Всичко това показва изключителната роля, която е играл 
манастирът през Възраждането. В годините на национално-освободителната 
борба тук е замръквал неведнъж и Апостола на свободата - Васил Левски. 
Тук той основава революционен комитет, начело на който застава игуменът 
хаджи Макарий.  

Днес манастирът има хиляди посетители. В манастира се съхранява 
иконата Богородица Труеручица, която се смята за чудотворна. Xрамовият 
празник на манастира е на 15 август. Тогава се организира панаир в село 
Орешак. Празникът събира много хора не само от страната, а и много 
българи се прибират от чужбина специално за него. 

  7. Национално изложение на художествените занаяти и изкуства 
(№ 8 от картата) 

Близо до град Троян в село Орешак е разположен Националния панаир - 
изложба на народните художествени занаяти. Намира се на 200 метра от 
Троянския манастир. В него се представят творбите на съвременни 
майстори на занаяти и приложни изкуства от цялата страна и от чужбина. 
Експозициите се обновяват всяка година през месец Юни.  
 
Част от експозицията е базар, от който могат да се закупят всякакви 
предмети. По предварителна заявка се организират демонстрации на 
майстори и дегустация на троянска сливова ракия. Има възможност за 
обиколка с гид. 

  8. Скит „Свети Никола” (№ 9 от картата) 

Скитът „Свети Никола“, известен е православен скит (малък 
манастир), подчинен на Троянски манастир, и намиращ се в близост до 
Троян. 

Скитът e разположен на около един километър югоизточно от Троянския 
манастир, на западния склон на връх Иван (1046 м) - дял от Троянска 
планина от Средна Стара планина. 

Скитът е основан през 1785 г. от игумена на Троянския манастир 
Паисий, а през 1812 г. е възобновен. 

Скитът представлява комплекс от църква, жилищни сгради и аязмо. 
Църквата е построена през 1812 г., а новите жилищни постройки - през 
1950-60 година от архимандрит Йосиф Минков. През първата половина на 
ХІХ в. в скита се е помещавало килийното училище на Троянския манастир. 
В манастирския двор е гробът на хайдут Велко от Шумен, починал от раните 
си през 1848 г. Понастоящем скитът е периодично действащ и е обявен за 
паметник на културата. 



  

 9. Природонаучен музей, с.Черни Осъм 

Природонаучния музей се намира в село Черни Осъм, община Торян. 
Събира богата експозиция от препарирани животински видове, 
представители на фауната в Централна Стара планина: бозайници, птици, 
влечуги, насекоми.  

Създаден е от една любителска сбирка на учителя по биология в селото, 
подпомогнат от кръжок от местни ученици. В момента Музеят е богата 
илюстрация на животинския свят, място за запознаване на посетителите с 
природните богатства на района и за обучение в опазване на околната 
среда, парка и резерватите в планината. 

  10. Зелениковски манастир „Свети Йоан Предтеча” 

Скитът „Свети Йоан Предтеча“, известен и под името Зелениковски 
манастир „Свети Йоан Кръстител“ е действащ православен скит (малък 
манастир), подчинен на Троянски манастир, и намиращ се в близост до 
Троян. 

Скитът се намира в местността Зелениковец в Троянската част на 
Стара планина, на около 8 km югоизточно от Троянския манастир и на около 
5 km южно от село Черни Осъм. 

Скитът е основан през 1832 г. от тогавашния игумен на Троянския 
манастир Партений. Малко след това той е опожарен, а по време на 
Априлското въстание е разрушен от турски войски при преследване на 
четата на Филип Тотю. През 1913 г. манастирът е отново възстановен, а през 
1914 г. е осветена новата църква. Иконостасът и е изработен от майстор 
Филип Македонеца, който е представител на Дебърската школа. 

Скитът представлява комплекс от църква и няколко жилищни и 
стопански сгради. Най-старата от тях е от 1872 г. Църквата е трикорабна, 
едноапсидна и еднокуполна псевдобазилика с открит притвор и камбанария 
над него. Манастирът не е водоснабден и електрифициран. Предлага и 
настаняване на туристи. 

 
11. Къща музей на Иван Хаджийски 
Иван Хаджийски е български публицист, социален психолог-марксист. 

Той е роден през 1907 година в град Троян в бедно занаятчийско семейство. 
Той е родоначалник на социално-психологическата школа в България. Само 
за 10 години той написва 4 книги, както и 20 статии. На 4 октомври 1944 г. 
Иван Хаджийски загива като разузнавач[5] на кота 807 на връх Висока 

чука. Къщата музей е обновена и 
модернизирана през 2007 година по случай 
100- годишнината от рождението на Иван 
Хаджийски. В нея са представени предмети от 
бита на видния българин, разказва се за него 
и делата му.  На първия етаж се помещава 
кафе-клуб, а на втория етаж работят 
уредниците на музея. 

  12. Църква „Свети Николай Летни” 
/1839 г./ - с.Гумошник  

Църквата „Свети Николай Летни” през 2009 г. навършва 170 
години от построяването си. 



В една от днешните махали на Гумощник - Селце със старото име 
Млечево, още през епохата на турското робство през 1839 г. е построена 
много голяма за времето си църква. Огромен е бил ентусиазмът на 
местното население за осъществяването на такъв строеж при тогавашните 
условия. Много подкупи са дадени на турската власт, за да разреши 
строеж с такива размери и то на открито, тъй като тогава църквите се 
правели малки и вкопани в земята, за да не събуждат у поробения 
българин самочувствие и гордост. За ентусиазма на нашите деди говори и 
това, че строителните материали се доставяли от големи разстояния и с 
големи трудности. Варта е докарвана от „Черни връх", от 10 км. Пясъкът е 
носен на гръб от река Видима, от 6 км, а корнизовият камък-бигор е 
превозван от село Хлевене, от 30 км, със слаби дървени кола. 

Централният подов бял мраморен камък със символа на руската 
държава - двуглав орел е донесен и подарен от Петър Йончев в 1839 година. 
От Румъния е донесена голямата 250-килограмова камбана, подарена от 
жителя на с. Дебнево Илия Пенов през 1878 година. 

  13. Паметник на загиналите на „Титаник” – с.Гумошник  
Паметникът на загиналите жители от село Гумощник при потъване на 

кораба „ Титаник” се намира в църковния двор. 
Според проучвания, на кораба Титаник са 

пътували общо 38 души българи. Най-много са от 
Гумощник – 8 човека . Техните имена са: Пейо 
Колчев, Пенко Найденов, Илия Стойчев, Лалю 
Йонков, Марин Марков, Лазар Минков, Стойчо 
Михов, Недялко Петров. 

Предполага се, че паметникът е изграден от 
роднините на загиналите 8 човека скоро след 
получаването на вест за гибелта им. Паметникът е 
изсечен от голям гранитен къс, откъснал се от скала 
край селото, и на него се чете следния надпис: “В 
паметъ на загиналите въ Атлантическия окиянъ 
съ парахода Титаникъ въ 1912 г.” 

 

  14. Средновековна крепост „Калето” – с.Дебнево 

В центъра на село Дебнево върху куполообразно възвишение е открита 

средновековна крепост, в чиято централна част са разкрити жилищни 

постройки. Археологическите изследвания сочат, че 

градежът се отнася към периода XII—XIV век. Установено е 

предназначението на голяма част от помещенията - 

производствени, обществени и жилищни сгради, караулни 

помещения, казарми.Открити са многобройни и 

разнообразни предмети от всекидневието и военния бит - накити, монети и 

най-вече керамика, предимно кухненска. Голям е броят на находките, 

свързани със селскостопанската дейност и металообработването - сърпове, 

косери, копрали, лопати, мотики и др. Намерените занаятчийски 

инструменти свидетелстват за наличието на занаяти, свързани с обработката 

на кожи, I предене, тъкане, шев.В крепостта е имало и оръжейна 

работилница. Намерени са железни върхове на стрели и копия, бойни топки, 



боздугани и ножове. Крепостта е бранела Троянския проход и заедно с 

крепостите при село Градница, Габровско, и село Острец, Троянско, е 

служила като форт пост в отбраната на централните части на 

старопланинския проход. 

 15. Римска крепост „Состра” – с.Ломец 

Римската крепост Состра се намира на 12 км северно от град Троян, 
близо до село Ломец. Крепостта е представлявала римски военен лагер. Той 
се намира върху относително равен терен в долината на река Осъм. Край 
разкопките са намерени много монети, съдове, паметници. Най-ценната 
находка представлява древна тракийска маска от V-IV в. пр. Хр.  

Долината, в която е разположен е заобиколена от хълмове: Трапезица 
(550 м н.в.) на север, разклонение на Микренските височини (Попина могила 
и Попинка 500 м н.в.) на запад и Сулашкото (Калето 500 м н.в.) на изток. На 
юг долината се отваря между землищата на селата Дълбок дол и Добродан. 
Крепостта е построена в близост до водослива на река Ладъна (Ломешката 
река), която тече в непосредствена близост до северната стена и река Осъм, 
която отстои от източната стена на 500 м. Надморската височина на 
крепостта е 300 м.  

Разположението му е изключително 
стратегическо, защото контролира 
подстъпите на юг към Троян, а трасето на 
пътя преминава в непосредствена близост до 
него. Източната (главна) порта на крепостта е 
обърната в посока на местността 
"Калугерското", откъдето е бил единствения 
проход към горното течение на река Осъм.  

Цялата долина, в която се намира 
крепостта, обхваща приблизителна площ от 4 

кв. км. В нея се намират частично проучени антични обекти. Въпросната 
речна долина е част от Троянския Предбалкан. Той се състои от ниски 
хълмисти ридове с посока на простиране изток - запад, прорязани от реките, 
какъвто е случаят с долината на река Осъм през село Ломец.  

16. Туристически комплекс Беклемето 

Беклемето – най-високата точка на Старопланинският проход Троян-
Кърнаре (1590 м.). Паметник-арка увековечава подвига на руските войни. 
“През януари 1878 руският отряд, дейно подпомаган от местните жители, 
щурмува и овладява добре укрепения от турците проход. Въпреки огромния 
сняг, жестокия студ, невъзможното трасе, неспирния огън на противника 
превзема прохода." 
Природа: Туристически комплекс Беклемето, разположен в една от най-
красивите части на Национален парк Централен Балкан и е на разстояние 
20км от град Троян по прохода Троян - Кърнаре.  
Туризъм и отдих: множество хотели и почивни домове предлагат 
прекрасни условия за ваканция и почивка в туристическия комплекс. 
Беклемето предлага удобни за зимни и летни преходи планински терени, на 
запад до Козя стена, Хайдушка песен, Ехо и връх Вежен.  
Най-добрата писта за биатлон и ски-бягане, утвърдена от международните 
организации по биатлон и ски-бягане с дължина 2, 3, 5, 7 и 10 км се намира 
на Беклемето. Трите писти са с влекове и отговарят на стандартите за ски 
алпийски дисциплини, има и топографска карта за лятно ски-ориентиране с 
трасе 120 км. 



Транспортни връзки: През Троянския проход удобен път го свързва с 
Южна България. Разстоянието до София е 160 км, а до Варна - 300 км. 

 
17. Арка на свободата 
 
Троянският проход (Беклемето) е планински проход в западната част 

на Троянско-Калоферски дял на Стара планина (височина 1525 м). През него 
минава шосе, едно от най-високите в Стара планина, което свързва с. 
Кърнаре (Южна България) с град Троян (Северна България). Има множество 
остри завои. Гледката е невероятна. Проходът е един от основните пътища, 
свързващи Северна с Южна България. Дълъг е малко под 50 км с най–висока 
точка 1565 м н.в. (Беклемето, Bequlemѐe). 

На места в района са запазени фрагменти от древен римски път. Тук по 
времето на римския император Траян Август започва строителството на 
пътната артерия с крепости около нея. Северно от прохода се е намирала 
крайпътната станция Ад Радицес, южно – Суб Радицес.В района на 
Беклемето също се е намирала билната крайпътна станция Монтемно (Монте 
Аемо). Основите и � и досега личат. Събирайки в себе си няколко селищни 
пътеки, пътят е преминавал през девет тракийски селища и укрепления в 
района на Троянска община, на курорта Беклемето, връх Курт хисар (Вълча 
крепост) на югоизток и е слизал в района на село Христо Даново. Трасето е 
част от пътя Ескус – Филипопол, осъществявал една от най-преките връзки 
от Дунавския лимес до провинция Тракия. Той е свързвал Крайдунавския с 
Централния път, пресичайки Хемус през днешния Троянски проход. 

Близо до Троянския проход е разположен паметникът (арка) на връх 
Горалтепе, намиращ се на 15 минути ход източно 
от най-високата точка на прохода Беклемето. Тя е 
масивна структура от бетон с височината от 35 
метра. Въпреки, че проходът не е сред важните 
точки в Руско-турската освободителна война и още 
по-малко в събитията по навлизането на 
съветската армия в България през септември 1944 
г., арката е посветена на "руските и съветски 
освободители" - названието ѝ е "Арка на 
свободата". До нея се стига по тесен и асфалтиран 
път, от южната страна на билото, като се минава 
през местността Костов полугар. На арката чрез 
барелефи са изобразени български 
хайдути,партизани (т.е. бунтовници от две 
различни епохи) и руски съветски войници.Те са 

били посрещани символично с хляб и сол от жени в български народни 
носии, съответно през 1878 и 1944 г., които се виждат ясно от северната 
страна на арката. Паметникът е върху площадка, от която на север се 
виждат долините на Бели Осъм и Троян, а на юг се разкрива гледка към 
Средна гора, Родопите и Рила, а в другите две посоки - изток и запад - се 
виждат най-известните върхове на Стара планина, включително най-
високият връх Ботев. 

 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 

II. Културно-исторически забележителности на територията на община 
Априлци 

1. Девически манастир "Света Троица" в квартал "Ново село" на 

град Априлци. Основан е през 1830 г. като семеен манастир. Включва 

еднокуполна черква и параклиса "Св. Иван Рилски". През 1831 г. тук е 

донесено и първото печатно издание от светата Рилска обител. Първите 

обитателки на манастира били 40 монахини от съседните села. Манастирът е 

вързан е с героичните събития от времето на Априлското въстание. След 

опожаряването му от турците,  е възстановен и е 

изградена и костница в памет на загиналите. 

 

 

 

 

 

 

2. Метален кръст в гр. Априлци 

Паметта на загиналите българи за 

националната свобода се почита и уважава, 

изключително много, от хората в малката община 

Априлци. Местните жители увековечават своите съграждани, като 

изграждат множество паметници, плочи и чешми в тяхна чест. На един от 

хълмовете над Априлци, по случай 30 години от обявяването му за град, 130 

години от Априлското въстание и в памет на загиналите за свободна 

България, е построен 34 метров метален кръст. Той се вижда както през 

деня, така добре и през нощта, благодарение на очертаващите го светлини.  

 

3. Паметна чешма на Колю Тодоров 

В местността Тотина Поляна, извън 

квартал Зла река, може да се види паметна 

чешма на Кольо Тодоров. Той е бил 

оръжейник на въстанието за района на 

Априлци и пазител на източната част от Ново 

село, което понастоящем е квартал на 



Априлци. Чешмата е построена по случай 90 годишнината от въстанието в 

Ново село.  

4.  Паметник на Велчо Ночев 

Величествения паметник на Велчо Ночев 

украсява Село Велчово. Паметникът е с 

внушителен размери, изграден от бял камък през 

1969 година и е израз на признателността от 

местните жители към своя герой. Историята 

разказва, че Велчо бил непокорен пред турските 

грабители. Той бранил къщите на съселяните си и своята собствена. Като 

малък се криел и целил поробителите с камъни, а като пораснал се сдобил с 

пушка.  

5. Черният паметник в кв. Зла река град Априлци  

И преди десетелетия и в наши дни в 

Дебневския боаз един надпис на паметник 

напомня за мащабите на сраженията на 4, 7 и 10 

май : "Въ паметъ на на падналите 142 человека въ 

сраъжението противъ турците въ Новоселското 

въстание от 1 до 9 май 1876г.".Този паметник е най - стария - строен е през 

1885г. от Матьо Радил - участник във въстанието, отличил се като добър 

стрелец в сражението на 7 май. Паметникът е от обикновен камък, 

четиристенна пирамида с кръст на върха. 

6. Паметник посветен на Новоселското въстание в град Априлци  
Паметникът е построен по случай 100 години от Новоселско въстание и 
обявяването на Априлци за град. 

 

 

 

 

 


