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I. ВЪВЕДЕНИЕ 

 

С помощта на настоящия анализ ще се разгледа потенциалът за развитие на 

местните дадености, продукти и социално-икономически сектор с потенциал за 

осигуряване на устойчиво развитие и европейска идентичност чрез международно 

сътрудничество на територията на  МИГ "Дряново-Трявна - в сърцето на Балкана. 

На база съществуващата пазарна конюнктура и нейното разпределение по 

сегменти, настоящото проучване ще определи кои са потенциалните продукти, услуги и 

дадености, които биха влезли в ролята на „локомотив“ за траен икономически растеж 

на територията на СНЦ „МИГ Дряново-Трявна в сърцето на Балкана“. Също така ще 

предложи  рентабилни  за  територията  бизнес дейности,  стартирането  на  които  би  

обезпечило нейните жители с достъп до разнообразни продукти и услуги  –  стимул  за 

повишаване качеството на живот в селските райони и жизнения стандарт като цяло. 

Основните дейности на  СНЦ „МИГ Дряново-Трявна в сърцето на Балкана“ 

са обосновани от нуждите на населението, което живее на територията на МИГ и пряко 

съвпадат с дейностите на местната общност, които целят подобряване на социално-

икономическата конюнктура на територията на Община Дряново и Община Трявна. 

Целите на СНЦ „МИГ Дряново-Трявна в сърцето на Балкана“ са:  

➢ Да подпомага устойчивото и конкурентоспособно развитие на 

територията на двете общини чрез изпълнение на Стратегията за местно 

развитие (СМР) на територията им чрез подхода ЛИДЕР на Програмата 

за развитие на селските райони (ПРСР);  

➢ Да повишава информираността и уменията на местните жители относно 

прилагане на подхода ЛИДЕР и насърчаване на активното им участие в 

процеса на изпълнение на стратегията за местно развитие;  

➢ Да работи за повишаване на качеството на живот на територията на 

общините като създава възможности за дългосрочна заетост и 

повишаване на доходите чрез разнообразяване на икономическите 

дейности, подобряване на конкурентоспособността на местните 

продукти, опазване на природните ресурси и околната среда и развитие 
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на по-качествени услуги в съответствие с нуждите и очакванията на 

членовете на общността;  

➢ Да насърчава и способства за активното включване на членовете на 

общността в процеса на вземането и изпълнението на решения относно 

нейното развитие, както и да стимулира междусекторното 

сътрудничество;  

➢ Да стимулира въвеждането на нови методи и ресурси за развитие чрез 

подкрепа за внедряване на иновации и нови технологии и увеличаване на 

местния капацитет и знания;  

➢ Да инициира, развива и подпомага създаването и развитието на мрежи за 

сътрудничество на професионален, секторен и териториален принцип;  

➢ Да работи за развитие и утвърждаване на уникалните характеристики и 

идентичност на територията на общината и общностите, които я 

населяват. 

Специфичните нужди на населението, живеещо на територията на Община 

Дряново и Община Трявна и предизвикателствата пред местната общност съвпадат с 

основните приоритети на подхода ВОМР:  

➢ Насърчаване на социалното приобщаване и намаляване на бедността; 

➢ Съхраняване и опазване на околната среда, включително дейности за 

превенция и управление на риска и за използване на потенциала на 

културното наследство; 

➢ Фокусиране върху иновациите чрез насърчаване на въвеждането им в 

практиката; 

➢ Насърчаване на устойчивата и качествена заетост;  

➢ Повишаване на конкурентоспособността на местните икономики;  

➢ Подобряване на качеството на образование и повишаване квалификацията 

на населението.  

Местната общност се нуждае от развитие на предприемачеството; подобряване 

качеството на живот; развитие на модели за добро управление и развитие на 

териториалната идентичност, които са заложени в Регламент (ЕС) № 1305/2013, 

съгласно който основната цел на ВОМР е стимулиране на местното развитие в селските 

райони чрез финансиране от ЕЗФРСР. Предизвикателства, пред които е изправено 
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населението в Община Дряново и Община Трявна изискват „умни” решения, които да 

подпомогнат икономическото развитие на общините и да намалят последиците от 

демографската криза. 

II. МЕТОДОЛОГИЯ НА ПРОУЧВАНЕТО  

 

 Главните цели пред проучването и определянето на местните дадености, 

продукти и социално-икономически сектор с потенциал за осигуряване на 

устойчиво развитие и европейска идентичност чрез международно сътрудничество 

на територията на  МИГ "Дряново-Трявна - в сърцето на Балкана са следните: 

➢ Проучване на местните дадености, продукти и социално-икономически 

сектор с потенциал за осигуряване на устойчиво развитие и европейска 

идентичност чрез международно сътрудничество на територията на  МИГ 

"Дряново-Трявна - в сърцето на Балкана; 

➢ Провеждане на анкетно теренно проучване на територията на МИГ 

„Дряново-Трявна в сърцето на Балкана“ за определянето на местните 

дадености, продукти и социално-икономически сектор с потенциал за 

осигуряване на устойчиво развитие и европейска идентичност чрез 

международно сътрудничество на територията на  МИГ; 

➢ Проучване на партньорите по проект  РД 50-20/22.04.2019 г.  

 Информационното осигуряване на проучването беше осигурено чрез система 

от методи, техники и подходи. Методът е начин за набиране на информация, 

преработването, съхраняването и предоставянето й в синтезиран вид. За нуждите на 

настоящото проучване бяха използвани единствено методи за документални 

проучвания. 

 За изготвянето на проучването и анализа бяха използвани следните подходи: 

Метод/Подход Същност 

Документално 

проучване 

1. Беше извършено документално проучване на: 

➢ Общински планове за развитие на Община Дряново и Община 
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Трявна; 

➢ Стратегия за ВОМР на МИГ „Дряново-Трявна в сърцето на 

Балкана“; 

➢ Изготвени анализи в изпълнение на Стратегията за ВОМР на 

МИГ „Дряново-Трявна в сърцето на Балкана“; 

➢ Статистически данни от НСИ; 

➢ Стратегия за ВОМР и стратегически документи на МИГ 

„Молизе версо ил 2000“; 

➢ Стратегия за ВОМР и стратегически документи на МИГ „Фиор 

Д’Оливи“; 

➢ Стратегия за ВОМР и стратегически документи на МИГ 

„Мурджия Пю“; 

за събиране на първична аналитична информация 

Количествен и 

качествен анализ 

2. Качествените методи, които бяха използвани служат за: 

➢ Изследват специфични свойства на представителна извадка от 

изследваните обекти; 

➢ Откриват скрити, вътрешни зависимости между изследваните 

обекти; 

➢ Разкриват причинно-следствени връзки за изследваните 

явления; 

➢ Дефинират параметрите за прилагане на последващи 

количествени методи на изследване. 

3. Количествените методи, които бяха използвани: 

➢ Фиксират общите, повтарящите се свойства на изследваните 

обекти; 

➢ Класифицират общи факти за изследваните обекти; 

➢ Сравняват вече фиксирани факти за изследваните обекти; 

➢ Анализират, синтезират и обобщават резултати, които се 

приемат за валидни за всички обекти на изследването. 

Анкетно теренно 

проучване 

Провеждане на анкетно теренно проучване на територията на МИГ 

„Дряново-Трявна в сърцето на Балкана“ за определянето на 

местните дадености, продукти и социално-икономически сектор с 
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потенциал за осигуряване на устойчиво развитие и европейска 

идентичност чрез международно сътрудничество на територията на  

МИГ 

Сравнителен 

Анализ за търсене 

на допирни 

икономически 

точки между МИГ 

„Дряново-Трявна в 

сърцето на 

Балкана“ и 

останалите три 

партньора 

Сравнителният анализ се извърша по предварително 

зададена и одобрена от Възложителя методика за определяне на 

коефициент за оценка на всеки икономически сектор, подходящ за 

осъществяване на международно сътрудничество от МИГ, която 

изглежда по следния начин: 

      

              След получаване на коефициент за международно 

сътрудничество на всеки предварително дефиниран икономически 

сектор се прави повторен анализ за оценка, който цели да открие 

допирните икономически точки между четирите Местни 

инициативни групи. 

 

      Таблица 1 

 В подготовката на настоящото предварително проучване и анализ са 

залегнали следните хоризонтални принципи: 

➢ Ангажиментите по законодателството – В анализа са предложени 

препоръки и решения, с изпълнението на които ще се подпомогне 
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изпълнението на ангажиментите на страната, произтичащи от 

европейското и национално законодателство. 

➢ Устойчиво развитие – Аналитичните решения са ориентирани към 

ограничаване изменението на климата. 

 

III.       ОПИСАНИЕ НА ТЕРИТОРИЯТА НА СНЦ „МИГ ДРЯНОВО-ТРЯВНА 

В СЪРЦЕТО НА БАЛКАНА“ 

 

Устойчиво развитие на селските райони 

България е разделена на 6 района за планиране (ниво NUTS 2 по европейската 

класификация), 28 административни области/райони (ниво NUTS 3) и 264 общини 

(ниво LAU 1). Въз основа на дефиницията на ОИСР за селски район, в България има 20 

преобладаващо селски области (ниво NUTS 3), 7 междинни области и само една 

преобладаващо градска област – столицата София. По този начин преобладаващо 

селските и междинните райони покриват 98,8% от територията на страната и 84,3% от 

нейното население. 

Националната дефиниция определя като селски райони общините (LAU 1), в 

които няма населено място с население над 30000 души. Тази дефиниция е използвана 

при Програма САПАРД и се прилага и при Програмата за развитие на селските райони 

за периода 2014-2020 г. за териториално базирани интервенции. 

Съгласно тази дефиниция 231 от общо 264 общини в България са 

класифицирани като селски. Тези селски райони съставляват 81 % от територията и 42 

% от населението. 

България разработва Национален стратегически план за развитие на селските 

райони (НСПРСР, който ще има за цел преодоляване на съществуващите тенденции на 

социална изключеност, влошаване качеството на социалния капитал и увеличаващи се 

различия между селските и градски райони по отношение на икономическото развитие, 
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образователното равнище и достъпа до основни услуги на населението на селските. Той 

ще направлява усвояването на средства от Европейския фонд за развитие на селските 

райони (ЕФРСР). 

В съответствие с НСПРСР е разработена Програма за развитие на селските 

райони (ПРСР). Общият бюджет на програмата възлиза на малко над 2,9  млрд. евро, 

като публичният принос от ЕФРСР е 82,75 % или 2,4 млрд.евро. 

Мерките на ПРСР 2014-2020 г. са насочени към основни проблеми, изведени при 

анализа на съществуващото положение в селските райони, като: влошаване качеството 

и достъпността на основните услуги и инфраструктурата; липса на възможности за 

заетост; висока степен на зависимост от земеделието. 

Тези проблеми се дължат на намаляващата привлекателност на селските райони 

и увеличаващите се различия между селските и градски райони. Това води до 

обезлюдяване, влошаване на качеството и възрастова структура на работната сила в 

селата, а оттам до икономически упадък. Ето защо значителна инвестиционна помощ е 

предвидена за подобряване на инфраструктурата и осигуряване на достъп до 

качествени услуги за местното население. 

Подходът Лидер се прилага като инструмент за децентрализирано управление и 

интегрирано развитие и е основен двигател на процеса за подобряване условията на 

живот в селските райони в целия ЕС.  

Целта е да се засили участието и организирането на местната общност в 

процесите на развитие на селските територии чрез създаването на активни 

партньорства на местно ниво за реализиране на инициативи отдолу-нагоре, както и да 

се осигури база за дългосрочно устойчиво развитие на селските райони; да се създаде 

разнообразие на икономическите дейности, да се подобри конкурентоспособността на 

местните продукти и да се развият по-качествени услуги в съответствие с нуждите и 

очакванията на местното население; да се стимулират иновативни, интегрирани и 

устойчиви практики. 
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Описание на МИГ „Дряново-Трявна в сърцето на Балкана“ 

На територията на МИГ „Дряново-Трявна в сърцето на Балкана“ са включени 

171 населени места, от които 3 града и 168 села (в 55 села нямат нито един жител). 

Територията на МИГ „Дряново-Трявна в сърцето на Балкана“ обхваща две общини: 

Дряново и Трявна. Площта на територията на МИГ възлиза общо на 503,5 кв. км.  

 
     Карта 1 

Община Дряново е разположена в централния дял на Предбалкана върху 248,5 

кв.км. силно пресечен релеф с надморска височина от 180 до 640 м. Красивите и 

обширни планински склонове са покрити със смесени широколистни гори, като между 

хълмовете и скалите плавно преминават реките Янтра и Дряновска. Спрямо 

административно-териториалното деление на Република България, община Дряново се 

включва в състава на област Габрово и е разположена в южната част на Северен 

централен район за планиране. Граничи с общините Трявна, Габрово, Севлиево и 

Велико Търново.  

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

Община Дряново съставлява близо 0,22 % от територията на страната с площ от 248,5 

км2,. Близо 60% от общата й площ е заета от земеделски територии,останалата част се 

разпределя между горски територии- 32% , водни площи - 6% , териториите, делът на 

площи заети за транспорт и инфраструктура  е 1%  и едва 0,6 %  от населени места и 

урбанизирани територии.  
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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. 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“.  

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.  Общината граничи  с  общините  Габрово, 

Дряново, Велико Търново, Казанлък и Мъглиж. Територията й е 255,5 кв. км. Най-

високата точка на общината е връх „Бедек” с надморска височина 1488 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. 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  преобладаващо  планински,  като надморската височина варира между 370 и 

1488 м., а 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. Територията  на  община  Трявна  попада  в  



 

                          

 

Програма за развитие на селските райони. Европейският земеделски фонд за развитие на 
селските райони - Европа инвестира в селските райони 

 

Този документ е създаден в рамките на Договор за безвъзмездна финансова помощ № РД50-20/ 22.04.2019г.  за предоставяне  на безвъзмездна 

финансова помощ и изпълнението на подмярка 19.3 „Подготовка и изпълнение на дейности за сътрудничество на местни инициативни групи“. 

който се осъществява с финансовата подкрепа на мярка 19 „Водено от общностите местно развитие” от Програмата за развитие на 

селските райони  2014 – 2020 г., съфинансирана от Европейския земеделски фонд за развитие на селските райони. Цялата отговорност за 

съдържанието на този документ се носи от Сдружение с нестопанска цел „Местна инициативна група – Дряново-Трявна в сърцето на 

Балкана“  и  при никакви обстоятелства не може да се счита, че този документ отразява официалното становище на Европейския съюз и 

Управляващия орган. 

   14 

зоната  на  умерено-континенталния климат.  Измерения в климата се  обуславят  до  

голяма  степен  от  непосредствената близост  на  планината, от начупения релеф и 

обраслите с  гори  големи  планински  повърхност. Горите влияят върху намаляването 

на температурите през  лятото  и  запазване  на  по –високи  температурни  стойности  

през  зимата.   

 

Демографска ситуация на територията на МИГ „Дряново-Трявна в сърцето на 

Балкана“ 

По данни на НСИ от 31.12.2018 г. на територията на МИГ „Дряново-Трявна в 

сърцето на Балкана“ живеят 18 624 души, от които 8 902 (47,8 %) мъже и 9 722 жени 

(52,2 %). Общо 16 167 души (86,8 %) живеят в общинските центрове гр. Дряново и гр. 

Трявна, от които 7 735 мъже и 8006 жени. Общо 2 457 души (13,2 %) живеят в селата на 

територията на МИГ, от които 1 167 мъже и 1290 жени: 

Общо на територията на 

МИГ 

В гр. Дряново и гр. 

Трявна 

В селата на територията 

на МИГ 

всичко мъже жени всичко мъже жени всичко мъже жени 

18 624 8 902 9 722 16 167 7 735 8006 2457 1167 1290 

Таблица 2 

Полово структура на населението на територията на МИГ 

 

         Графика 1 
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По данни на НСИ за последните 5 години на територията на МИГ „Дряново-

Трявна в сърцето на Балкана“ населението намалява както следва: 

Година 

Общо на територията 

на МИГ 

В гр. Дряново и гр. 

Трявна 

В селата на 

територията на МИГ 

всичко мъже жени всичко мъже жени всичко мъже жени 
2018 18624 8902 9722 16167 7735 8006 2457 1167 1290 

2017 19067 9141 9926 16570 7944 8626 2497 1197 1300 

2016 19572 9370 10202 17002 8138 8864 2570 1232 1338 

2015 19928 9570 10358 17339 8327 9012 2589 1243 1346 

2014 20315 9773 10542 17684 8517 9167 2631 1256 1375 

                             
Таблица 3  

Към 31.12.2018 г. на територията на МИГ „Дряново-Трявна в сърцето на 

Балкана“ 2 015 души са под трудоспособна възраст (1 002 мъже и 1013 жени), което е 

10,8 % от населението на територията на МИГ. 9 900 души са в трудоспособна възраст 

(5 401 мъже и 4 499 жени), което съставлява 53,15 % от населението и 6 709 души (2 

499 мъже и 4 210 жени) са над трудоспособна възраст или 36,05 % от населението.  

 

Състояние на земеделския сектор на територията на МИГ „Дряново-Трявна в 

сърцето на Балкана“ 

На следващата таблица е представена информация от регистъра по Наредба № 

3/1999 г. за създаване и поддържане на регистър на земеделските стопани: 

Информация за стопанската 2016-

2017 г. 

Община 

Дряново 

(ха) 

Община 

Трявна 

(ха) 

МИГ „Дряново-

Трявна в сърцето 

на Балкана“ (ха) 

Използвана земеделска площ 2223,5 2448,5 4672 

Площ на обработваемата земя 2083,9 1675 3758,9 

Площ на естествените ливади 872,9 1491,5 2364,4 

Площ на мерите и пасищата 358,9 0,45 359,35 

Площ на овощните насаждения 66,5 6,86 73,36 

Общ брой на регистрираните 70 109 179 
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земеделски стопани 

Общ брой на кандидатите заявили 

площи за подпомагане 
68 86 154 

Засети площи със зърнено-житни 

култури 
682,7 28 710,7 

Засети площи със зърнено-фуражни 

култури 
0,1 0 0,1 

Засети площи със слънчоглед 1481,4 0 1481,4 

                                                                                                                                           Таблица 4 

 Поради географските особености на територията на МИГ „Дряново-Трявна в 

сърцето на Балкана“ преобладават площите на естествените ливади. Територията на 

МИГ не е подходяща за мащабно развитие на насажденията със зърнено-житни и 

зърнено-фуражни култури. Поради предимно планинския релеф на територията площта 

на обработваемата земя също е силно ограничена. 

Разпределение на земеделския сектор на територията на МИГ 

                                                                                                                                                            

             Графика 2 

 Общият брой на селскостопанските животни по видове за стопанската 2016-2017 

г., отглеждани на територията на МИГ „Дряново-Трявна в сърцето на Балкана“ и 

регистрирани по Наредба № 3/1999 г. са представени на следващата таблица: 
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Територия 
Говеда и 

биволи 
Овце Кози Свине Зайци 

Пчелни 

семейства 

Община Дряново 2172 2439 117 0 0 684 

Община Трявна 177 993 57 18 845 476 

Територия на МИГ 2349 3 342 174 18 845 1160 

                                                                                                                                                              Таблица 5 

 

IV.       ПРЕДСТАВЯНЕ НА МЕСТНИТЕ ДАДЕНОСТИ С ПОТЕНЦИАЛ ЗА 

ОСИГУРЯВАНЕ НА УСТОЙЧИВО РАЗВИТИЕ И ЕВРОПЕЙСКА 

ИДЕНТИЧНОСТ ЧРЕЗ МЕЖДУНАРОДНО СЪТРУДНИЧЕСТВО НА 

ТЕРИТОРИЯТА НА  МИГ 

 

Културният календар на община Дряново е наситен с разнообразни културни 

инициативи с участие на всички културни институции на територията на общината. С 

финансовата подкрепа на Община Дряново ежегодно се осъществяват различни 

културни инициативи в малките населени места на общината. Съвместно с читалищата 

на територията на Община Дряново се организират чествания на видни дряновски 

писатели, общественици, представяне на произведения на български автори, 

отбелязване на всички национални празници, концерти, почитане на християнските 

празници и традиции. 

В община Трявна съществуват около 140 недвижими културни ценности. 

Стотици движими културни ценности се съхраняват във фондовете на музея. 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 2007-2013 г. и е 

на обща стойност на проекта е в размер на 3 212 923 лева. Един от значимите ресурси 

на община Трявна е запазеното културно – историческо наследство. Запазени и 
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реставрирани са редица обекти на възрожденската архитектура, които образуват 

характерен градски ансамбъл.  

  

 

 

 

 

 

 

 

Исторически музей – Дряново  

 

Исторически музей – Дряново е открит през 1970 година с решение на 

Комитета за изкуство и култура. Сградата е реализирана по проект на 

архитект Димитър Кръстев и се вписва в живописния силует на 

площада. Музеят е разположен на застроена площ – 1187 кв.м., 

разгърната площ – 3007 кв.м. и обща открита площ от 981 кв.м. 

сградният фонд на музея се състои от следните обекти: Сграда на 

експозиция „Колю Фичето”, Сграда на етнографска Експозиция, Сграда 

на художествена експозиция и Сграда на експозиция археология и 

възраждане. Днес музеят е част от Стоте национални туристически 

обекта на България. В основния му фонд се съхраняват 43 596 културни 

ценности, както и 10 566 в научно-спомагателния фонд. От тях 1 842 са 

показани в четири постоянни изложби. Фондовете на музея съхраняват 

голям брой предмети, но някои групи от тях обособяват колекции, в 

зависимост от произход, теми, специфика или дарителски акт.  
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Специализиран музей за резбарско и 

зографско изкуство - Трявна  

 

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 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. 

На територията на община Трявна 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. 
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Райковата къща 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Къщата строи на два ката със седем стаи –да е удобна за многолюдната 

челяд на стопанина Никола Райков, а дюкяна на чорбаджията изнася 

към улицата – който мине ,да си купи потребното“. Този дом дава на 

България много бележити личности – хора на науката, хора богати 

духовно. Тук минават детските години на патриарха на българската 

химическа наука Пенчо Райков. От тази знатна и голяма фамилия е и 

съпругата на Петко Славейков – Ирина. Съхранила уюта на 

възрожденския дом с опънатите под прозорците миндери, домашното 

огнище и грейналите по полиците сахани, днес къщата-музей е 

гостолюбива за българските обичаи и традиции. Музеят е типичен 

представител на късно възрожденската тревненска архитектура. 

Строена през 1846 г. от уста Димитър Сергюв, голяма, двукатна, с лице 

към улицата, тя е символ на духа и самочувствието на тревненския 

възрожденец. Родна къща на първия професор по химия Пенчо Н. 

Райков. В нея е уредена етнографска експозиция. 
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Старото школо 

 

Едно от първите светски училища в България. Открито е като взаимно 

училище през есента на 1839 г. През 1849 г. тревненци канят като 

учител в Трявна Петко Славейков,  който открива и класно училище в 

тази сграда. Въвежда изучаването на музика, рисуване, часове по 

физическо възпитание. През пролетта на 1850 г. в тревненското 

училище се провеждат първите годишни изпити. Промените, които 

Славейков прави тук, са толкова много и значими, че до днес старото 

училище е известно и като Славейковото школо. Сега в тази сграда се 

помещават: възстановка на стая от взаимно училище, в която всеки 

може да се върне в началото на 19 век и да опита да пише върху пясък, 

да чете от взаимоучителните таблици, да се запознае с реда и строгите 

изисквания към учениците във възрожденското училище,  да се закичи с 

кавалерия и да си вземе такава за спомен; дарението от картини и 

пластики на художника със световна известност Димитър Казаков – 

Нерон и неговия брат Никола Казаков; изложба стари часовници, сред 

които часовник с обратен ход на стрелките, часовников механизъм за 

кула, гравитационен часовник; документална изложба. 
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Часовниковата кула в гр. Трявна 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

В град Трявна е съхранен единственият възрожденски архитектурен 

ансамбъл – площад, носещ името Капитан дядо Никола. На този площад 

освен останалите значителни обществени сгради – паметници, се 

намира и Часовниковата кула. Тя е построена през 1814 г., а механизмът 

й е от 1815 г. Според легендата, за да получат разрешение за строежа на 

кулата, тревненските жени е трябвало да се откажат от своите 

традиционни накити за глава – сокай. В архитектурно отношение 

отделните части на кулата са изградени в хармонични пропорции. 

Камбаната е релефно изписана от габровските майстори Кънчо и Генчо 

Радославови през 1815 год. По–късно, през 1971 год., към часовниковия 

механизъм е прикачен магнетофон, който в 22.00 часа след последния 

десети звън на камбаната, автоматично се включва и от кулата започва 

да се разнася мелодията на песента „Неразделни“ от Пенчо Славейков. 

С това тя става химн на града. 
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Църква „Св. Архангел Михаил“ 

  

Легендата разказва, че църквата е построена през XII век. За да 

благодарят на Бога за подкрепата в успешната битка през 1190 г. в 

Тревненския проход, братята Асеневци построили три църкви, 

посветени на Св. Архангел Михаил. Едната от тях била в Трявна. 

Досега историята не е потвърдила този факт. Но през XVIII век 

църквата със сигурност е съществувала. Тя била опожарена при 

голямото кърджалийско нападение над Трявна през 1798 г. В летописа 

си поп Йовчо е записал „намерихме църквата опалена като пещ, но не е 

паднала, защото беше каменна„. За 39 дни било прекратено 

богослужението в нея. После тревненци се съвзели, ремонтирали 

църквата си и подновили служението. Покрай изграждането на 

часовниковата кула през 1814 г. бил събран достатъчно строителен 

материал и тревненци показали майсторските си умения като 

строители. През 1819 г. на мястото на старата църква изградили нова. 

Водещи в украсата на новия храм били резбарите и зографите от 

Витановската фамилия. Украсили я както само те умеят – с 

великолепни резби и икони. В началото на 1853 г. била издигната 

висока дъсчена камбанария към църквата. През 1862 г. голямото 

дървено клепало било заменено с малка камбана. 
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Попангеловата къща 

  

Къщата на поп Ангел е с предполагаема дата на строеж началото на 18 

век и е най-старият архитектурен паметник на културата, запазен в град 

Трявна. Тя е приютявала Апостола Васил Левски, при едно от 

многобройните му идвания в Трявна по комитетски дела. Днес 

посетителите могат да видят тайните места, където апостола на 

свободата е успявал да се укрие от турските заптиета. В нея също е 

отсядал и революционера Ангел Кънчев, който е родом от Трявна. 

Попангеловата къща е изцяло реставрирана и в нея е създаден „Център 

на художествените занаяти“ 

 

През лятото на 2012 година под ръководството на доц. Илиян Боянов от НБУ 

започват археологическите проучвания в античното тържище „Дискодуратера” в 

землището на с. Гостилица. Работата на археолозите продължава през 2013 и 2014 

година. Откритите находки са обработени в лабораториите на НБУ и се съхраняват в 

Исторически музей - Дряново.  

Налице е устойчиво партньорство с Музея при експониране на многобройни 

изложби и съвместни инициативи. 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:    
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Дряновски манастир „Свети Архангел 

Михаил” 

 

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 XVI 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.  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.  
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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.  
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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.  

През 2015 г. е поставено художествено осветление на Фичевия мост, 

съобразено с архитектурните и конструктивните дадености на 

монументалния обект. Нощното осветление представя съоръжението 

естетически и допринася за туристическата атрактивност на обект 
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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. Интериорите са оформени с 

мебели и предмети на бита, местно производство и внос от Западна 

Европа.  
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Часовниковата кула в гр. Дряново 

 

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. 
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Храм „Света Троица“ 

 

Построен през 1847 г., известен с изключително красиво резбования си 

таван. Разположен е непосредствено до музей "Колю Фичето" в гр. 

Дряново. Постройката е изградена изцяло от камък – материал, който се 

намира в предостатъчни количества в Дряновския край.  Църквата е 

трикорабна, с полукръгла абсида и притвор. Над притвора и част от 

страничните кораби минава галерия. Страничните кораби имат същата 

ширина като средния, но са по-ниски. Отделени са с две редици 

стройни кръгли колони. И трите кораба са с полуцилиндрични тухлени 

сводове. Средният е по-висок и с окачен дървен таван от редуващи се 

гладки и резбовани полета, сред които централно място заема мотивът 

слънце, което в случая е почти същото като в стая №4 на Даскаловата 

къща в Трявна – изработено от същия майстор – Иван Денев Митев, 

роден в дряновското село Бучуквоци, създал ново, модерно течение в 

резбарското изкуство. 

 

На територията на МИГ „Дряново-Трявна в сърцето на Балкана“, съгласно 

водения Регистър от Националния институт за недвижимо културно наследство се 

намират 26 броя недвижими културни ценности с категория „Национално значение“:  
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Наименование на недвижимата 

културна ценност 
Населено място Други данни 

Антична крепост „Дискодуратера“ 
с. Гостилица 3 км. южно  

с. Славейково м. "Тава бунар" 

Неолитна пещера „Голямата пещера” 
гр. Дряново, Дряновски 

манастир 
300 м. югозападно 

Палеолитна пещера – „Малката” или „Бачо 

Киро” 

гр. Дряново, Дряновски 

манастир 
300 м. югозападно 

Енеолитна пещера „Момините пещери” 
гр. Дряново, Дряновски 

манастир 
300 м. югозападно 

Неолитна пещера „Поличките”,  
гр. Дряново, Дряновски 

манастир 
до манастира СЗ 

Родната къща на Иван Владков гр. Дряново Ул. ”Иван Владков” 11 

Лафчиевата къща /на ГНС и Лазар Перев /  гр. Дряново Ул.”Шипка”47-49 

Църква „Св. Никола” гр. Дряново  

Попикономова къща /на Георги Ст. Георгиев, 

ГНС, Кръстю Петков Неделчев, Мянко Г. Попов 

и Генчо Нойков/  

гр. Дряново Ул. ”В. Коларов” 17, 19 

Комплекс "Дряновски манастир и 

обркръжаващата го природна среда"  гр. Дряново   

Църква „Св Архангел Михаил” 

Църквата „Успенеие Богородично” 

/дърворезбата и архитектурата/ 
с. Енчевци   

Неолитна пещера „Килиите” с. Станчев хан 2 км. ЮИ 

Старинната част на град Трявна и 

архитектурният и историческият ансамбъл 

“Ангел Кънчев”  

гр. Трявна   

Площад „Дядо Никола” гр. Трявна   

Градската кула - часовник 
гр. Трявна 

  

Часовниковата кула Пл. „Дядо Никола” 

Райковата къща с двора  и оградата  гр. Трявна ул. ”Ив. Йонков” 1 

Църква „Св. Архангел” с девическото училище 

и двора гр. Трявна 
ул. ”Г. Димитров” 7 

Църква „Св. Архангел”   

Улица „П. Р. Славейков” от моста до кр.точ.54 гр. Трявна   

Даскаловата къща - музей с двора и другите 

сгради 
гр. Трявна Ул. ”П. Р. Славейков” 29 

Къща на революционера Ангел Кънчев с двора  гр. Трявна Ул. ”Г. Димитров” 39 

Къща на поп Ангел Пандурски с двора  гр. Трявна Ул. ”Ив. Горова” 4 

Родната къща на Петър Ив. Богданов гр. Трявна Ул. ”Д. Горов” 29 

Пещера  с. Янтра м. „Пролеза”,  3 км. ЮЗ  

                                                                                                                                                                                                  
Таблица 6 
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 По данни на националния туристически регистър към 2019 г. на територията 

на МИГ „Дряново-Трявна в сърцето на Балкана“ няма действащи хотели с категория 5 

звезди. Преобладават местата за настаняване с категоризация 1 и 2 звезди (общо 79 %). 

Съотношението на местата за настаняване на територията на МИГ, съгласно тяхната 

категоризация е представено на следващата графика: 

 

                                                                                                                                                                        Графика 3 

 По данни на министерство на туризма към 2019 г. на територията на МИГ 

„Дряново-Трявна в сърцето на Балкана“ няма регистрирани СПА, УЕЛНЕС и 

БАЛНЕОЛЕЧЕБНИ центрове. На територията на Община Дряново няма регистриран 

нито един туропратор, а на територият на Община Трявна са регистрирани следните 

туроператори: 

Удост. 

Номер 
Име ЕИК Адрес в гр. Трявна 

РКК-01-6211 ГРИЙНТУРС ООД 107571006 ул."Ангел Кънчев" 3 

5240 
ЕТ ЕВРОТУРИНГ - ЦВЕТЕЛИНА 

БАЛЕВСКА 
107541333 ул. „Калето“ № 5 

4319 
ЕТ ПАНОРАМА ТУРС ММ- 

МАРГАРИТА ЧЕРНОКОЖЕВА 
107516675 

ул. „Стара планина“ № 

2А 

РКК-01-6140 
ЕТ СТАНЧЕВИ-БОНЬО 

СТАНЧЕВ 
817077190 ул. "П. Р. Славейков" № 6 

3519 ЕТ ЧАР-РС-РУМЯНА СЪРЦЕВА 107018393 
ул. „Ангел Кънчев“ № 

116 вх.Б ет.2 ап.4 

5447 СЪНИ ТУРС ООД 107567068 ул. "Индустриална" № 1 

5704 ТРЯВНА - ДЛМ - БГ ООД 107582846 ул. "Цар Калоян" № 20 

                                                                                                                                                                        Таблица 7                                                                                                                                                                  
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 По данни на министерство на туризма към 2019 г. на територията на МИГ 

„Дряново-Трявна в сърцето на Балкана“ няма регистрирани места за хранене и 

развлечения, които са 4-та или 5-та категория.  

 Регистрираните места за хранене и развлечения 3-та категория са 9 броя 

с капацитет 664 места, както следва: 

Име на обект Населено място Адрес 
Капацитет 

(места) 

Бар гр. Дряново ул. „Поп Харитон“  3 10 

Класически ресторант - 

Дряново 
гр. Дряново Дряновски манастир 100 

Ресторант „Бела“ гр. Трявна ул. „Панорама“ № 12 50 

Бар „Бела“ гр. Трявна ул. „Панорама“ № 12 10 

Бар „Комплимент“ гр. Трявна 
ул. "Петко Р. 

Славейков" № 28 
20 

Ресторант „Трявна“ гр. Трявна 
ул. "Ангел Кънчев" № 

46 
140 

Кафе-сладкарница 

„Трявна“ 
гр. Трявна 

ул. "Ангел Кънчев" № 

46 
144 

Бар към хотел „Калина 

Палас“ 
гр. Трявна ул. „Панорама“ № 15 40 

Ресорант към хотел 

„Калина Палас“ 
гр. Трявна ул. „Панорама“ № 15 150 

                                                                                                                                                                                                                       
Таблица 8 

 Регистрираните места за хранене и развлечения 2-ра категория  на 

територията на Община Трявна са 32 броя с капацитет 1 955 места, а тези на 

територията на Община Дряново са 4 броя с капацитет 138 места. Регистрираните 

места за хранене и развлечения 2-ра категория  на територията на МИГ 

„Дряново-Трявна в сърцето на Балкана“ са 36 броя с капацитет 2 093 места. 

 Регистрираните места за хранене и развлечения 1-ва категория  на 

територията на Община Трявна са 13 броя с капацитет 470 места, а тези на територията 

на Община Дряново са 19 броя с капацитет 1 061 места. Регистрираните места за 

хранене и развлечения 1-ва категория  на територията на МИГ „Дряново-Трявна 

в сърцето на Балкана“ са 32 броя с капацитет 1 521 места. 
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На територията на МИГ 

брой капацитет (места) 

5-та категория 0 0 

4-та категория 0 0 

3-та категория 9 664 

2-ра категория 36 2 093 

1-ва категория 32 1 521 

Общо 77 4 278 

                                                                                                                                                                     Таблица 9                                      

V.      ПРЕДСТАВЯНЕ НА МЕСТНИТЕ ПРОДУКТИ С ПОТЕНЦИАЛ ЗА 

ОСИГУРЯВАНЕ НА УСТОЙЧИВО РАЗВИТИЕ И ЕВРОПЕЙСКА 

ИДЕНТИЧНОСТ ЧРЕЗ МЕЖДУНАРОДНО СЪТРУДНИЧЕСТВО НА 

ТЕРИТОРИЯТА НА  МИГ 

 

Благоприятното местоположение на община Дряново обуславя нейното 

многоотраслово икономическо развитие. На територията на община Дряново развиват 

дейност предприятия от почти всички отрасли на икономиката. Общината е 

специализирана в няколко индустриални направления, които се основават главно на 

използването на местната суровинна база: Селско и горско стопанство; Преработваща 

промишленост; Строителство; Търговия и др. Икономическото развитие на общината 

се характеризира със слаба динамика, което е положителен индикатор за цялостното 

развитие на общината, но въпреки това то е по-слабо в сравнение със средните 

показатели за областта и страната. В общината преобладават предимно микро- и малки  

предприятия и фирми, свързани с областта на преработвателната промишленост, 

търговия, ремонт на автомобили и мотоциклети, като в процентно съотношение те 

представляват повече от 50% от общия брой регистрирани предприятия на територията 

на община Дряново. Броят на същите през последните 5 години се запазва относително 

постоянен. 
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Разпределението на предприятията в община Трявна по големина показва, че в 

структурата преобладават микропредприятията, които се увеличават за сметка на 

малките и средните предприятия. Според статистическите данни на територията на 

община Трявна не функционират големи предприятия. Най-голям дял в броя фирми 

заема сектор Търговия (услуги) с дял от 38%, следван от сектор Преработваща 

промишленост с дял 19,3%, сектор Хотелиерство и ресторантьорство – 14,6%, сектор 

Други дейности 8,7% и сектор Строителство 5,7% и Сектор Здравеопазване и социални 

дейности 4,4%. Секторите Операции с недвижими имоти, Образование, Селско, горско 

и рибно стопанство заемат дял, по-малък от 5% в общата структура на фирмите по 

сектори от икономически дейности. Въпреки преобладаващия дял на 

микропредприятията в местната икономика, по отношение на останалите 

макроикономически параметри този тип предприятия не генерират основните дялове на 

различните икономически показатели, но в значителна степен подпомагат развитието 

на местната икономика. По последни данни на НСИ структурата на икономиката по 

сектори на територията на МИГ „Дряново-Трявна в сърцето на Балкана“ изглежда по 

следния начин: 
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хиляди 
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Общо  379 107111 154403 147087 2174 20167 55855 

СЕЛСКО, ГОРСКО И РИБНО СТОПАНСТВО 28 3429 6908 6611 95 423 7947 

ДОБИВНА ПРОМИШЛЕНОСТ - - - - - - - 

ПРЕРАБОТВАЩА ПРОМИШЛЕНОСТ 71 86982 94516 90768 1369 16012 29401 

ПРОИЗВОДСТВО И РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ НА 

ЕЛЕКТРИЧЕСКА И ТОПЛИННА ЕНЕРГИЯ И 

НА ГАЗООБРАЗНИ ГОРИВА 

13 .. 659 .. .. .. 4887 

ДОСТАВЯНЕ НА ВОДИ; КАНАЛИЗАЦИОННИ 

УСЛУГИ, УПРАВЛЕНИЕ НА ОТПАДЪЦИ И 

ВЪЗСТАНОВЯВАНЕ 

- - - - - - - 
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СТРОИТЕЛСТВО 9 647 804 630 35 112 .. 

ТЪРГОВИЯ; РЕМОНТ НА АВТОМОБИЛИ И 

МОТОЦИКЛЕТИ 
131 10172 45159 42864 407 2575 5480 

ТРАНСПОРТ, СКЛАДИРАНЕ И ПОЩИ 10 989 1086 1076 16 45 214 

ХОТЕЛИЕРСТВО И РЕСТОРАНТЬОРСТВО 45 1690 2169 2178 100 286 4432 

СЪЗДАВАНЕ И РАЗПРОСТРАНЕНИЕ НА 

ИНФОРМАЦИЯ И ТВОРЧЕСКИ ПРОДУКТИ; 

ДАЛЕКОСЪОБЩЕНИЯ 

.. .. .. .. 8 .. .. 

ОПЕРАЦИИ С НЕДВИЖИМИ ИМОТИ 12 158 424 309 9 23 2215 

ПРОФЕСИОНАЛНИ ДЕЙНОСТИ И НАУЧНИ 

ИЗСЛЕДВАНИЯ 
12 540 555 432 24 59 410 

АДМИНИСТРАТИВНИ И СПОМАГАТЕЛНИ 

ДЕЙНОСТИ 
6 415 420 385 11 52 396 

ОБРАЗОВАНИЕ .. .. .. .. .. - - 

ХУМАННО ЗДРАВЕОПАЗВАНЕ И 

СОЦИАЛНА РАБОТА 
16 839 840 682 49 316 69 

КУЛТУРА, СПОРТ И РАЗВЛЕЧЕНИЯ 4 232 .. 165 11 35 .. 

ДРУГИ ДЕЙНОСТИ 18 276 297 155 24 48 .. 

О
б

щ
и

н
а

 Т
р

я
в

н
а

 

Общо  550 52625 87140 81704 2399 12777 46408 

СЕЛСКО, ГОРСКО И РИБНО СТОПАНСТВО 17 2373 3499 3358 .. .. 518 

ДОБИВНА ПРОМИШЛЕНОСТ .. .. .. .. .. .. .. 

ПРЕРАБОТВАЩА ПРОМИШЛЕНОСТ 96 16341 18388 17412 918 5377 8180 

ПРОИЗВОДСТВО И РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ НА 

ЕЛЕКТРИЧЕСКА И ТОПЛИННА ЕНЕРГИЯ И 

НА ГАЗООБРАЗНИ ГОРИВА 

- - - - - - - 

ДОСТАВЯНЕ НА ВОДИ; КАНАЛИЗАЦИОННИ 

УСЛУГИ, УПРАВЛЕНИЕ НА ОТПАДЪЦИ И 

ВЪЗСТАНОВЯВАНЕ 

- - - - - - - 

СТРОИТЕЛСТВО 34 7683 8014 6987 183 940 .. 

ТЪРГОВИЯ; РЕМОНТ НА АВТОМОБИЛИ И 

МОТОЦИКЛЕТИ 
193 6351 32185 31037 461 1857 3136 

ТРАНСПОРТ, СКЛАДИРАНЕ И ПОЩИ 19 4636 5696 5626 101 480 1072 

ХОТЕЛИЕРСТВО И РЕСТОРАНТЬОРСТВО 88 7566 9773 8900 314 1350 17090 

СЪЗДАВАНЕ И РАЗПРОСТРАНЕНИЕ НА 

ИНФОРМАЦИЯ И ТВОРЧЕСКИ ПРОДУКТИ; 

ДАЛЕКОСЪОБЩЕНИЯ 

.. .. .. .. 17 82 .. 

ОПЕРАЦИИ С НЕДВИЖИМИ ИМОТИ 18 594 1193 595 28 125 3683 

ПРОФЕСИОНАЛНИ ДЕЙНОСТИ И НАУЧНИ 

ИЗСЛЕДВАНИЯ 
18 487 530 382 30 104 43 

АДМИНИСТРАТИВНИ И СПОМАГАТЕЛНИ 

ДЕЙНОСТИ 
7 243 249 196 .. .. 334 

ОБРАЗОВАНИЕ .. .. .. .. .. .. .. 

ХУМАННО ЗДРАВЕОПАЗВАНЕ И 

СОЦИАЛНА РАБОТА 
25 4828 5937 5735 200 1806 2286 

КУЛТУРА, СПОРТ И РАЗВЛЕЧЕНИЯ .. .. .. 595 33 .. .. 

ДРУГИ ДЕЙНОСТИ 20 230 286 239 28 70 .. 

                                         Таблица 10 
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Най-голям брой регистрирани предприятие на територията на МИГ са тези в 

сектора на търговията и автомонтьорските услуги, следвани от тези от преработващата 

промишленост и сектора „Хотелиерство и ресторантьорство“. Отрасълът, който 

генерира най-много приходи на територията на МИГ е преработващата промишленост, 

следван от тези от сектора на търговията и автомонтьорските услуги и сектора 

„Хотелиерство и ресторантьорство“. По показател брой заети лица най-голямо 

значения за местната икономика има преработващата промишленост 2287 заети лица, 

следвана от сектора на търговията и автомонтьорските услуги с 868 заети лица, сектор 

хотелиерство и ресторантьорство е 414 заети лица, здравеопазването и социалната 

работа с 249 места и селското стопанство с 95. На територията на МИГ се произвеждат 

множество продукти, повечето от тях са с висока добавена стойност и отговарят на 

всички национални и европейски изисквания за качество и безопасност. На следващата 

таблица са представени по-известнтие и разпознаваеми продукти, които имат 

потенциал за осигуряване на устойчиво развитие и европейска идентичност на 

територията на МИГ: 

Продукт/и Производител 
Място на 

производство 

Производство на местни и колбасарски 

деликатеси 

 

“Чех-Йосиф Новосад” 

ООД 

 

с. Соколово, Община 

Дряново 

Производство на електрически панелни 

радиатори и терморегулатори за стайна 

температура - електронни и електромеханични 

 

 

 

 

фирма „Вега-с” 

 

град Дряново 
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Производството на различни по вид и 

предназначение трансформатори 

 

„Унитрафад“ ООД 

 

 

 

град Дряново 

Производството на детайли, възли, 

инструменти, машини и съоръжения 

 

„Троймаш“ ООД 

 

град Дряново 

Производството на мебели 

 

 

Мебелна фабрика 

„Вълчев“ 

 

Град Трявна 

Производството на трикотажни платове, 

вискоза, рипс и други за шивашката 

промишленост. 

 

„Рики“ ЕООД 

 

Град Трявна 

Производство на изделия за бита 

 

ЕТ „Садида“ град Дряново 
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Производството на машини инструменти и 

аксесоари 

 

“ВСК КЕНТАВЪР - ИЗ 

ДИНАМИКА” ООД 

 

град Дряново 

Производство, ремонт и рециклиране на 

пътнически вагони 

 

 град Дряново 

Производство на млчени продукти 

 

„В и В – Партньори” 

ООД 
С. Гостилица, община 

Дряново 

 Производството на памучни тъкани 

 

„Платекс” АД 

 

град Дряново 

Производството на трикотажни изделия 

 

ЕТ „Димона“ 

 

град Дряново 

Произвежда мебели от масивна дървесина и 

фурнировани плоскости 

 

„Евростил” ООД 

„Мебекс” ЕООД 

„Панайот Венков” 

ЕООД 

град Дряново 
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Производство на трикотажни изделия и бански 

костюми 

 

 

„Интертоп“ ЕООД 

 

 

Град Трявна 

Произвежда мебели от масивна дървесина и 

фурнировани плоскости 

 

„Мелиста“ ЕООД 

„Престол“ ООД 

 „Стил МС“ ООД 

„Вълчев М“ ЕООД 

„Винтайм“ ООД 

Град Трявна 

Производство на металорежещи инструменти 

 

„Резбонарезни 

иструменти Габрово“ 

ЕООД 

 

Град Трявна 

Производство на дървообработващи 

инструменти 

 

“Тримекс” ООД 

 
Град Трявна 

Производство на детайли за машиностроенето 

 

ЕТ “Бошнаков – Кольо 

Бошнаков” 
Гр. Плачковци, 

Община Трявна 
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VI.      ПРЕДСТАВЯНЕ НА СОЦИАЛНО-ИКОНОМИЧЕСКИЯ СЕКТОР С 

ПОТЕНЦИАЛ ЗА ОСИГУРЯВАНЕ НА УСТОЙЧИВО РАЗВИТИЕ И 

ЕВРОПЕЙСКА ИДЕНТИЧНОСТ ЧРЕЗ МЕЖДУНАРОДНО 

СЪТРУДНИЧЕСТВО НА ТЕРИТОРИЯТА НА  МИГ 

 

На територията на МИГ „Дряново-Трявна в сърцето на Балкана“ има силно 

развита читалищна дейност, която играе важна роля в живота на населението. 

Територията на МИГ се характеризира с добре запазени традиции в областта на 

нематериалното културно наследство и с богато материално културно наследство. 

Основен проблем е липсата на достатъчен финансов ресурс за осигуряване нуждите на  

сектора, който трябва да задоволи социално-културните потребности на населението. 

В община Дряново функционират 8 читалища, всяко от които е ревностен 

пазител и продължител на родната традиция: НЧ „Развитие – 1869”, НЧ „Дряновска 

Пробуда – 2008” – гр. Дряново, НЧ „Христо Ботев – 1894г”-  с. Гостилица, НЧ „Денчо 

Славов - 1900”- с. Ганчовец, НЧ „Върбан Генчев – 1924”-  с. Царева ливада, НЧ „Наука 

- 1922” – с. Зая, НЧ „Ботьо Пенев - 1900” – с. Длъгня, НЧ „Надежда - 1925” – с. 

Туркинча.  Всички читалища в общината са много активни, като всяка година 

организират редица културни мероприятия и прояви, конкурси, състезания и други 

дейности, с които поддържат духа на жителите и сплотяват населението. Почти всички 

читалища са с добро или задоволително състояние на сградния фонд, с изключение на 

НЧ „Надежда - 1925” – с. Туркинча.  

Читалище „Дряновска Пробуда – 2008” – гр. Дряново в било с незадоволително 

състояние на сградния фонд през 2009 г., след което са предприети мерки за 

реконструкция и към настоящия момент състоянието на сградата е задоволително. Към 

всички читалища функционират библиотеки.  

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 
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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 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.  

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. 
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VII.      ВЪЗМОЖНОСТИ ЗА РАЗГРЪЩАНЕ НА МЕСТНИЯ 

ИКОНОМИЧЕСКИ ПОТЕНЦИАЛ НА ТЕРИТОРИЯТА НА МИГ ЧРЕЗ 

МЕЖДУНАРОДНО СЪТРУДНИЧЕСТВО 

 

МИГ „Молизе Версо ил 2000“, Италия 

 

 

 

Седалище 

Държава Италия 

Населено място гр. Кампобасо (Campobasso) 

Адрес на управление 

Пощенски код 86100 

Улица (ж.к., кв., №, бл., 

вх., ет., ап.) 

ул. „Сан Джовани би Голфо“ № 295/Е (Via San Giovanni в 

Golfo, 205 / E) 

Е-mail 

 

info@moliseversoil2000.it 

 

Телефонен номер 1 0874 484508 

Номер на факс 0874 618337 

Лице за контакти Антонио Ди Лалло 

Тел. на лицето за 

контакти 
0874 484508 

E-mail на лицето за 

контакти 
direttore@moliseversoil2000.it 

МИГ „Молизе Версо ил 2000“ има изпълнени три стратегии по подхода ЛИДЕР / 

LEADER II (1994-1999), LEADER + (2000-2006), LEADER (2007-2013)/. В момента 

МИГ изпълнява стратегия за периода 2014-2020 г. 

mailto:info@moliseversoil2000.it
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МИГ има изпълнени следните проекти за трансгранично и транснационално 

сътрудничество: 

➢ Проект „Медни оранжерии“ - Програма за трансгранично 

сътрудничество „Интеррег Средиземно море“; 

➢ Проект „Минало за бъдеще“ - Програма за трансгранично 

сътрудничество „Интеррег ИПА Италия-Албания-Черна гора“; 

➢ Проект „Родно производство“ - Програма за трансгранично 

сътрудничество „Интеррег Италия-Хърватия“; 

➢ Проект „NETWAP“ - Програма за трансгранично сътрудничество 

„Интеррег Италия-Хърватия“. 

 

МИГ „Молизе Версо ил 2000“ е добър потенциален бъдещ партньор на МИГ 

„Дряново-Трявна в сърцето на Балкана“ в следните икономически сфери:  

➢ Грижи и защита на ландшафта, използването на земята и 

биоразнообразието– почти 45 % от земеделието на територията на МИГ 

се определя като Био. Био земеделие се развива в лозята, маслините, 

цитрусовите дървета и зеленчуците.  

➢ Преработваща промишленост – Стратегията за ВОМР на МИГ включва 

9 мерки за подпомагане с фокус върху разработване и иновации на 

веригите за доставки и местните производствени системи за 

селскостопанска и хранително-вкусова промишленост, производство и 

риба). 

➢ Устойчив туризъм – Този сектор е изключително силно развит и в по-

голямата си част се покрива със сектора на културата и развлеченията. 

Компаниите на територията на МИГ имат богат опит във всички 

разклонения на отрасъла като гастро туризъм, културен туризъм, 

поклоннически туризъм, селски туризъм, СПА туризъм и др. 

 

 Сравнителният Анализ за търсене на допирни икономически точки между МИГ 

„Дряново-Трявна в сърцето на Балкана“ и останалите три партньора се извърша по 

предварително зададена и одобрена от Възложителя методика за определяне на 

коефициент за оценка на всеки икономически сектор, подходящ за осъществяване на 

международно сътрудничество от МИГ, която изглежда по следния начин: 
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селските райони  2014 – 2020 г., съфинансирана от Европейския земеделски фонд за развитие на селските райони. Цялата отговорност за 

съдържанието на този документ се носи от Сдружение с нестопанска цел „Местна инициативна група – Дряново-Трявна в сърцето на 

Балкана“  и  при никакви обстоятелства не може да се счита, че този документ отразява официалното становище на Европейския съюз и 
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МИГ „Мурджия Пю“, Италия 

 

 

Седалище 

Държава Италия 

Населено място гр. Спинацола (Spinazzola) 

Адрес на управление 

Пощенски код 76014 

Улица (ж.к., кв., №, бл., 

вх., ет., ап.) 
ул. „Ахиле Гранди“ № 2 (Via Achille Grandi, 2) 

Е-mail info@galmurgiapiu.eu 

Телефонен номер 1 +39 0883684155 

Лице за контакти Луиджи Бокачо 

Тел. на лицето за 

контакти 
+39 0883684155 

E-mail на лицето за 

контакти 

 

info@galmurgiapiu.it 

МИГ „Мурджия Пю“ е новосъздаден МИГ. В момента изпълнява стратегия за 

ВОМР по подхода ЛИДЕР за периода 2014-2020 г. МИГ „Мурджия Пю“ е добър 

потенциален бъдещ партньор на МИГ „Дряново-Трявна в сърцето на Балкана“ в 

следните икономически сфери:  

➢ Устойчив туризъм –МИГ e създаден на 14.03.2017 г. с основна цел – 

развитие на туризма на територията на МИГ. 

mailto:info@galmurgiapiu.eu
mailto:info@galmurgiapiu.it
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Този документ е създаден в рамките на Договор за безвъзмездна финансова помощ № РД50-20/ 22.04.2019г.  за предоставяне  на безвъзмездна 

финансова помощ и изпълнението на подмярка 19.3 „Подготовка и изпълнение на дейности за сътрудничество на местни инициативни групи“. 

който се осъществява с финансовата подкрепа на мярка 19 „Водено от общностите местно развитие” от Програмата за развитие на 

селските райони  2014 – 2020 г., съфинансирана от Европейския земеделски фонд за развитие на селските райони. Цялата отговорност за 

съдържанието на този документ се носи от Сдружение с нестопанска цел „Местна инициативна група – Дряново-Трявна в сърцето на 

Балкана“  и  при никакви обстоятелства не може да се счита, че този документ отразява официалното становище на Европейския съюз и 
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 Сравнителният Анализ за търсене на допирни икономически точки между МИГ 

„Дряново-Трявна в сърцето на Балкана“ и останалите три партньора се извърша по 

предварително зададена и одобрена от Възложителя методика за определяне на 

коефициент за оценка на всеки икономически сектор, подходящ за осъществяване на 

международно сътрудничество от МИГ, която изглежда по следния начин: 

 
                                                                                                                                                                                              Таблица 13 

                  
                                                                                                                                                                 Графика 5 
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съдържанието на този документ се носи от Сдружение с нестопанска цел „Местна инициативна група – Дряново-Трявна в сърцето на 

Балкана“  и  при никакви обстоятелства не може да се счита, че този документ отразява официалното становище на Европейския съюз и 
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МИГ „Фиор Д’Оливи“, Италия 

 

Седалище 

Държава Италия 

Населено място гр. Терлици (Terlizzi) 

Адрес на управление 

Пощенски код 70038 

Улица (ж.к., кв., №, бл., 

вх., ет., ап.) 
пл. „4-ти ноември“ № 19 (Piazza 4 Novembre n. 19) 

Е-mail info@galfiordolivi.it 

Телефонен номер 1 (+39) 080 9141505 

Телефонен номер 2 Н/П 

Номер на факс (+39) 080 2220748 

Лице за контакти д-р Бранди Паскуале 

Тел. на лицето за 

контакти 
(+39) 080 9141505 

E-mail на лицето за 

контакти 
p.brandi@galfiordolivi.it 

 

МИГ Фиор Д’Оливи“  има ипълнени три стратегии по подхода ЛИДЕР 

/LEADER I (1989-1993), LEADER II (1994-1999), LEADER + (2000-2006)/. В момента 

МИГ изпълнява стратегия за периода 2014-2020 г. МИГ има изпълнени следните 

проекти за трансгранично и транснационално сътрудничество: 

➢ Проект „ELIST - Европейска иновация за обучение за устойчиво 

обучение“, насочен към разработване на подходи и инструменти за 

mailto:info@galfiordolivi.it
mailto:p.brandi@galfiordolivi.it
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насърчаване на предприемачеството в селските райони чрез иновативни 

инструменти за обучение по програма Еразъм + 

➢ Проект „Транснационални маршрути за храна и вино за 

популяризиране на културния модел на храна Pugliese Made in Italy“ 

 

МИГ „Фиор Д’Оливи“ е добър потенциален бъдещ партньор на МИГ „Дряново-

Трявна в сърцето на Балкана“ в следните икономически сфери:  

➢ Преработваща промишленост – Най-силните страни на този сектор на 

територията на МИГ са производството производството на храни и 

напитки и първична/вторична обработка на селскостопански продукти и 

др. 

➢ Хотелиерство и ресторантьорство – Този сектор е изключително силно 

развит и в по-голямата си част се покрива със сектора на културата и 

развлеченията. Компаниите на територията на МИГ имат богат опит във 

всички разклонения на отрасъла. 

 

 Сравнителният Анализ за търсене на допирни икономически точки между МИГ 

„Дряново-Трявна в сърцето на Балкана“ и останалите три партньора се извърша по 

предварително зададена и одобрена от Възложителя методика за определяне на 

коефициент за оценка на всеки икономически сектор, подходящ за осъществяване на 

международно сътрудничество от МИГ, която изглежда по следния начин: 

 
                                                                                                                                                                                              Таблица 14 
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финансова помощ и изпълнението на подмярка 19.3 „Подготовка и изпълнение на дейности за сътрудничество на местни инициативни групи“. 

който се осъществява с финансовата подкрепа на мярка 19 „Водено от общностите местно развитие” от Програмата за развитие на 
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                                                                                                                                                                       Графика 6 

 

 

VIII. ИЗВЪРШВАНЕ НА АНКЕТНО ПРОУЧВАНЕ СРЕД ПРЕДСТАВИТЕЛИ 

НА МЕСТНАТА ОБЩНОСТ ОТНОСНО ТЯХНОТО МНЕНИЕ И 

ВИЖДАНЕ ЗА ДАДЕНОСТИ, ПРОДУКТИ И СОЦИАЛНО-

ИКОНОМИЧЕСКИ СЕКТОРИ, КОИТО ИМАТ ПОТЕНЦИАЛ ЗА 

МЕЖДУНАРОДНО НИВО И ЗА УСТОЙЧИВО РАЗВИТИЕ 

 

 

 За нуждите на настоящия документ беше проведено анкетно теренно проучване 

сред 100 души, живеещи на територията на МИГ „Дряново-Трявна в сърцето на 

Балкана“ за определянето на местните дадености, продукти и социално-

икономически сектор с потенциал за осигуряване на устойчиво развитие и 

европейска идентичност чрез международно сътрудничество на територията на  

МИГ. 

 Резултатите от проведеното анкетно проучване могат да бъдат обобщени по 

следния начин: 

 1. Пол на анкетираните: От анкетираните 100 лица 56 души са жени и 44 – 

мъже. 
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финансова помощ и изпълнението на подмярка 19.3 „Подготовка и изпълнение на дейности за сътрудничество на местни инициативни групи“. 
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съдържанието на този документ се носи от Сдружение с нестопанска цел „Местна инициативна група – Дряново-Трявна в сърцето на 

Балкана“  и  при никакви обстоятелства не може да се счита, че този документ отразява официалното становище на Европейския съюз и 

Управляващия орган. 

   51 

 

                                                                                                                                                                           Графика 7 

 

 2. Местожителство: На въпроса местожителство 70 души са посочили, че 

живеят на територията на Община Трявна, а 30 души на територията на Община 

Дряново. 

 

                         Графика 8 



 

                          

 

Програма за развитие на селските райони. Европейският земеделски фонд за развитие на 
селските райони - Европа инвестира в селските райони 
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 3. Възрастова група: 50 души от анкетираните са на възраст над 55 години, 33 

души са на възраст между 30 и 55 години, а 17 души са младежи до 29 години. 

 

 

                                                    Графика 9 

 

 4. Степен на завършено образование: 60 души от анкетираните са със средно 

образование, 21 души са с висше образование, 16 души с основно образование и 3 души 

с начално образование. 

 

                           Графика 10 
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 5. Принадлежност към заинтересована страна: 46 души се определят като 

представители на гражданското общество, 21 души като представители на местния 

бизнес (частен сектор), 24 души – представители на публичния сектор, 8 души – 

представители на неправителствения сектор. 

 

                           Графика 11 

 6. На въпроса „Кой според вас е най-същественият проблем на територията 

на МИГ, който би могъл да бъде преодолян чрез международно сътрудничество“: 

Анкетираните определят на като най-съществени проблеми, които биха могли да бъдат 

преодолени чрез международно сътрудничество ниските доходи, липса на 

разнообразни възможности за развлечения и липса на голям брой културни 

мероприятия. 

 Графика 12                                                                                                                                         Графика 12 
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 7. На въпроса „Според Вас, в каква насоченост международното 

сътрудничество на МИГ „Дряново-Трявна в сърцето на Балкана“ с други МИГ от 

ЕС би могло да бъде полезно за местното социално-икономическо развитие“: 

Анкетираните определят, че международното сътрудничество на МИГ „Дряново-

Трявна в сърцето на Балкана“ с други МИГ от ЕС, би могло да бъде полезно за 

местното социално-икономическо развитие, ако то е насочено към организиране на 

културни и творчески международни събития. 

 

                                      Графика 13 

 8. На въпроса „Според Вас, територията на общините Дряново и Трявна 

притежава ли необходимите човешки ресурси за осъществяване на ефективно и 

ползотворно международно сътрудничество за осигуряване на устойчиво развитие 

и европейска идентичност на социално икономическия сектор на територията на 

МИГ „Дряново-Трявна в сърцето на Балкана“: Близо половината от запитаните 

жители смятат, че територията на общините Дряново и Трявна притежава 

необходимите човешки ресурси за осъществяване на ефективно и ползотворно 

международно сътрудничество за осигуряване на устойчиво развитие и европейска 

идентичност на социално икономическия сектор на територията на МИГ „Дряново-

Трявна в сърцето на Балкана“. 
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                     Графика 14 

 9. На въпроса „Според Вас, кои са уникалните местни продукти, които 

може да осигурят устойчиво развитие и европейска идентичност чрез 

международно сътрудничество на територията на МИГ“: Анкетираните посочват, 

че туризмът се очертава като водещ уникален местен продукт, който може да осигури 

устойчиво развитие и европейска идентичност чрез международно сътрудничество на 

територията на МИГ. Веднага след него се нареждат културните събития и фолклорът и 

традициите. 
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 10. На въпроса „Смятате ли, че територията на МИГ притежава 

необходимия облик и мениджмънт за осигуряване на устойчиво развитие и 

европейска идентичност чрез международно сътрудничество“: Две трети от 

анкетираните вярват, че територията на МИГ притежава необходимия облик и 

мениджмънт за осигуряване на устойчиво развитие и европейска идентичност чрез 

международно сътрудничество. 

                 

                Графика 16 

 

 11. На въпроса „Смятате ли, че международното сътрудничество би могло 

да доведе до по-голяма разпознаваемост и идентичност на района, в който 

живеете“: Две трети от анкетираните вярват, че международното сътрудничество би 

могло да доведе до по-голяма разпознаваемост и идентичност на района, в който 

живеят. 

 

                                                                                                                                                     Графика 17 
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 12. На въпроса „Запознати ли сте с местните дадености, които  могат да 

осигурят устойчиво развитие и европейска идентичност чрез международно 

сътрудничество на територията на МИГ „Дряново-Трявна в сърцето на Балкана“: 

Голяма част за запитаните отбелязват, че не са запознати подробно с местните 

дадености, които  могат да осигурят устойчиво развитие и европейска идентичност чрез 

международно сътрудничество на територията на МИГ „Дряново-Трявна в сърцето на 

Балкана“. 

 

                                             Графика 18 

 

 13. На въпроса „Според Вас, какво е необходимо, за осигуряване на 

устойчиво развитие и европейска идентичност чрез международно сътрудничество 

на територията на МИГ“: Анкетираните вярват, че за осигуряване на устойчиво 

развитие и европейска идентичност чрез международно сътрудничество на територията 

на МИГ за нужни ефективна реклама и маркетинг и стратегически мениджмънт и 

стратегическо планиране. 
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                                       Графика 19 

 

 14. На въпроса „Според Вас, какво притежават местните продукти от 

територията на МИГ „Дряново-Трявна в сърцето на Балкана“ за осигуряване на 

устойчиво развитие и европейска идентичност чрез международно 

сътрудничество“: Качеството се очертава като водещо предимство на местните 

продукти от територията на МИГ „Дряново-Трявна в сърцето на Балкана“. Това е 

нещото, което би  могло да осигури  устойчиво развитие и европейска идентичност чрез 

международно сътрудничество, според 27% от анкетираните. 
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                                      Графика 21 
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 15. На въпроса „Според вас кои сектори на местната икономиката могат да 

осигурят устойчиво развитие и европейска идентичност чрез международно 

сътрудничество на територията на МИГ“: Туризъм и изкуство и култура са 

секторите на местната икономиката, които могат да осигурят устойчиво развитие и 

европейска идентичност чрез международно сътрудничество на територията на МИГ. 

      

                        Графика 22 

 16. На въпроса „Според Вас, кои са предимствата на територията на МИГ 

„Дряново-Трявна в сърцето на Балкана“, които биха могли да осигурят устойчиво 

развитие и европейска идентичност чрез международно сътрудничество“: Като 

предимствата на територията на МИГ „Дряново-Трявна в сърцето на Балкана“, които 

биха могли да осигурят устойчиво развитие и европейска идентичност чрез 

международно сътрудничество, запитаните са определили наличието на екологично 

чисти територии, благоприятен климат и богато биоразнообразие, както и наличие на 

базов местен капацитет, множество реализирани проекти в селските общини и 

финансиране от ЕС. 
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17. На въпроса „Според Вашето лично мнение, местната общност би ли имала 

полза от увеличаването на туристите и посещаемостта на територията на МИГ 

„Дряново-Трявна в сърцето на Балкана“, като резултат от изграждане на 

пълноценно международно сътрудничество“: Повече от половината от анкетираните 

вярват, че местната общност би ли имала полза от увеличаването на туристите и 

посещаемостта на територията на МИГ „Дряново-Трявна в сърцето на Балкана“, като 

резултат от изграждане на пълноценно международно сътрудничество. 

    

                                                                                                                                                                                                            Графика 23 

18. На въпроса „Според Вашето лично мнение, какъв вид туризъм трябва да бъде 

стимулиран за осигуряване на устойчиво развитие и европейска идентичност чрез 

международно сътрудничество на територията на МИГ „Дряново-Трявна в 

сърцето на Балкана“: Анкетираните залагат на развитието на религиозен, екологичен 

и културен туризъм с цел осигуряване на устойчиво развитие и европейска идентичност 

чрез международно сътрудничество на територията на МИГ „Дряново-Трявна в 

сърцето на Балкана“. 
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                                                                                                                                                                                            Графика 24 

 

IX. ЗАКЛЮЧЕНИЯ И ПРЕПОРЪКИ 

 

Отраслите с най-голямо икономическо значения, респективно с най-много 

генерирани приходи за развитието на територията на МИГ „Дряново-Трявна в 

сърцето на Балкана“ към 2018 г. са представени на следващата таблица: 

Икономически дейности 
Брой 

предприятия 

Приходи от 

дейността 

СЕЛСКО, ГОРСКО И РИБНО СТОПАНСТВО 45 10407 

ПРЕРАБОТВАЩА ПРОМИШЛЕНОСТ 167 112904 

ТЪРГОВИЯ; РЕМОНТ НА АВТОМОБИЛИ И 

МОТОЦИКЛЕТИ 
324 77344 

КУЛТУРА, СПОРТ И РАЗВЛЕЧЕНИЯ 4 .. 

ХОТЕЛИЕРСТВО И РЕСТОРАНТЬОРСТВО 133 11942 

                                                                                                                                                                                                       Таблица 15 
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На база икономическия облик на МИГ „Дряново-Трявна в сърцето на Балкана“ и 

проведеното анкетно проучване, икономическите сектори на територията на МИГ с 

потенциал за осигуряване на устойчиво развитие и европейска идентичност могат да 

бъдат класифицирани по следния начин: 

 

                                                                                                                                                                                      Графика 25 

 

Нагласите и очакванията на населението на територията на МИГ „Дряново-

Трявна в сърцето на Балкана“ са насочени към осъществяване на ефективно 

международно сътрудничество, насочено към развитието на секторите „Хотелиерство и 

ресторантьорство“ и „Култура, спорт и развлечения“. До голяма степен двата сектора 

са взаимно свързани и силно зависими един от друг. Двата сектора могат да предложат 

широк инструментариум от мерки, които да стимулират устойчивото развитие на 

територията на МИГ и да подчертаят европейската му идентичност, например: 
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                                                                                                                                                 Графика 26 

Основните препоръки, които могат да бъдат направени към производствения сектор 

на територията на МИГ „Дряново-Трявна в сърцето на Балкана“ за осигуряване н 

устойчиво развитие и позициониране на МИГ „Дряново-Трявна в сърцето на Балкана“ в 

Европейски аспект са: 

➢ Засилване на туристическата реклама на територията на МИГ за 

осигуряване н устойчиво развитие и позициониране на МИГ „Дряново-

Трявна в сърцето на Балкана“ в Европейски аспект“ в страната и 

чужбина; 

➢ Създаване на уникалност, характерна за територията на МИГ на 

произвежданите продукти, чрез спазване на традициите, които са 

характерни за региона. 

Чрез реализирането на Стратегията за ВОМР, МИГ „Дряново-Трявна в сърцето 

на Балкана“ ще постигне устойчиво развитие на местната икономика, основано на 

туристическите традиции, иновации в селското стопанство и привличане на нови 
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икономически дейности, съхранена околна среда и добро управление, с добро качество 

на живот и привлекателна територия за младите хора. 

Дейностите, които могат да бъдат включени в проекта на МИГ за трансгранично 

сътрудничество могат да разнообразни и с различна насоченост, като съгласно данните 

от проведеното анкетно проучване всички те трябва да доведат до една цел: 

Осигуряване на устойчиво икономическо развитие и европейска  идентичност на 

територията на МИГ „Дряново-Трявна в сърцето на Балкана“ чрез осъществяване на 

международно сътрудничество в областта на културата, нематериалното културно 

наследство и туризма, например: 

 
                                                                                                                                                                                      Графика 27 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 1 

АНКЕТНА КАРТА  

МИГ „Дряново–Трявна в сърцето на Балкана“ 

 

Във връзка с изготвяне на проучване и определяне на местните дадености, продукти и 

социално-икономически сектор с потенциал за осигуряване на устойчиво развитие и 

европейска идентичност чрез международно сътрудничество на територията на  МИГ 

"Дряново-Трявна в сърцето на Балкана“ 

Предварително благодарим за отделеното време и за Вашата съпричастност! 

 

1. Вие сте? 

 Моля, отбележете: 

 Мъж 

 Жена 

 

2. На територията на коя община от МИГ „Дряново-Трявна в сърцето на 

Балкана“  живеете? 

Моля, отбележете: 

 Община Дряново 

 Община Трявна 

 

3. В коя възрастова група попадате? 

Моля, отбележете: 

 от 18 до 29 години 

 от 30 до 55 години 

 над 55 години 

 

4. Какво образование притежавате? 

Моля, отбележете: 

 Без образование 
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 Начално образование 

 Основно образование 

 Средно образование 

 Висше образование (проф. бакалавър, бакалавър, магистър) 

 

5. Като представител на коя заинтересована страна се определяте? 

Моля, отбележете: 

 Гражданско общество 

 Местен бизнес 

 НПО сектор 

 Публичен сектор 

 Друго 

В случай, че сте избрали „Друго“, моля опишете към коя заинтересована страна се 
определяте: 

 

 

 

6. Кой според вас е най-същественият проблем на територията на МИГ „Дряново-

Трявна в сърцето на Балкана“, който би могъл да бъде преодолян чрез 

международно сътрудничество? 

Моля, отбележете: 

 Ниските доходи 

 Липса на възможности за кариерно развитие 

 Липса на достатъчно възможности за образование и обучение 

 Липса на разнообразни възможности за развлечения 

 Липса на квалифицирана работна ръка 

 Незадоволително опазване на местните културни и природни дадености 

 Незадоволително ниво на здравеопазването 

 Липса на голям брой културни мероприятия 

 Недостатъчно развитие на туристическия сектор 

 Липса на достатъчно възможностите за младежки инициативи 
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 Обезлюдяването на малките населени места 

 Незадоволително ниво на икономическото развитие 

 Друго 

В случай, че сте избрали „Друго“, моля уточнете: 

 

 

 

 

7. Според Вас, в каква насоченост международното сътрудничество на МИГ 

„Дряново-Трявна в сърцето на Балкана“ с други МИГ от ЕС би могло да бъде 

полезно за местното социално-икономическо развитие? 

Моля, отбележете: 

 Подобряване на демографското развитие 

 Подобряване на образованието и квалификацията 

 Повишаване на нивото на здравеопазване 

 Подобряване ситуацията на пазара на труда 

 Повишаване на нивото на социалните услуги 

 Подобряване на транспортната инфраструктура 

 Подобряване опазването на околната среда 

 Използване на наличната спортна инфраструктура за събития 

 Организиране на културни и творчески международни събития 

 Повишаване на конкурентоспособността на местната промишленост 

 Повишаване на конкурентоспособността на селскостопанския сектор 

 Повишаване на конкурентоспособността на туристическия сектор 

 

 

8. Според Вас, територията на общините Дряново и Трявна притежава ли 

необходимите човешки ресурси за осъществяване на ефективно и ползотворно 

международно сътрудничество за осигуряване на устойчиво развитие и 
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европейска идентичност на социално икономическия сектор на територията на 

МИГ „Дряново-Трявна в сърцето на Балкана“? 

Моля, отбележете: 

 Да 

 Не 

 Не знам 

 Не мога да преценя 

 

 

9. Според Вас, кои са уникалните местни продукти, които може да осигурят 

устойчиво развитие и европейска идентичност чрез международно сътрудничество 

на територията на МИГ? 

Моля, отбележете: 

 Местни продукти от месо и мляко 

 Местни плодове и зеленчуци 

 Туризъм 

 Занаятчийство 

 Атракции и развлечения 

 Природни забележителности 

 Историческо наследство 

 Фолклор и традиции 

 Кулинарен туризъм 

 Културни събития 

 

10. Смятате ли, че територията на МИГ притежава необходимия облик и 

мениджмънт за осигуряване на устойчиво развитие и европейска идентичност 

чрез международно сътрудничество? 

Моля, отбележете: 

 Да  

 Не  

 Отчасти 

 Не мога да преценя 
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11. Смятате ли, че международното сътрудничество би могло да доведе до по-

голяма разпознаваемост и идентичност на района, в който живеете? 

Моля, отбележете: 

 Да  

 Не  

 Отчасти 

 Не мога да преценя 

 

12. Запознати ли сте с местните дадености, които  могат да осигурят устойчиво 

развитие и европейска идентичност чрез международно сътрудничество на 

територията на МИГ „Дряново-Трявна в сърцето на Балкана“? 

Моля, отбележете: 

 Да 

 Не 

 Донякъде 

 

13. Според Вас, какво е необходимо, за осигуряване на устойчиво развитие и 

европейска идентичност чрез международно сътрудничество на територията на 

МИГ?  

Моля, отбележете: 

 

 Промотиране на местното нематериално културно наследство 

 Възприемането на добри европейски практики и know-how 

 Ефективна реклама и маркетинг 

 Стратегически мениджмънт и стратегическо планиране 

 Внедряване на иновации в местната икономика 

 Създаване на бизнес модели, насочени към пазарните реалности 

 Повишаване квалификацията на работниците и служителите 

 Популяризиране н местните културни и природни забележителности 

 

 



 

                          

 

Програма за развитие на селските райони. Европейският земеделски фонд за развитие на 
селските райони - Европа инвестира в селските райони 

 

Този документ е създаден в рамките на Договор за безвъзмездна финансова помощ № РД50-20/ 22.04.2019г.  за предоставяне  на безвъзмездна 

финансова помощ и изпълнението на подмярка 19.3 „Подготовка и изпълнение на дейности за сътрудничество на местни инициативни групи“. 

който се осъществява с финансовата подкрепа на мярка 19 „Водено от общностите местно развитие” от Програмата за развитие на 

селските райони  2014 – 2020 г., съфинансирана от Европейския земеделски фонд за развитие на селските райони. Цялата отговорност за 
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14. Според Вас, какво притежават местните продукти от територията на МИГ 

„Дряново-Трявна в сърцето на Балкана“ за осигуряване на устойчиво развитие и 

европейска идентичност чрез международно сътрудничество? 

Моля, отбележете: 

 Атрактивност и уникалност 

 Иновативност 

 Качество 

 Висока популярност 

 Идентичност 

 Отношение към околната среда 

 Конкурентоспособност 

 Разпознаваемост 

 

15. Според вас кои сектори на местната икономиката могат да осигурят устойчиво 

развитие и европейска идентичност чрез международно сътрудничество на 

територията на МИГ? 

Моля, отбележете: 

 Хранително-вкусова промишленост 

 Туризъм 

 Селско стопанство 

 Изкуства и култура 

 Промишленост 

 Друго 

В случай, че сте избрали „Друго“, моля уточнете: 

 

 

 

 

 

16. Според Вас, кои са предимствата на територията на МИГ „Дряново-Трявна в 

сърцето на Балкана“, които биха могли да осигурят устойчиво развитие и 

европейска идентичност чрез международно сътрудничество? 
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Моля, отбележете: 

 Благоприятно географско положение и наличие на добри транспортни връзки  

 Наличие на екологично чисти територии, благоприятен климат и богато 

биоразнообразие 

 Традиции и професионализъм в дървообработващата и текстилната промишленост, 

металообработването и машиностроенето на територията на МИГ 

 Наличие на възможност за разработване и промотиране на качествен и разнообразен 

туристически продукт и използване на създадения имидж на туристическа дестинация 

на територията на МИГ 

 Наличие на подходящи ресурси за развитие на продукти и услуги извън земеделския 

сектор на територията на МИГ 

 Наличие на традиционни занаяти и богато нематериално културно наследство 

 Наличие на базов местен капацитет, множество реализирани проекти в селските 

общини и финансиране от ЕС 

 

17. Според Вашето лично мнение, местната общност би ли имала полза от 

увеличаването на туристите и посещаемостта на територията на МИГ „Дряново-

Трявна в сърцето на Балкана“, като резултат от изграждане на пълноценно 

международно сътрудничество? 

Моля, отбележете: 

 Да , защото ще има положителен ефект върху икономиката 

 По-скоро да 

 Не, защото това може да доведе до негативно влияние върху природата 

 По-скоро не 

 Друго 

В случай, че сте избрали „Друго“, моля посочете: 
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18. Според Вашето лично мнение, какъв вид туризъм трябва да бъде стимулиран 

за осигуряване на устойчиво развитие и европейска идентичност чрез 

международно сътрудничество на територията на МИГ „Дряново-Трявна в 

сърцето на Балкана“: 

Моля, отбележете: 

 Културен туризъм 

 Религиозен туризъм 

 Екологичен туризъм 

 Планински туризъм 

 СПА туризъм 

 Спортен/Приключенски туризъм 

 Селски туризъм 

 Конгресен туризъм 

 Друго  

В случай, че сте избрали „Друго“, моля посочете: 

 

 

 

Благодарим Ви! 
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