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СПИСЪК НА ИЗПОЛЗВАНИТЕ СЪКРАЩЕНИЯ 
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ВЕЦ Водноелектрическа централа 

ВиК Водоснабдяване и канализация 

ВОМР Водено от общностите местно развитие 

ДМА Дълготрайни материални активи 

ЕЗФРСР Европейски земеделски фонд за развитие на селските райони 

ЕК Европейска комисия 

ЕС Европейски съюз 

ЕСИФ Европейски структурни и инвестиционни фондове 

ЕФРСР Европейски фонд за развитие на селските райони 

МИГ Местна инициативна група 

НСИ Национален статистически институт 

НСПРСР Националният стратегически план за развитие на селските райони 

НЧ Народно читалище 
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I. ВЪВЕДЕНИЕ 

 

Продуктите и услугите с висока добавена стойност и благоприятното им 

влияние върху дела на земеделските продукти, успешно се изявяват като стимул за 

преструктуриране на българския стопански сектор, който се характеризира с голям 

брой нископродуктивни малки стопанства и предприятия.  

Липсата на начален капитал, на управленски знания и умения за развиване на 

неземеделски бизнес, формират относително малкия дял на стопани, развиващи 

печеливши дейности извън земеделието. 

Развитието на дейности в секторите с тенденция към пазарен растеж ще се 

улесни с помощта на инвестиционна подкрепа, насочена към стопанския сектор на 

територията на МИГ „Дряново-Трявна в сърцето на Балкана“. Това ще окаже  

положително влияние върху недостатъчната заетост, като се пренасочи работна ръка 

към работни места с по-висока производителност, благодарение на допълнителен доход 

за стопанския сектор на територията на МИГ. 

Посредством развитието на местната икономика ще се създадат възможности за 

заетост на населението, което би допринесло за намаляване на миграцията от селските 

райони. Допълнителните услуги с по-високо качество също могат да изиграят важна 

роля при избора на местното население за смяна на местожителството. 

Икономиката в селските райони на България се състои главно от 

микропредприятия с ограничени финансови ресурси за растеж и модернизация. Голяма 

част от тях са създадени с малък начален капитал от безработни или застрашени от 

безработица хора. Липсата на достатъчен финансов ресурс за първоначална инвестиция  

е довела до свръх концентрация на малки предприятия в няколко сектора, за които е 

необходим малък начален капитал, като ремонтни услуги или продажби на дребно. 

Секторът на дребния бизнес се характеризира с малък потенциал за създаване на 
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работни места и нисък темп на инвестиции. Това значително ограничава приноса му 

към създаване на заетост в селските райони.  

Друг фактор затрудняващ предприемачеството в селските райони е високия риск 

свързан с дейността на малки пазари породен от  недостатъчния достъп до бизнес 

развитие и съвети. Малкият бизнес в селските райони се сблъсква с допълнителни 

териториални пречки, дължащи се на ниската покупателна способност на местното 

население и стагниране на икономиката на селските райони.  

Инвестициите за нови и развитието на вече съществуващи микропредприятия е 

основен фактор за стимулиране на потенциала за създаване на заетост в икономиката на 

селските райони, както и за подобряване на конкурентоспособността. Тази подкрепа ще 

окаже благоприятно въздействие върху развитието на селските райони, чрез 

създаването на повече и по-качествени работни места. Това ще спомогне за 

разнообразяване на селската икономика на България, която в момента е силно зависима 

от земеделието. 

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

продукти с висока добавена стойност на територията на МИГ „Дряново-Трявна в 

сърцето на Балкана“. Това ще подпомогне  възприятието на населението за района, ще 

намали обезлюдяването и като краен резултат, ще се повиши качеството на живот на 

хората. 

На база съществуващата пазарна конюнктура и нейното разпределение по 

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

от земеделския и неземеделския сектор, които биха влезли в ролята на „локомотив“ за 

траен икономически растеж на територията на МИГ „Дряново-Трявна в сърцето на 

Балкана“. Също така ще предложи  рентабилни  за  територията  бизнес дейности,  

стартирането  на  които  би  обезпечило  на  нейните  жители достъп  до  разнообразни  

продукти  и  услуги  на  конкурентни  цени  –  стимул  за повишаване качеството на 

живот в селските райони и жизнения стандарт като цяло. 
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Основните дейности на  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 общините Дряново и Трявна. 

Целите на 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 

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;  
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 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 общините 

Дряново и Трявна и предизвикателствата пред местната общност съвпадат с основните 

приоритети на 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 

населението в общините Дряново и Трявна изискват „умни” решения, които да 

подпомогнат икономическото развитие на общините и да намалят последиците от 

демографската криза. 
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II. СОЦИАЛНО-ИКОНОМИЧЕСКИ ПОТЕНЦИАЛ НА ТЕРИТОРИЯТА НА МИГ 

 

Устойчиво развитие на селските райони 

Република България се намира в югоизточната част на Европа и заема площ от 

111 000 км
2
. Към края на 2018 г. населението на страната възлиза на 7.05 милиона 

души.  

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, 

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). 
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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. 

Високата безработица в селските райони се дължи основно на липсата на 

възможности за работа и ниските доходи. Затова предприемачеството и развитието на 

бизнеса в селските райони се насърчават чрез инвестиции в неземеделски дейности на 

земеделските производители и местния бизнес. Подкрепата е ориентирана и към 

начинания, базирани на местните ресурси, като селски туризъм, култура и занаяти, 

както и към начинания, свързани с иновациите и знанието. 

Подхода 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 
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съответствие с нуждите и очакванията на местното население; да се стимулират 

иновативни, интегрирани и устойчиви практики. 

ПРСР на България за периода 2014-2020 г. е одобрена на 29.04.2015 г. на 

заседание на Комитета за развитие на селските райони към ЕК, който се състои от 

представители на 27-те държави членки на ЕС. С това приключва формалната 

процедура за съгласуване с европейските институции. Всички следващи стъпки по 

прилагането на програмата се определят от българското правителство и Управляващия 

орган на програмата. 

Прилагането на ПРСР 2014-2020 г. има за цел да промени сериозно облика на 

селските райони в България чрез комбинирано въздействие на мерките, което да засили 

структурната реформа и подобри конкурентоспособността на земеделието и 

преработващата промишленост. Очаква се също да окаже благоприятно въздействие 

върху доходите на земеделските производители, общата производителност и 

внедряването на иновационни процеси и технологии. Програмата ще окаже още 

непреки положителни влияния, породени от създаването на интерес сред населението 

на селските райони за опазване на околната среда, както и от дейностите за обучение по 

въвеждането на модерни и екологични управленски системи. Конкретните 

количествени резултати не изчерпват обаче ползите, най-голямо е значението за 

дългосрочните ползи от инвестициите в човешкия капитал.  

 

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.  
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                 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. Административният център град Дряново отстои на 22 км от 

областния център-град Габрово, на 24 км от административния център на област 

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

града е Букурещ (201 км). През общината минава първокласен път Е-85, който свързва 

основни икономически центрове: Русе – Велико Търново - Габрово - Шипка - Казанлък 

- Стара Загора. През територията на общината преминава и основната железопътна 

артерия, свързваща Северна и Южна България: Русе - Горна Оряховица - Дъбово - 

Стара Загора - Подкова.  

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

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

км
2
,. Близо 60% от общата й площ е заета от земеделски територии,останалата част се 
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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.  

Релефът в община Дряново се определя от геоложкото развитие на 

Предбалканския физикогеографски район. Според природно-географската подялба на 

България, общината попада в Средната подобласт на Предбалкана. Релефът е 

разнообразен, преобладаващо хълмист, ниско планински, силно разчленен и пресечен. 

Наблюдават се поредица от долини, прорязани от дерета и оврази, тесни ридове и била 

със стръмни склонове. Надморската височина варира от 180 м. н. в. до 640 м. н. в. 

Хоризонталното разчленение на релефа варира от 1,5 до 3 км., а вертикалното от 100 до 

200 м. Най-високата точка е „Минин чукар” с надморска височина 704 м., разполовена 

на платовидното възвишение „Стражата”. Общината е разположена върху карстов 

терен, определящ наличието на множество пещери, понори, въртопи и кари. Оформени 

са група от пещери („Андъка“ и „Поличките“), от които с най-голямо значение е „Бачо 

Киро“.  

Община Дряново е сравнително бедна на полезни изкопаеми. Съществуват 

няколко строителни кариери, основно за камъни. Едва 138 дка от територията на 

общината е за добив на полезни изкопаеми и кариери, което е около 0,05 % от общата й 

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

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

Те се характеризират със силно изразен хумусен хоризонт и се образуват в условията на 

умереноконтинентален климат. Притежават неблагоприятни физикомеханични 

свойства. Почвеният пласт е тънък с пепеляв цвят. По поречието на река Янтра и река 

Дряновска има наличие на алувиални и делувиални почви. Климатът в общината е 

умерено-континентален. Лятото е горещо със средна юлска температура около 21° С, а 

зимата е студена със средна януарска температура 1,3° С. Средната годишна 

температура е 10° С. Преобладават западните, северозападните и североизточни 

ветрове, ориентирани по речните долини. Средната скорост на вятъра е около 1 м/сек. 

Има наличие на прояви на някои местни типове вятър – планинско-долинен и бора. При 
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южните ветрове снегът бързо се топи и заедно със стичащите се води и пролетни 

валежи понякога причиняват големи наводнения. Реките Дряновска и Янтра често 

излизат от коритата си. През лятото при издигането на въздушните маси в 

Предбалкана, обикновено се поражда мощна гръмотевично – дъждовна облачност. 

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

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  

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. Тези особености го характеризират с 

по–високи минимални температури през лятото в сравнение с тези за страната. Горите 

влияят върху намаляването на температурите през  лятото  и  запазване  на  по –високи  

температурни  стойности  през  зимата.   
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Влажността на региона е сравнително висока през всички годишни сезони, 

поради климатичните влияния. Естествената  защитеност  от  големия  брой  планински  

възвишения  и  горски насаждения оказва въздействие върху намаляване на скоростта 

на движение на въздушните маси  и  спадане  на  тяхната  сила.  Ветровете  са  

непериодични и с разнообразен интензитет.  Преобладават  северните,  северозападните  

и  западните  ветрове. Типичен за долините на реките е вечерният планински вятър. 

Географското разположение на община Трявна обуславя наличието на собствени водни 

ресурси, генерирани от валежите. На територията на общината извира и протича река 

Тревненска - приток на река Янтра.  

Останалите водни течения на територията на общината са къси и с непостоянен 

дебит. Периодите  на  пълноводие  и  маловодие  са  се  утвърдили  като  важни  

абиотични фактори  на  средата.  Пълноводието  продължава  4 - 5  месеца,  като  

обемът  на  оттока представлява  60-70%  от  годишния.  Поради  неравномерното  

разпределение  на валежите,  времето  на  пълноводие  е  различно.  Периодът  на  

маловодие  настъпва  в началото  на  лятото  и  продължава  3 - 4  месеца.   

Видовете почви, които са най-често срещани са тъмносивите  и  сивите  горски,  

кафявите  горски, планинско ливадните, алувиалните и делувиалните почви. Сивите 

горски почви са характерни за Предбалкана с надморска височина от 800 до 1 000 м. и 

се образуват в условията на умерено-континентален климат, също така имат ясно 

изразен  хумусен  хоризонт.  Хумусното  съдържание  е  до  5%,  а  общия  запас  на 

хумус  варира  от  20  до  25  т/дка.  Притежават  неблагоприятни  физико-механични 

свойства и понижена водопропускливост като резултат от тежкия си механичен състав. 

За повишаване на плодородието на сивите горски почви е необходимо провеждането на  

редица  мероприятия,  като  върху  тях  могат  да  бъдат  отглеждани  зимна  пшеница,  

ечемик, ръж, фасул, овощи, люцерна и др. 
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Демографска ситуация на територията на МИГ „Дряново-Трявна в сърцето на 

Балкана“ 

По данни на НСИ от 31.12.2017 г. на територията на МИГ „Дряново-Трявна в 

сърцето на Балкана“ живеят 19067 души, от които 9141 (47,9 %) мъже и 9 926 жени 

(52,1), което е една значима част от цялото население, което живее в селските райони в 

Република България. Общо 16570 души (86,9 %) живеят в общинските центрове гр. 

Дряново и гр. Трявна, от които 7944 мъже и 8626 жени. Общо 2497 души (13,1 %) 

живеят в селата на територията на МИГ, от които 1197 мъже и 1300 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 

19067 9141 9926 16570 7944 8626 2497 1197 1300 

                                                                                                                                                            
              Таблица 1 

 

 

 

 

Полово структура на населението на територията на МИГ 

48%
52%

 

                                                                         Графика 1 
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Полово структура на населението в градовете на територията на МИГ 

48%
52%

В гр. Дряново и гр. Трявна мъже В гр. Дряново и гр. Трявна жени

 

                                        Графика 2 

Полово структура на населението в селата на територията на МИГ 

               

48%52%

В селата на територията на МИГ мъже

В селата на територията на МИГ жени

 
      Графика 3 

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 

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 
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2014 20315 9773 10542 17684 8517 9167 2631 1256 1375 

2013 20628 9921 10707 17956 8649 9307 2672 1272 1400 

                                                 Таблица 2  

През последните 5 години се наблюдава трайна тенденция на намаляване на 

населението. Намаляването на населението на територията на МИГ „Дряново-Трявна в 

сърцето на Балкана“ е много по-осезаемо, отколкото в селата. Основен извод е 

представената информация е необходимостта от стимулирането на икономическото 

развитие в градовете на територията на МИГ „Дряново-Трявна в сърцето на Балкана“, 

където е съсредоточена и основната част от младото и икономически активното 

населението то територията на МИГ. Тенденцията в движението на населението е 

представена на следващата графика. 

Изменение на броя на населението на територията на МИГ 
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                                   Графика 4                                                                                                                              

Към 31.12.2017 г. на територията на МИГ „Дряново-Трявна в сърцето на 

Балкана“ 2 040 души са под трудоспособна възраст (1 026 мъже и 1014 жени), което е 

10,7 % от населението на територията на МИГ. 10232 души са в трудоспособна възраст 

(5 583 мъже и 4649 жени), което съставлява 53,66 % от населението и 6 795 души (2 532 

мъже и 4263 жени) са над трудоспособна възраст или 35,64 % от населението. 

Възрастовата структура на населението на територията на МИГ е представена на 

следващата таблица: 
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Възрастови категории 

Общо на територията на 

МИГ 

В гр. Дряново и гр. 

Трявна 

всичко Мъже жени всичко мъже жени 

19067 9141 9926 16570 7944 8626 

Под трудоспособна възраст 2040 1026 1014 1864 945 919 

В трудоспособна възраст 10232 5583 4649 9114 4945 4169 

Над трудоспособна възраст 6795 2532 4263 5592 2054 3538 

                                                                                                                                          Таблица 3 

 

 Възрастовата структура на населението на територията на МИГ „Дряново-

Трявна в сърцето на Балкана“ е представена на следващата графика: 

Възрастова структура на населението на територията на МИГ 

Под трудоспособна възраст

В трудоспособна възраст

Над трудоспособна възраст

1026

5583

2532

1014

4649

4263

мъже 9141 жени 9926

 

                                                                                                                                                                                      Графика 5 

Значително внимание следва да се обърне на намаляващи брой на населението в 

и под трудоспособна възраст. През последните 4 години, особено в периода 2016-2017 

г. се отчита константен процес на намаляване на населението в и под трудоспособна 
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възраст. Тенденцията в демографския потенциал на територията на МИГ е представена 

в следващата таблица: 

Година 2014 2015 2016 2017 

Под трудоспособна възраст 2193 2147 2120 2040 

В трудоспособна възраст 11118 10836 10575 10232 

Над трудоспособна възраст 7004 6945 6877 6795 

                                                                                                                                                                       
           Таблица 4 

      

Изменение на възрастовата структура на населението на територията на МИГ 
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                                                                                              Графика 6 

По експертна оценка1 към 31.12.2017 г. на територията на МИГ „Дряново-

Трявна в сърцето на Балкана“ 18 003 души (94,42 %) се самоопределят като българи, 

520 (2,73 %) като турци, 300 (1,57 %) като роми, 244 (1,28 %) към друга етническа 

група. 

 

                                                 
1
 Методологията на експертната оценка е приложена на база официални данни от последното преброяваване в Р. България през 

2011 г., спазвайки процентните съотношения на отговорилите доброволно на въпрос за етническа принадлежност. 
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Етническа структура на населението на територията на МИГ 
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Социално-културна ситуация на територията на МИГ „Дряново-Трявна в сърцето 

на Балкана“ 

 

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. 
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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.  

Исторически музей – Дряново е открит през 1970 година. 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. Някои от най-значимите обекти на 

богатото културно наследство на Община Дряново са: Дряновският манастир „Свети 

Архангел Михаил”; Църква „Свети Никола”; Мостът на Колю Фичето над р. 

Дряновска; Икономова къща; Лафчиева къща; Часовниковата кула; Храм „Света 

Троица”. 

Един  от  значимите  ресурси  на  община  Трявна  е запазеното  културно –

историческо наследство. Запазени и реставрирани са редица обекти на възрожденската 

архитектура, които образуват характерен градски ансамбъл. Специализираният музей 

за резбарско и зографско изкуство в Трявна съхранява и  управлява значими обекти на 

възрожденската архитектура, дърворезбата, иконописта и съвременното  изкуство.  

Музеят съчетава  традиционни  подходи за  представяне  на културното  наследство с  

нови  атракции,  чрез  които  развива  предлаганите  услуги  за посетителите - обучение 

по дърворезба, обиколки на града, вечерни посещения в някои 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 
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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. 

Разпределение на читалищата на територията на МИГ 

57%

43%

Читалища в Община Дряново

Читалища в Община Трявна

 
 Графика 8 

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

Балкана“ 

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 
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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. 

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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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 

- - - - - - - 

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 
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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 .. 
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 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 
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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 5 

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

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

на Балкана“ 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 

ХОТЕЛИЕРСТВО И РЕСТОРАНТЬОРСТВО 133 11942 

ХУМАННО ЗДРАВЕОПАЗВАНЕ И СОЦИАЛНА РАБОТА 41 6777 

              Таблица 6 

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“. 
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Икономически показатели на територията на МИГ за брой предприятия 

 

 
   Графика 9 

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“. 

 

Икономически показатели на територията на МИГ за приходи от дейността 
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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. 

Икономически показатели на територията на МИГ за брой заети лица 

 
                                                                                                                Графика 11 

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 
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Общ брой на регистрираните 

земеделски стопани 
70 109 179 

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 7 

 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 12 
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Разпределение на обработваемите земеделски площи на територията на МИГ 

 

 
                                                                                                                                                                                                  

                     Графика 13 

 

 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: 

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 8 
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Разпределение на селскостопанските животни на територията на МИГ 
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Инфраструктурна ситуация на територията на МИГ „Дряново-Трявна в сърцето 

на Балкана“ 

 

Общо предизвикателство пред всички населени местна на територията на МИГ 

„Дряново-Трявна в сърцето на Балкана“ е нуждата от ремонт и доизграждане на 

съществуващата ВИК инфраструктура. Община Дряново се намира в Северен 

централен район на планиране на България (област Габрово). През територията на 

общината преминава републикански път I-5, съвпадащ с европейски път Е85: Русе – 

Бяла – Велико Търново – Стара Загора – Хасково – Свиленград, осигуряващ добрата 

транспортна достъпност на населените места до общинските и областните градове в 

региона. Връзката с тях се осъществява предимно с автомобилен транспорт като 

общината се характеризира с ниска гъстота на пътна мрежа.  

Републиканската пътна мрежа, преминаваща през територията на община 

Дряново, е с обща дължина от 100,036 км. и включва първокласни и третокласни 
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пътища - Път I-5 /18,265км./, Път III-303 /8,721 км./, Път III-406 /8,737км./, Път III-609 

/27,931км./, Път III-4041 /17,930км./, Път III-5002 /8,670км./ и Път III-5502 /9,782км./. 

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

пътната настилка и прилежащата техническа инфраструктура. Тези фактори водят и до 

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

представлява ограничител и за инвестиционните намерения на територията на 

общината и донякъде спира нейното пространствено и социално-икономическо 

развитие. Железопътната линия, свързваща общината с останалата част на страната, 

обвързва линеарно разположените шест населени места Соколово, Ганчовец, спирка 

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

прави връзка с 2 международни линии.  

В община Дряново има частично изградена водоснабдителната мрежа, която не е 

на необходимото ниво за задоволяване на питейните нужди на общината. В общината 

са налични селища с ограничения по отношение на използването на вода, особено в 

летния период. Водоснабдени са 25 от селата, 24 не са и 1 е с режим. Въпреки тази 

статистика, процентът на неводоснабденото население е едва 2,8%. Общата дължина е 

226,02 км. В настоящия момент на територията на общината има проблеми с много 

аварии, които нарушават инфраструктурата поради остарелите етернитови тръби на 

водоснабдителната мрежа. Обитаваните жилища по наличие на канализация и 

местонамиране в община Дряново са 3846 бр., като в 849 от тях не е налична 

канализация и 400 са свързани с попивна яма. На територията на общината има общо 

51 водоизточници, но 12 населени места са водоснабдени от хидровъзел „Йовковци”. 

Другият голям възел е „Стоките“, като осем села се снабдяват от него. Всички други 

източници са със значително по-малък дебит.  

Липсата на пречиствателна станция довежда до замърсявания на реките, а ямите, 

които населението употребява замърсяват подпочвените води. Електропроводната и 

електроразпределителната мрежа осигурява достатъчна сигурност и оперативност в 

захранването на всички селища. Инсталираната мощност е оразмерена за по-големи 
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товари от сегашното потребление. Два частни ВЕЦ-а работят на територията на 

общината, като те като повечето подстанции работят с около 40 % от капацитета си. Не 

достатъчно се оползотворява потенциала за използване на енергия, произвеждана от р. 

Янтра и р. Дряновска. 

Телекомуникационните мрежи са добри и обхващат всички населени места като 

има 100% телефонизация с цифрови апарати и покритие от мобилните оператори. 

През община Трявна преминават два пътя ІІІ клас с обща дължина от 63 км - III- 

552 (Вонеща вода – Трявна – Габрово) и III – 609 (Царева ливада – Трявна – Плачковци 

– Кръстец). Общата дължина общинската пътна мрежа е 285 км, като тази относителна 

голяма дължина е обусловена от планинския релеф и множеството населени места в 

общината. Основните проблеми са свързани с незадоволителното състояние на пътната 

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

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

местата, в които да бъде насочван ограничения финансов ресурс предвид големия брой 

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

Предвид географското разположение на община Трявна добрата транспортна 

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

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

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

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

степен наличното ежедневна трудова миграция в общината, както и ще създаде 

възможност за привличане на нови инвеститори в местната икономика. Основен 

източник на електроенергия за област Габрово е националната електроенергийна 

система, стопанисвана от НЕК ЕАД – Eлектроенергиен системен оператор, мрежови 

експлоатационен район Горна Оряховица.  

Изградените водно-електрически централи са с малка мощност и задоволяват 

местни нужди. На територията на областта попада един основен възел на преносната 

система – подстанция “Балкан” с трансформация на напрежението 220/110 КV и 
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инсталирана трансформаторна мощност за тези напрежения 400 МVА. Тя е свързана с 

други електроенергийни центрове на националната преносна мрежа посредством 

електропроводи 220 КV. В общината функционира една подстанция (Трявна), 

разположена в гр. Трявна, която захранва гр. Трявна и гр. Плачковци. Подстанцията е 

свързана с тягова подстанция Кръстец чрез електропровод 110 КV с дължина 16,4 км. 

Електропреносната мрежа е изградена в необходимата оптимална конфигурация като 

елемент от електроенергийната система на страната. Тя гарантира сигурно, безопасно и 

ефективно функциониране на електроенергийната система и непрекъснатост на 

снабдяването на потребителите с електрическа енергия в нормални условия и при 

смущения. ВиК системите на община Трявна се обслужват от ''ВиК'' ООД – гр. Габрово 

(51% държавна и 49% общинска собственост, вкл. с участие на община Трявна).  

Дружеството обслужва населени места от три общини – Габрово, Дряново и 

Трявна. Водоснабдяването на общината се извършва от повърхностни и подземни 

водоизточници. Водоснабдителните системи за питейна вода в община Трявна 

обслужват 99% от населението. Само няколко отделни малки села (с общо население по 

– малко от 150 жители) се водоснабдяват чрез местни водоизточници и 

водоснабдителни мрежи, невключени в капитала на дружеството. Целият Габровски 

регион е карстов – характерно за карстовите извори е техният малък и непостоянен 

дебит през различните сезони. Това често налага режимно водоснабдяване особено за 

община Трявна. В качествено отношение съществуващата водоснабдителна мрежа в 

населените места от община Трявна е остаряла (20-60 години употреба на тръбите), 

силно амортизирана, с много течове и разходи по текущи ремонтни работи.  

На територията на община Трявна няма изградена хидромелиоративна 

инфраструктура. Функционира един язовир за спорт и рекреация. По отношение на 

комуникационното покритие на територията на района с инфраструктура за 

широколентов достъп до интернет се наблюдават няколко концентрации на територии в 

„дигитална сянка”. Неосигурени са част от източните части на община Трявна. 
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Републиканска пътна мрежа на територията на МИГ 

Об…

 
                                                                                                                        Графика 15 

 

 
Общинска пътна мрежа на територията на МИГ 
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Общо км Общинска пътна мрежа на територията на МИГ

Общинска пътна мрежа в Община Дряново

Общинска пътна мрежа в Община Трявна

 

                                                                                                                           Графика 16 

 

Територията, обхваната от МИГ „Дряново-Трявна в сърцето на Балкана“ се 

характеризира с изключително висок потенциал за развитие на туристическия сектор. 

На територията на община Дряново се намира част от Защитена зона „Дряновски 

манастир”, определена по Натура 2000. На нейна територия се намират много 

културно-исторически и природни туристически обекти – Дряновски манастир „Св. 

Архангел Михаил”, пещера „Бачо Киро”, въжена градина „Приключенския остров”, 

крепост „Боруна”, музейна експозиция „Археология и Възраждане”, и урбанизирани 

обекти – места за настаняване, заведения за хранене и развлечения, павилиони, което 

предполага, че територията се използва активно за туризъм, като се спазват 

изискванията за опазване на защитена природна зона. Тази територия е с най-голям 
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туристопоток в цялата община. Дряново е сред 100-те национални туристически обекта 

на Българския туристически съюз. 

През XVIII - XIX в. се заражда, развива и разцъфтява най-старата Възрожденска 

художествена школа по българските земи – Тревненската. Строят се къщи, училища и 

църкви, майстори занаятчии и дърворезбари създават свои еснафски сдружения и 

утвърждават влиянието на Тревненската художествена школа. По цяло българско и 

извън пределите му се носи славата на зографите и марангозите (резбарите) от Трявна. 

Тук са родени съратникът на Васил Левски - Ангел Кънчев, поетът Пенчо Славейков и 

на първия български професор по химия Пенчо Райков. Близо десетилетие в 

Тревненското школо (създадено през 1839 г.) е учителствал Петко Рачев Славейков. 

 

III. ВИДОВЕ ПРОДУКТИ С ДОБАВЕНА СТОЙНОСТ – УСПЕШНИ ПРАКТИКИ ОТ 
ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ 

 

Какво представляват продуктите с добавена стойност? 

Най-основно продукт с добавена стойност означава добавка или действие, които 

помагат да се повиши стойността на продукта или нещо, което може да се добави към 

продукт, който позволява да се увеличи маржа на печалбата му. 

Има различни продукти и действия с добавена стойност, но обикновено, когато 

става дума за биологично земеделие или за търговия с биологични продукти, те са 

групирани заедно като "продукти с добавена стойност" или "култури с добавена 

стойност". 

Друг важен термин е "Възможности с добавена стойност", до които се отнасят 

повече до действия, които могат да бъдат предприети, например: да се направят 

конфитюри от органична рапица, да се направи уникално сирене в местна 

млекопреработвателна ферма, опаковане на биологични продукти заедно по специален 
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начин, който може да увеличи тяхната стойност, да се организират посещения на ферми 

или образователни семинари и др. 

Най-често усилията за добавена стойност към местен продукт целят да 

увеличават печалбата, но продуктите с добавена стойност имат и други ползи, като 

например: 

 Маркетингова стойност - Биологичните зеленчуци са достъпни навсякъде, 

но ако потребителите могат също да вземат нарязани цветя или сушени 

билки, тогава вече предлаганите продукти започват да се открояват;  

 Образование - Продуктите с добавена стойност могат да увеличат 

притежаваните бизнес познания; 

 Екологични аспекти - Възможностите за добавена стойност са много 

екологосъобразни в по-голямата си част, тъй като те обикновено 

използват ресурси, които вече са разполагаеми и поддържат 

експлоатацията на земята и използването на нови суровини до минимум. 

Директният маркетинг и продуктите с добавена стойност са две от най-добрите 

стратегии, които земеделските производители могат да използват, за да подобрят 

нетната си рентабилност. Продуктите с добавена стойност могат да отварят нови 

пазари, да повишават печалбата на частното стопанство и да удължават сезона, в които 

да бъде реализирана произведената продукция. 

Продуктите с добавена стойност се определят като притежаващи: 

 Промяна във физическото състояние или формата на продукта (като 

например смилане на пшеница в брашно или приготвяне на сладко от 

ягоди); 

 Производство на продукт по начин, който повишава неговата стойност 

(като например продукти, произведени по биологичен начин); 
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 Физическа сегрегация на селскостопанска стока или продукт по начин, 

който води до повишаване на стойността на тази стока или продукт (като 

запазена маркетингова система). 

Съвременния начин на живот се отразява върху вкусовете и навиците на 

потребителите. Това е една от причините за нарастване на вноса и застой на цената на 

местните продукти, които не са достатъчно приспособени за търсенето на европейския 

пазар. Необходимо е местните производители да познават вкусовите навици на своите 

потребители, за да могат да предлагат конкурентоспособни продукти. Важно е тези 

продукти да отговарят на нуждите на пазара и да предлагат максимално добро 

съотношение цена - качество. 

Динамичният начин на живот през последните години създава все по-голяма 

дистанция между потребителите и етапите на първичното производство. 

Производителите усещат натиск от по-високите разходи за суровини, както и от все по-

ниските продажни цени. „Спасителен пояс“ за производителите се явяват продуктите с 

добавена стойност, които дават шанс за реализиране на по-висок марж на печалбата и 

за съживяване на икономическия спектър на малките производители. 

 

Приспособяването към икономическата конюнктура не е задължително да бъде 

свързано с висока техническа и инвестиционна активност от страна на 

производителите. Като ключов фактор за реализиране на продукти с добавена стойност 

се определя положително и проактивно отношение към бизнес начинанието. МИГ 

„Дряново – Трявна в сърцето на Балкана“ изпълнява Стратегия за ВОМР, която има за 

цел да обедини различни идеи и инвестиционни проекти в интегриран подход за 

развитие на цялата територия на МИГ – общините Дряново и Трявна. 

Постигането на общо определени цели в полза на цялата територия на МИГ се 

дължи на реализацията на различни по вид, но последователно насочени проекти.  

Развиването на дейности, имащи за цел добавяне на стойност към продукция 

посредством ПРСР 2014-2020 г., не само дава възможност за развитие или поддържане 

на стабилна икономическа рамка, но също и за извличане на ползи от всички налични 
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ресурси (демографски, стопански, фолклорни и др.) съществуващи на територията на 

МИГ, за да се насърчи устойчивото местно развитие.  

Продукти, произведени от местното население и с местни ресурси могат да 

бъдат продукти с добавена стойност, които ще подпомогнат пряко местната икономика. 

 

Опитът на Великобритания 

 

Всяка година около 10000 нови продукти биват 

представяни в хранителната-вкусовата промишленост на 

Великобритания. Страната е определяна като силно 

конкурентноспособна в сферата на продуктите с добавена 

стойност, маркови продукти и такива, за които се изискват 

специални умения. Най-големият сектор във Великобритания е производството на 

храните и напитките, който се развива с по-високи темпове, в сравнение с останалите 

сектори. Качеството на суровините, безопасния производствен процес и иновациите 

правят страната един от най-уважаваните производители на храни и напитки. 

Произведените във Великобритания храни и напитки се дистрибутират по цял свят и 

имат гаранция за автентичност и качество. Всички тези компоненти в комбинация с 

огромния мащаб на хранително-вкусовата промишленост във Великобритания я правят 

идеално място за чуждестранни инвестиции.  

Важен фактор за успешното развитие в сектора е прецизно изградената верига 

за доставки. Тя е една от най-добре развитите в света, като доставя близо 5 милиарда 

различни продукта всяка година и представлява 7% от БВП на страната. Това се дължи 

на надежден и ефективен транспорт и логистична система. Те включват въздушни и 

железопътни линии, както и пристанищна и магистрална инфраструктура. За 

сигурността и бързината на доставките допринася и добре развитата мрежа от 

специалисти в областта на складирането и дистрибуцията на продукти. Това осигурява  
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бързи доставки от централната част на страната, които могат да бъдат осъществени и 

върнати в рамките на 24 часа, а при необходимост продуктите да бъдат иззети обратно 

само за няколко часа. 

Друг ключов фактор в разширяването на дейността на сектора е използването 

на иновативни и високи технологии. Хранително-вкусовата промишленост на 

Великобритания е високотехнологична индустрия, която използва най – модерните 

практики в областта на информационните технологии, природните науки и 

инженерството, за да отговори на търсенето на потребителите и да повиши 

продуктивността, като същевременно намали до минимум влиянието върху околната 

среда. Не случайно, хранително-вкусовата промишленост на Великобритания е 

призната като една от най-динамичните и иновативни в света. 

Доказателство за иновациите в сектора е въвеждането на замразените храни, готовите 

ястия и инстантното кафе, като Великобритания е първата страна, която налага тези 

продукти на пазара. Също така, страната е лидер в развитието на най-масовите храни, 

като пазарният дял в момента в над 1.2 милиарда паунда и е нараснал с 13%, като през 

2000 г. е бил на стойност 335 милиона паунда. 

 

Ферма за охлюви, България 

 

„ЕКО-ТЕЛУС“ е малка фамилна ферма за охлюви в 

село Българево, изградена през 2010 година на площ от 

близо 4 дка. Фермата се намира в непосредствена близост 

до Черноморския бряг, което създава изключително 

благоприятна среда за отглеждането на охлювите, поради високата влажност на 

въздуха и богатата на варовик почва. В България охлювъдството все още не е добре 

развито, поради това българските фермери заимстват опит от свои колеги в Белгия и 

Франция, които имат дългогодишна практика в отглеждането на охлюви. 
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Единствено фермата за охлюви ЕКО-ТЕЛУС на Балканския полуостров посреща 

гости, предлагайки им на място да дегустират пресни охлюви или охлювни продукти 

директно от ресторанта на фермата. През 2015 година ферма „ЕКО- ТЕЛУС“ е 

наградена с приз за „Най – нова туристическа атракция“ от Българската асоциация по 

хотелиерство и ресторантьорство. Фермата е единствената в Европа, която може да се 

похвали със собствен ресторант, а тук ще може да се дегустират световноизвестния 

специалитет –охлюви по бургундски. Любителите на френската кухня ще могат да 

опитат и пастет от охлюви, който е направен по оригинална френска рецепта, хайвер от 

охлюви и други специалитети. 

Фермата предлага беседи за посетителите с любопитна информация за охлювите 

и тяхното отглеждане, разходка в средата, в която живеят охлювите и грижите, които 

полагат фермерите за тях. 

 

Интегриран проект за веригата на доставки за хранително-вкусовия сектор 

регион Марке, Италия 

  

Проектът се реализира в регион Марке, Италия по 

ПРСР 2007-2013 г. и продължава през програмния период 

2014-2020 г. Целевите групи са единични или свързани 

производители, преработватели и дребни оператори. 

Потребителите се явяват като непряка целева група. Целта на 

добрата практика е оказване подкрепа на предприятията, 

особено на микропредприятията, при достъпа им до пазари и иновации, осигуряването 

на високи стандарти за качество по веригата на доставки, както и  създаване на 

критична маса. Добрата практика е прилагана за вериги на макро- и микро- доставки, а 

също и за доставки на местно ниво за зърнени култури, месо от едър рогат добитък, 

мляко, макаронени изделия, зехтин, плодове и зеленчуци. Интегрираната стойност на 
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проекта за веригите на доставка е: подобряване на агрегацията сред участниците във 

веригата на доставки; подобряване на SWOT анализа; подобряване на качеството; 

подобряване на достъпа до финансиране; създаване на критична маса и консорциум за 

изпълнението на съвместни инициативи и за постигане на нови търговски канали, за да 

се подобри процесът на производство и въвеждане на иновации; предоставяне на 

обучение и информираност по отношение на консорциумите и компетенциите и др. В 

резултат на проекта общо около 1300 предприятия в момента кандидатстват със свои 

проекти. 

Създаване на производство за натурален сок „Uni“, Гърция 

След създаването на съвместно 

предприятие „ALFIOS POMEGRANATE SA“ 

акционерите-производители на нар се 

възползват от финансиране от ЕЗФРСР, за да 

създадат напълно автоматизирана 

производствена линия за 100% натурален сок 

от нар. 

ЕЗФРСР е подкрепил създаването на цялостна производствена линия за 

производство на семена от нар и сок от нар. Това включва цялостна производствена 

единица, напълно автоматизирана от етапа на измиване до процеса на селекция, 

пилинг, разделяне на плодовете и автоматично прехвърляне на сока към 

ферментационната и пастьоризиращата единица и накрая етапа на бутилиране. 

Продуктът се произвежда съгласно общи стандарти, за да се осигури оптимално 

качество. 

Резултати:  

Поточната линия за сок започва производство в края на 2015 г., като 

първоначално произвежда 16 332 бутилки от 100% натурален сок без консерванти, 

подсладители и ароматизатори. Сокът се бутилира в стъклени бутилки от 250 ml. Около 
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три тона суровина може да бъде преработена от завода на час, като годишното 

производство възлиза на приблизително 822 000 литра сок. 

Фирмата поддържа научна база данни и постига сертификати AGRO 2.1 и 2.2 за 

своите култури. Също така е създадена дистрибуторска мрежа. 

Заводът приветства посещенията в училище и си сътрудничи с университет, за 

да повиши качеството на своя продукт. Той се стреми да се възползва от местната 

идентичност на продукта и да отвори полетата на нар и да въвлече заинтересованите 

местни жители. 

Проектът също така е проучил потенциалната употреба на остатъците (семена) 

за производството на етерични масла. Компанията се стреми да произвежда пресен сок 

за директен местен маркетинг, който да пласира в туристическата зона на Древна 

Олимпия. 

Добра практика:  

Заводът капитализира икономии от мащаба, които могат да се реализират, когато 

производителите си сътрудничат в голям мащаб. Проектът доказва, че производителите 

на плодове могат да работят по-добре в голям мащаб, дори и в район без традиция на 

сътрудничество. 

 

Комплексно развитие на ферма „Mangalica“, Унгария 

Младата предприемачка, г-жа Zsóka Fekete, решава да 

създаде собствена ферма за разплод на родната унгарска 

свинска порода, наречена „Mangalica“. Тя получава подкрепа 

от ПРСР по различни мерки. 

Първоначално тя се възползва от подкрепата за младите земеделски стопани и си 

закупува на земя за отглеждане на плодове и зеленчуци. Подкрепата на LEADER й 

помага за закупуването на някои специални машини като машина за почистване на 
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плодове и зеленчуци, машина за нарязване на плодове и зеленчуци и т.н. Когато 

животновъдството във фермата й започва да се разширява, младият земеделски 

производител използва подкрепата на ПРСР за модернизация на фермата, за да получи 

трактор и ремарке. Те се използват за растителна продукция, която се използва за 

хранене на свинете. И накрая, за да се направи преработка на храна, тя закупува серия 

от различни специализирани машини (хидравлична машина за пълнене, месомелачка, 

вакуумна опаковъчна машина и др.) с помощта на мярка "Добавяне на стойност към 

селскостопански продукти". 

Резултати:  

Г-жа Zsóka създава собствен добитък от породата „Mangalica“ с повече от 40 

свине майки и 300 прасета, които се хранят със собствените на фермата биологични 

фуражи. Инвестицията дава възможност на бенефициента да стане самостоятелно заето 

лице и да създаде 1 работа място на пълно работно време. Фермата има европейско 

признание и често участва в събития, изложби, професионални конференции както на 

национално, така и на международно ниво. Продуктите на фермата получават 

наградата за качество на Hajdu-Bihar County и от 2013 г. насам продуктите печелят 

награди на фестивалите Mangalica National. 

Добра практика:  

Подкрепата от ПРСР следва да бъде изцяло използвана, тъй като допринася 

значително за създаването на жизнеспособна ферма. Сътрудничеството е от ключово 

значение, тъй като без създаване на професионална мрежа, участие в различни събития, 

фестивали и т.н. фермата едва ли би могла да оцелее. Успехът изисква много лични 

инвестиции и всеотдайност.  

IMES-SEMI - Добавяне на стойност към производството на масло от семена 

чрез въвеждане на иновативни решения, Италия 

Девет ферми в провинция Пиза в Тоскана се 

събират в консорциум през 2010 г., а две години по-късно 
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изготвят проект за проучване на възможността за отглеждане на маслодайни култури и 

добавяне на стойност към местното производство. 

Дейностите по проекта включват опити за отглеждане и селекция на маслодайни 

култури, разработване и тестване на нови продукти и процеси и анализ на пазара. 

Фермите партньори по проекта осъществяват тези дейности със съдействието на 

консорциума и на Университета в Пиза. 

Резултати:  

Създадени са два иновационни продукта:  

1) висококачествено ленено и шафраново масло за консумация от човека; и  

2) кейкове за хранене с лен и шафран. 

Разработена е специфична опаковка за по-добро запазване на органолептичните 

качества на лененото масло. Проведени са протоколи за култивиране, които позволяват 

да се подобри ротацията на културите, като се подобри плодородието на почвата 

благодарение на въвеждането на пионерни култури. 

Всички участващи стопанства имат положителни икономически ефекти поради 

диверсификацията на културите и възможността за преработка и продажба на 

висококачествени продукти на пазара. Консорциумът „Strizzaisemi“ днес отглежда 

повече от 300 хектара с маслодайни култури. 

Добра практика:  

Взаимодействието между партньорите по време на изпълнението на проекта, и 

по-специално за определянето на протоколи за култивиране, се счита за фактор за 

успех, тъй като позволява идентифицирането на практики, съобразени с конкретните 

характеристики на разглежданата област. 

Координацията на всички партньори се счита за трудна задача и изисква много 

усилия и работа. Това е свързано и с продължителната фаза на изпълнение на проекта 
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(четири години), която се нуждае от редовни  действия на водещия партньор да запази 

непроменения ангажимент към проекта на всички партньори. 

 

„VACASTO“ Добавяне на стойност към отглеждането на кестени в Тоскана, 

Италия 

Проектът цели да запази производството на 

кестени в италианския регион Тоскана, който страда от 

вредители, болести, лошо време и икономическа криза. 

Това довело до увеличаване на изоставянето на земята. 

Веригата на доставките също била разбита и зле 

организирана. Методите на събиране на реколтата също 

били стари и неконкурентоспособни. 

Проектът използва финансиране от ЕЗФРСР за координиране на различните 

участници във веригата за доставки, възстановяване на изоставените производствени 

зони за кестени, закупуване на оборудване за събиране на реколтата и управление на 

горите. 

Резултати:  

В проекта са се включили 95 участници. Възстановени са 125 хектара с 

кестеново дърво и е увеличен производствения потенциал на областта. Създадени са 

нови горски пътища в четири горски стопанства в област Тоскана. Построени са 18 

огради. Закупени са 62 бр. оборудване. Закупени са 3 големи горски машини. 

Построени са 5 съоръжения за възстановяване на сухи кестени. Създадени са 6 нови 

складови помещения. Закупени са 9 машини, използвани за преработка, една за 

прибиране на реколтата и две за сушене. 

Добра практика:  

Чрез тясното координиране е възможно да се преодолее сложността при 

кандидатстване за финансиране с голям брой бенефициенти. 
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Създаване на традиционната пекарна на територията на ферма, Франция 

Подкрепата по ПРСР е използвана от млада жена 

предприемач за изграждане на традиционна фурна в своята 

ферма. Новата пекарна продава на местната общност 

органичен хляб, като им предлага качествен продукт и 

възможност за социално взаимодействие в помещенията за 

хлебопроизводство. 

Резултати:  

Производството на пекарната достига седмичен обем от 140 кг, от които 30 

килограма отиват в училищните столове. Всеки петък пекарната е отворена за директни 

продажби, обслужвайки средно 30 клиенти. 

Добра практика:  

При реализирането на инвестицията е жизненоважно да има налични достатъчно 

финансови средства, до пристигането на безвъзмездната финансова помощ, тъй като тя 

идва под формата на възстановяване на разходите. На Управителният орган, отговарящ 

за проверката на точността на разходите за този проект му е отнело повече от шест 

месеца за да верифицира направените от бенефициента разходи. 

Концепцията  LSPPC  (Local  and  Solidarity  based Partnership  between  Producers  

and  Consumers  – Местно и солидарно базирано партньорство между 

производители и консуматори)  

Тази концепция включва нов работен подход за 

фермерите, реално сътрудничество между фирмите и 

клиентите, както и нов консуматорски подход за 

потребителите. 



 

                  

 

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 Споразумение № РД50-45 от 30.04.2018 г за изпълнение на Стратегията за ВОМР и предоставяне на 

безвъзмездна финансова помощ., 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. 

   47 

Добри примери:  AMAP във Франция; CSA в англосаксонските страни; 

ASC в Квебек; Teikei в Япония; Reciproco в Португалия.  

 Концепцията LSPPC възниква в Япония през  1970 г.  –  1975 г.  Началото й 

дават група  японски  жени недоволни от лошото  качество  на  продуктите, които  

купуват. Те  решават  да  се  абонират  за продукцията  на  местните  фамилни  ферми  

за доставка  на  пресни  и  здравословни  плодове  и зеленчуци.   

Този находчив подход в наши дни се приема добре от потребители и 

производители, като гаранция за това са 15-те  милиона ферми участващи в такива 

договори, 5000 сертифицирани и още 225 000 не сертифицирани Био-ферми. 

 Френският опит – АМАР (Association pour le maintien d’une agriculture 

paysanne) 

АМАР се основава от  договор  между  един фермер (най-често  

зеленчукопроизводител в крайградската зона) и група от 80–150 

потребители/семейства. Най-важният елемент за функционирането  на  системата  е  

взаимното доверие. То е от изключително значение, тъй като потребителите  купуват  

авансово  цялата  или част  от  продукцията  на  фермата  за  сезона  на фиксирана  цена,  

договорена  с  фермера. В  цена са включени  всички  разходи  на фермата, като семена,  

торове,  вода,  поддръжка на инвентара  и  машините,  персонал  и  т.н.    Потребителите  

се  задължават  да  подкрепят фермата  през  сезона,  да  споделят  рисковете  и ползите 

от производството на био-зеленчуци. Фермерът от своя страна се задължава да  

произведе  биологични продукти  (плодове,  сирене,  месо)  и  да  предложи максимално  

голямо  разнообразие  от  продукти, както и да отглежда с предимство стари и местни 

сортове.  Също така, фермерът  е длъжен  да  доставя  един  път седмично прясно  

набрани  зеленчуци  на  групата  от потребители  на  предварително  уточнено  място 

(във фермата, в магазин, в училищния двор). 

Фермерът  доставя  продукцията  от  седмицата съгласно  договорените  условия  

(например картофите да не бъдат мити, а морковите да са с листата).  Семействата  си  

поделят зеленчуците,  доставени  в  касетки  от  фермера, дискутират, споделят.  
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Началото на АМАР е поставено през  април  2001  г.  от  Daniel  Vuillon  - 

фермер от Provence. Днес има повече от 1000 AМАР във Франция, в които участват 250 

000 потребители. Спасени  са  1600  семейни  био-ферми  в  цяла Франция. Годишният  

оборот  възлиза на  52  милиона  евро,  платени директно  на  фермерите,  без  субсидии  

и държавни помощи. Търсенето  от  страна  на  потребителите  е много  голямо,  

цифрите  се  удвояват  всяка година. 

 

IV. SWOT АНАЛИЗ НА СИЛНИТЕ И СЛАБИТЕ СТРАНИ НА МИГ „ДРЯНОВО-
ТРЯВНА В СЪРЦЕТО НА БАЛКАНА“ ЗА ФОРМИРАНЕ НА ДОБАВЕНА 
СТОЙНОСТ ПРИ ПРОИЗВОДСТВОТО И РЕАЛИЗАЦИЯТА НА МЕСТНИ 
ПРОДУКТИ  И УВЕЛИЧАВАНЕ ДЕЛА НА ЗЕМЕДЕЛСКИТЕ ПРОДУКТИ 

 

Силни страни Слаби страни Възможности Заплахи 
Благоприятно 

географско положение 

и наличие на добри 

транспортни връзки за 

директен маркетинг на 

продукти с добавена 

стойност 

Много на брой, малки 

по население, 

разположени на голяма 

територия населени 

места, което затруднява 

създаването на верига 

на доставките 

Осигуряване на 

необходимия финансов 

ресурс за реализация на 

проекти на територията 

на МИГ 

Неблагоприятни 

миграционни процеси, 

отразяващи се на 

работната сила и 

предприемаческия 

потенциал на 

територията на МИГ 

Наличие на екологично 

чисти територии, 

благоприятен климат, 

богато биоразнообразие 

с възможност за био 

производство 

Намаляване на 

ражданията и 

стесняване на броя 

потенциални клиенти 

на местния пазар на 

територията на МИГ 

Развитие на био 

земеделие, био 

животновъдство и 

подобряване на 

почвеното плодородие 

на територията на МИГ 

Климатични промени и 

произтичащите заплахи 

свързани с тях 

Традиции и 

професионализъм в 

дървообработващата и 

текстилната 

промишленост 

металообработването и 

машиностроенето на 

територията на МИГ 

Нисък обем на 

инвестициите в 

следствие намалените 

инвестиции в 

промишления и 

строителния сектор 

Насърчаване на 

предприемачеството и 

привличане на 

инвестиции 

Неблагоприятна 

икономическа ситуация, 

отразяваща се на 

размера на инвестиции 

на бизнеса и 

разкриването на 

качествени работни 

места 

Наличие на възможност 

за разработване и 

промотиране на 

Ограничени финансови 

ресурси 

Изграждане и развитие 

на публично-частни 

партньорства на 

Незадоволително ниво 

на туристическо 

обслужване на 
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качествен и 

разнообразен 

туристически продукт и 

използване на 

създадения имидж на 

туристическа 

дестинация на 

територията на МИГ 

територията на МИГ територията на МИГ 

Наличие на подходящи 

ресурси за развитие на 

продукти и услуги с 

добавена стойност 

извън земеделския 

сектор на територията 

на МИГ 

Липса на нужната 

частна инвестиционна 

дейност за развитие на 

неземеделския сектор 

на територията на МИГ 

Развитие на 

неземеделския сектор с 

помощта на ЕСИФ и 

ЕФРСР на територията 

на МИГ 

Лошо състояние на 

инфраструктурата на 

територията на МИГ: 

пътища, медицинско 

обслужване и др. 

Интерес и активност на 

местните 

производители да 

разработват и 

реализират продукти с 

добавена стойност 

Липса на наличен 

частен инвестиционен 

ресурс за 

съфинансиране на 

проектните идеи. 

Неразбиране на 

концепцията за 

продукти с добавена 

стойност 

Възможности за 

използване на 

експертния потенциал 

за помощ от МИГ 

Беден опит на малкия и 

среден бизнес на 

територията на МИГ при 

работата с проекти. 

Разгръщане на 

потенциала за развитие 

на човешките ресурси в 

селските райони на 

областта 

Недостиг на 

квалифицирани и 

опитни кадри 

Задържане на младите 

хора чрез повлияване на 

възприятието им за 

населените места на 

територията на МИГ 

Нисък стандарт на 

живот и липса на 

мотивация на 

населението на 

територията на МИГ 

Наличие на базов 

местен капацитет, 

множество реализирани 

проекти в селските 

общини и финансиране 

от ЕС  

Липса на информация, 

колко от 

финансираните от МИГ 

проекти ще имат 

необходимата 

устойчивост напред във 

времето 

Внедряване на добри 

практики и активиране 

на предприемачеството 

на територията на МИГ 

Незадоволителен 

стандарт на живот на 

масата от населението 

на територията на МИГ 

Промяна на нагласите и 

мирогледа на 

населението, с цел 

възприемане на 

селските райони като 

благоприятно място за 

живеене, почивка и 

Засилване на темповете 

на миграция към 

областните центрове, 

големите общински 

градове или извън 

границите на областта  

Резултатно усвояване 

на европейски 

финансова подкрепа за 

селските райони по 

различни донорски 

програми (включително 

и ―Лидер) 

Нарастване на нивото на 

застаряване на 

населението в селските 

общини, което 

ограничава 

възможностите за 

разнообразяване на 
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възстановяване стопанската дейност, 

развитие на модерно 

земеделие, хранително-

вкусова промишленост, 

винопроизводство, 

селски туризъм и 

възраждане на местните 

занаяти 

Наличие на 

традиционни занаяти и 

местни култури, 

благоприятни за 

производство на местни 

продукти с добавена 

стойност 

Ограничен достъп до 

финансиране 

за малките и средни 

предприятия  

Насърчаване на 

развитието на малкия и 

среден бизнес в 

селските общини, 

разкриване на нови 

работни места и 

завишаване жизнения 

стандарт на 

населението 

Ниска 

конкурентоспособност  

на производителите от 

територията на МИГ 

Производство на  

продукти с отличителен 

местен знак  

Липса на значим сектор 

от средни по размер 

фамилни стопанства 

Внедряване на 

иновации в 

производствения цикъл 

и преструктуриране на 

производствата  

Труден достъп до 

пазари, дължащ се на 

неразвита 

производствена и 

пазарна инфраструктура, 

липса на складове, 

хладилници и др. 

Подкрепа на 

традиционните 

производства с местни 

ресурси 

Отдалеченост на 

производителите от 

пазара, поради 

неразвити местни 

пазари и слаби 

директни продажби 

Учредяване на 

сдружения между 

местни производители с 

цел запълване на 

пазарна ниша 

Високи изисквания на 

търговските вериги за 

количество и качество 

на продукцията и 

невъзможност на 

производителите да 

отговорят на 

стандартите  

 

 

V. АНАЛИТИЧНА ЧАСТ НА БАЗА ПРОВЕДЕНО АНКЕТНО ПРОЧУВАНЕ НА 
ТЕРИТОРИЯТА НА МИГ “ДРЯНОВО-ТРЯВНА В СЪРЦЕТО НА БАЛКАНА” 

 

Резултати от анкетно проучване във връзка формиране на добавена стойност при 

производството и реализацията на местни продукти и увеличаване дела на 

земеделските продукти. 
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1. Пол на анкетираните: 

 

 

   Графика 17 

 

2. Местожителство: 

 

 

      Графика 18 
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3. Възраст: 

 

 

                 Графика 19 

4. Завършена степен на образование: 

 

           

            Графика 20 
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5. Статус на пазара на труда: 

 

 

     Графика 21 

 

 

6. Сфера на дейност: 

 

 

                     Графика 22 
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7. На въпроса „Знаете ли какво означава понятието "добавена стойност" към 

местни продукти?“, 54% от запитаните отговарят положително. 

 

 

                        Графика 23 

 

8. Смятате ли че, местния малък и среден бизнес може да предложи на пазара 

уникални продукти с висока добавена стойност? 

 

      Графика 24 
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9. 13% от запитаните смятат, че местният бизнес се нуждае най-вече от 

професионален маркетинг, за да произвежда услуги и продукти с висока 

добавена стойност. 

 

  

    Графика 25 

 

10.  Според анкетираните, качеството на живот в тяхното населено място е: 

 

 

       Графика 26 



 

                  

 

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 Споразумение № РД50-45 от 30.04.2018 г за изпълнение на Стратегията за ВОМР и предоставяне на 

безвъзмездна финансова помощ., 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. 

   56 

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

притежава ли необходимите човешки ресурси за въвеждане на добавена 

стойност в реализацията на местните продукти?“ няма водещо мнение. 

 

 

      Графика 27 

 

 

12.  Смятате ли, че конкурентоспособността на местната икономика може да се 

повиши с реализацията на продукти и услуги с висока добавена стойност? 

 

 

      Графика 28 
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13.  Анкетираните смятат, че туризмът и занаятчийството са водещите 

уникални местни продукти, към които може да се прибави висока добавена 

стойност. 

 

 

        Графика 29 

 

 

14.  Смятате ли, че територията на МИГ притежава необходимата реклама и 

мениджмънт за успешната реализация на продукти и услуги с висока добавена 

стойност? 

 

       Графика 30 
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15.  Местните жители са почти единодушни, че продуктите с добавена стойност ще 

доведат до по-голяма разпознаваемост и идентичност на района. 

 

       Графика 31 

 

16.   Европейското и национално субсидиране, както и модернизациите в сектора 

играят водеща роля в увеличаването на дела на земеделските продукти в 

местната икономика, според анкетираните местни жители. Това показва, че 

възгледите на анкетираните са ориентирани към съвременния свят, разбират 

неговото технологично развитие и осезаемата необходимост от иновации.  

 

Графика 32 
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17.   Според 57% от анкетираните продуктите и услугите с висока добавена 

притежават подпомагащ потенциал в приноса си към икономиката на общините 

Дряново и Трявна.  

 

 

       Графика 33 

 

18. Качеството е основен елемент, които трябва да един продукт или услуга с 

висока добавена стойност според 24% от анкетираните. 

 

 

      Графика 34 
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19. Произвеждат ли се на територията на Вашата община продукти със запазена 

търговска марка? 

 

 

      Графика 35 

 

20. Къде смятате, че най-добре биха могли да се продават местните продукти с 

висока добавена стойност? 

 

 

Графика 36 
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21.  Малко над 40% за анкетираните смятат, че в сектора на туризма могат да се 

създадат най-успешно продукти и услуги с висока добавена стойност. 

 

         Графика 37 

22. Едва 23% отговарят положително на въпроса „Бихте ли участвали в проект за 

създаване на продукт с висока добавена стойност и ако „ДА“, опишете 

продукта“. От тях никой не е пожелал да сподели идеята си. 

 

        Графика 38 

Анкетното проучване показва, че голяма част от местното население вижда добра 

възможност за развитие на туризъм и производство продукти с висока добавена 

стойност. 
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VI. ВЪЗМОЖНИ МЕСТНИ ПРОДУКТИ С ДОБАВЕНА СТОЙНОСТ НА 
ТЕРИТОРИЯТА НА МИГ „ДРЯНОВО-ТРЯВНА В СЪРЦЕТО НА БАЛКАНА“ 

 

Практиката на внедряване на продукти с добавяне на стойност е изключително  

популярна през последните години.  

В днешно време толкова много стоки и услуги са разглеждани като продукти за 

масова употреба и способността да се добавя стойност към тях е абсолютна 

необходимост. При липсата на фактора „добавена стойност“ единственият важен 

елемент ще остане цената. Ниската цена не е достатъчна сама по себе си за реализиране 

на високи маржове на печалбата и не би било възможно постигане на растеж в 

дългосрочен план. Възможните начини за добавяне на стойност към всяка стока или 

услуга са много. Десетте най-популярни сред тях са: 

1. Експертен потенциал и професионализъм  

За прибавяне на  стойност към предлаганите продукти следва първо да се 

осигури експертна помощ от консултанти в сферата. Важно е тя да бъде осъществена с 

професионален подход и да бъде насочена към подобряване на текущия потенциал. 

2. Опаковане и комбиниране 

Не само външният вид на стоката е важен. Потребителите обръщат сериозно 

внимание на допълнителните пакети към стоката. Тези екстри често са със значителна 

стойност и сами по себе си са по-ценни от предложения самостоятелно продукт. 

3. Нива на обслужване 

За да изпъкне сред множеството на пазара, предприемачът трябва да предлага 

нива на обслужване, които са съобразени с нуждите на клиента. Не само да завиши 

нивото, а да предложи Платинен, златен или сребърен план на своите клиенти. Тези 

планове се създават с оглед на нивото и платежоспособността на клиентите и на база 

честота и обема на закупените стоки и услуги.  

4. Програми за лоялни клиенти 
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Смисълът на тази концепция се съдържа в доверието на клиента към 

предлаганите стоки и услуги. Колкото по-често купува от едно и също място, толкова 

по-качествено обслужване очаква той. Специалната цена и малките комплименти към 

клиента засилват доверието и влияят на избора му. 

5. Подпомагане при избора 

В случай, че бизнес начинанието е стартирало скоро, то не може да се разчита на 

лоялни клиенти, които да са запознати с предлаганите стоки и услуги. Тук идва ролята 

на помощен персонал, които да презентира продукти и да насочва клиентите към 

търсените от тях стоки и услуги. Това би направило добро впечатление на потребителя. 

Личното отношение е изключително важен фактор, особено при новостартиращ бизнес. 

6. Признание и награди от изложения и фестивали 

Това остава един от най-добрите начини за запознаване на клиентите от първо 

лице с предлаганите стоки и услуги. Контактът на предприемача с крайния потребител 

дава шанс за максимално добро представяне на продуктите директно „от кухнята“. 

Спечелените награди и признания от изложения в сферата на дейност на предприемача 

гарантират на потребителите високо ниво на качеството и говорят за професионалното 

му ниво. 

7. Качеството в детайли 

Според количеството на закупените стоки и степента на взаимодействие с даден 

клиент, се смята за добра практика да му бъде предложено по-високо качество на 

продуктите, по-специално обслужване, експресни услуги или контакт със специални 

лица на гореща телефонна линия. Всичко това ще накара клиентът да се почувства 

специален и по-добре обслужен. 

8. Компетентен обслужващ персонал 

Ключов фактор при избора на продукт или услуга, особено в специализирана 

техническа сфера се явява обслужващия персонал. При по-мащабни размери на 

фирмата личния контакт с клиента се изцяло в ръцете на персонала, които има задачата 



 

                  

 

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 Споразумение № РД50-45 от 30.04.2018 г за изпълнение на Стратегията за ВОМР и предоставяне на 

безвъзмездна финансова помощ., 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. 

   64 

да консултира, насочва и помага при избора на клиента. Важно е добре да познават 

клиентите и техните проблеми, желания и нужди. За да бъде удовлетворен потребителя 

може да се назначи специален персонал, които изпълнява ролята на „персонален 

консултант“ за определени клиенти.  

9. Експреси доставки и бързо обслужване 

Гарантирането на навременна или по-бърза доставка е едно от нещата, което 

клиентите биха оценили високо. „Бонус точки“ би спечелил предприемач, който 

предлага услугата „доставка в точен час“. Времето е високо ценено в днешния 

динамичен свят, а редуцирането на стандартното време за доставка или обслужване е 

изпитано средство за добавяне на стойност към продукт или услуга. 

10. Маркетинг 

Клиентите държат да са информирани за предстоящи събития, ексклузивни 

продукти или очаквани мероприятия. Това може да се случва с ежеседмичен или 

месечен бюлетин, на хартия или електронен, които клиентите да получават при 

абониране. Предварителната информация е високо ценена, тъй като помага за 

планиране на времето на потребителя и набелязване на бъдещи покупки.  

 Индикативно ще бъдат посочени десет примерни проектни идеи за създаване на 

стопанство или верига, които могат да произвеждат продукти в висока добавена 

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

 

1. Създаване на стопанство (ферма) за отглеждане на трюфели 

Търсенето на пазара на трюфели е десет пъти по-

голяма от предлагането, ето защо култивираното 

отглеждане на трюфели е изключително доходоносен 

бизнес. Също така е добра алтернатива в планинските 

райони, както и в тези, където се отглежда традиционно 

тютюн.  
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Те виреят най-добре в карстови, льосови и чакълесто-песъкливи почви с 

киселинност от 7 до 8,5 рН, а дълбочината е от 5 до 30-40 см. Размерите им варират от 

големината на орех до едра ябълка, а понякога и повече. 

У нас най-подходящ за отглеждане е  Tuber aestivum vitt (Scorzone)  - черен летен 

трюфел.  Външно изглежда като черния зимен трюфел, но брадавиците са по-големи и 

вътрешността е бежова с криволичещи мраморно бели ивици. 

Намира се от май до септември а по някога и до октомври. Ароматът му е доста 

различен и деликатен от този на Tuber Melanosporum, но по-ниската цена и наличност 

почти през цялата година/пресен и замразен/, го прави добър избор за много Български 

ресторанти. През зимата цената му е до 4 пъти по-висока. 

При отглеждане на трюфели най-важна е стерилната среда, която да предпазва 

фиданките от други видове гъби, за целта дръвчетата се отглеждат в специални 

контейнери. Най-подходящите фиданки за това са дъб и лешник, като имат специфични 

норми за засаждане. Други възможни опции са т.нар. микоризни дървета – топола, 

габър, върба, акация, липа, черница, орех, бадем.  

Приходите от отглеждането на трюфели са значителни - до 20 000 лв./дка за 

година, а това гарантира и бързото възвръщане на първоначалната инвестиция. 

Разходите се изразяват основно в предварителен анализ на почвата и евентуалното 

подобряване на химичния й състав. Друг важен разход са специално обучените кучета, 

които да откриват трюфели. Цената на такава порода с родословие варира между 2000 

и 4000 евро. Според експерта в отглеждането на ценната черна гъба - Джан-Луиджи 

Синьори, най-добрите породи за това са „Лаготу“, както и пойнтерите, но по-важно 

било как ще се обучи животното. 

 

2. Създаване на рибарник с ресторант, предлагащ пъстърва 

Един от най-популярните методи за добавяне на 

стойност към продукцията е директният й маркетинг на 

пазара и към клиентите. Търсенето прясна риба в България 

отбелязва сериозен ръст през последните 5 години. Успешна практика за гарантиране 



 

                  

 

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 Споразумение № РД50-45 от 30.04.2018 г за изпълнение на Стратегията за ВОМР и предоставяне на 

безвъзмездна финансова помощ., 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. 

   66 

на качествата на рибните продукти е директното им предлагане в ресторанти към 

развъдниците (фермите). Друга подходяща стратегия е изграждането на иновативна 

линия на доставките, която да доставя на пазарите в по-големите градове жива и прясна 

риба. Пъстървата също така може да бъде обект и на спортен риболов, което предлага 

възможност клиентите сами да уловят рибата си. 

 

3. Организиране на верига на доставките, която да изхранва туристите, които 

нощуват на територията на МИГ единствено с продукти, произведени на същата 

тази територия 

Начинанието е трудоемко и един такъв голям 

проект би изисквал усилията на всички заинтересовани 

страни в процеса. За целта всички места за настаняване 

(предлагащи закуска на пренощувалите) и всички 

производители на екологично чисти хранителни 

продукти (плодове, зеленчуци, сирена, вино, мармалади, 

животинско месо и др.) от територията на МИГ трябва да влязат в обединение. Идеята 

на един такъв проект е създаването на кулинарна идентичност на територията на МИГ 

и даване гаранция на гостите и туристите, че се изхранват с най-висок клас земеделски 

продукти. 

По този начин ще се създадат условия и за последваща активност с 

предоставянето на възможност на пренощувалите туристи да си закупят екологично 

чисти продукти директно от фермерите на територията на МИГ. С реализирането на 

един такъв проект ще се гарантира пазар за местните производители, а местата за 

настаняване ще могат да привличат по-висок клас и по-платежоспособни туристи. По 

този начин ще бъде подпомогната и създаването на тренд „Произведено от Дряново-

Трявна в сърцето на Балкана“, който посредством реализираните нощувки на 

територията бързо ще добие популярност.  
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4. Създаване на иновативна онлайн платформа за организация верига на 

доставките „От градината във Вашия дом“ 

Иновативен начин за директна реализация на пазара на 

фермерски продукти с висока добавена стойност би могъл да 

бъде създаването на онлайн борса за продажба на фермерски 

продукти от територията на МИГ „Дряново-Трявна в сърцето на 

Балкана“. Основните фактори за успех на едно такова 

начинание биха били следните: 

 Осигуряване на разнообразие – Включване на всички малки и големи стопанства 

в платформата; 

 Създаване на бърза и ефективна верига на доставките към по-големите градове 

от страната; 

 Създаване на интернет страница и приложение за смартфони, чрез които всеки 

клиент да може лесно да поръча продукти от територията на МИГ.  

 

 

5. Производство на екологично чисти сладка и мармалади със суровина от 

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

При реализирането на тази или подобна проектна 

идея, за да се постигне желания ефект на висока 

добавена стойност е необходимо продукцията да бъде 

реализирана единствено със суровини от територията на 

МИГ „Дряново-Трявна в сърцето на Балкана“. При реализирането на такова дребно по 

мащаб производство в съвременната икономическа конюнктура следва да се наблегне 

на опаковката. Тя трябва да различава продукта от масовите му събратя, 

разпространени в търговската мрежа. Опаковката е първия признак, който може да 

демонстрира пред потребителите уникалността на продукта. 

При презентирането (маркетинга) на продукта е важно да се наблегне на 

следните акценти: 
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 Чистота – Да се отбележи, че суровините са от екологично чист район и за 

тяхното отглеждане не се използват химикали, пестициди и др.; 

 Минимална преработка – Да се отбележи, че продукта съчетава в себе си 

суровини по най-естествен начин;  

 „Handmade“ концепция – Да се отбележи, че продуктът е направен ръчно, а не с 

машини; 

 Трайност – Да се отбележи, че продуктът е с по-малка трайност от подобните му 

в търговската мрежа, поради липсата на консерванти; 

 Опаковка – Опаковката трябва да е оригинална и да не замърсява околната 

среда; 

 Технология на производство – Да се отбележи, че продуктът е произведен по 

оригинална рецепта от региона на МИГ „Дряново-Трявна в сърцето на Балкана“; 

 Мащаб на производство – Да се отбележи, че продуктът се произвежда в малки 

мащаби, така клиентите ще могат да получат усещането, че закупуват уникален 

продукт; 

 Силата на природата – Да се отбележи, че суровините на продукта са 

отглеждани при специални условия, например „За поливането на суровините се 

е използвала само вода от планински поток на територията на МИГ“ или др. 

 

 

6. Производство на козметични продукти от горски билки от територията на МИГ 

„Дряново-Трявна в сърцето на Балкана“ 

Билките доказано са най-доброто природно 

лекарство. Те имат разнообразно приложение в медицината, 

козметиката и готварството.  През последните години 

търсенето на био козметика се увеличава драстично. Все 

повече клиенти се доверяват на силата на природата в козметичната област. 

Бъглария е богата на билково разнообразние, но над 90 % от ценните суровини 

се изнасят в чужбина. Едва 10% се преработват и използват като натурални състваки в 
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различни продукти и сфери. Специалисти в бранша твърдят, че преработването на 

билките е далеч по-доходоносно, отколкото износа им. Това се дължи на ниската цена 

на тон - около 1400 евро, като за сравнение във Франция стига до 5000 евро за тон, а в 

Япония и до 20 000 долара. 

Отглеждането на лечебни растения дава добри възможности за малките 

стопанства в полупланински и планински терени, с разпокъсани и не особено богати 

земи. Преработката на билките е чудесна перспектива за амбициозни и млади фермери 

и за семейни фирми.  

Различните райони на страната, са подходящи за култивиране на различни 

видове билки, в зависимост от почвените и климатични условия. Успехът на всеки 

фермер зависи от правилния избор на вид и сорт, от разсада, мястото за отглеждане и 

спазването на точната технология за всеки вид. 

 

 

7. Производство на пелети за отопление 

 Използването на пелети като алтернативно гориво 

за отопление расте непрекъснато в световен мащаб. В 

България особено популярно е пелетирането на дърво 

(стърготини, изрезки, тънка трупна дървесина, излезли от 

употреба палета и др.).  

Дървесните пелети са чисто, неутрално по отношение на въглеродния двуокис 

гориво, произвеждани от раздробена дървесна биомаса, пресована под високо налягане 

без лепило или други свързващи вещества. Често са наричани "Био гориво на 

бъдещето". Те имат множество плюсове, с които превъзхождат дървата за огрев. 

Пелетите отделят повече топлина, което увеличава КПД на котелните инсталации, а 

същеврменно не заемат голяма площ при съхранение. Използването им позволява 

автоматизиране на  процеса на зареждане на горивните устройства за тяхното изгаряне. 

Технологията е различна, в запивимост от използваните суровини за 

производството им. За направата на дървените пелети се използва както мека 
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дървесина, така и стърготини или изрезки, които се обработват последователно от 3 

машни - дробилка, сушилня и пелет преса. Наименованията им обясняват и тяхната 

функция. най-важна роля в процеса играе пелетната преса. Тя оформя пелетите в 

желаната форма, посредством високо налягане и температура. При натиска се получава 

загяване, като се отделя "био лепило" или наречен още лигнин. Той позволява 

слепването на дървенисината по естествен начин.  

Перспективите са насочени към повишаване на необходимостта от използване 

на био горива, а дървесните пелети са едни от най-разпространените и достъпни 

заместители на твърдите горива. 

 

 

8. Малко по мащаб производство на деликатеси по уникална рецепта с месо 

единствено от територията на МИГ „Дряново-Трявна в сърцето на Балкана“ 

Набиращо все по-голяма популярност в България 

бизнес начинание е производството на местни деликатеси в 

малки количества по традиционна за региона рецепта. 

Регионът на МИГ „Дряново-Трявна в сърцето на Балкана“ 

има традиции в тази сфера. Популярна марка деликатес от 

месо е „Дряновска луканка“, но правата върху марката са притежание на популярна 

българска фирма, но имена за марки като „Луканка от регион Дряново-Трявна“ и 

подобни все още са свободни. 

Най-важните фактори са успех на един такъв продукт на територията на МИГ са 

месото да бъде единствено от животни, отглеждани в региона Дряново-Трявна и в него 

да бъде вложена традиционна местна рецепта. 

През последните години са наблюдава засилено търсене на подобрен род 

продукти за сметка на масовите продукти в големите търговски вериги. 
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9. Малко по мащаб производство на сирена по уникална рецепта с мляко 

единствено от територията на МИГ „Дряново-Трявна в сърцето на Балкана“ 

Пазарът на сирена е традиционно силен в България 

и Европа. Голяма част от потребителите избират да 

закупуват сирена и други млечни продукти от малки 

ферми или производители, които им гарантират високо 

качество на продаваната продукция. За успеха на един 

такъв продукт жизнено важно е на потребителите да бъдат гарантирани: 

 Произход на млечните суровини; 

 Висока хигиена на производството; 

 Традиционна рецепта на производството. 

 

 

10. Малко по мащаб производство на уникален местен ликьор със суровини от 

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

Овощарството е силно развито в нашата страна, 

като за това допринасят подходящите почвени и 

климатични условия. Овощни дръвчета могат да се 

намерят на територията на цялата страна – във всеки 

двор, вилно място, по пътища и улици. Освен много като количество се среща и богато 

разнообразие от видове. Най-разпростанени са засажденията от кpуши, cливи, чepeши, 

ябълки,  пpаcкoви, кайcии и вишни. Освен овощни дръвчета в някои части на страната 

се срещат и големи насаждения от малини, ягoди и къпини. Основната част от прясната 

продукция в суров вид намира реализация  на вътрешните и външни пазари. 

Останалото се използва за направата на конфитюри, сладка, нектари, мармалади или 

компоти. 

И въпреки богатото разнообразие на овощни видове в страната почти не се 

произвеждат плодови вина и ликьори. С най-голяма част от продукцията се произвежда 

плодова ракия и гроздово вино. За pазлика oт тях плoдoвитe вина cъзpяват бъpзo и 
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pазвиват хаpмoничeн вкуc и фин букeт. Hякoи oт тях катo шипкoвoтo, малинoвoтo, 

къпинoвoтo и каcиcoвoтo cа мнoгo бoгати на витамин C и дpуги цeнни за чoвeшкия 

opганизъм вeщecтва. 

 

VII. МАРКЕТИНГ И МЕНИДЖМЪНТ НА ПРОДУКТИ С ДОБАВЕНА СТОЙНОСТ 

 

Обичайно добавената стойност се определя като допълнителни услуги, които  

клиентите получават като към основния продукт, който желаят да получат и закупят. 

Без съмнение маркетинга (рекламата) е в основата на реализацията на продуктите с 

добавена стойност на пазара. Най-популярни са следните маркетингови стратегии, 

които могат да бъдат приложени на територията на МИГ „Дряново-Трявна“ в сърцето 

на Балкана, за продуктите с добавена стойност: 

 

Директен маркетинг (пряко реализиране на продукцията до потребителите) 

Много фирми използват директния маркетинг като средство за създаване на 

директни връзки с потребителите и за получаване на директен отговор от тях. 

Директният маркетинг има много предимства, както за продавача на продукта или 

услугата, така и за купувача. Чрез директния маркетинг клиентите получават лесно 

детайлна информация за продуктите и услугите, които ги интересуват. Подходът е 

личен, удобен, своевременен  и интерактивен.   

Директният маркетинг е ефективна форма на комуникация заради възможността 

за тясно таргетиран контакт с потребителите.  Едно от основните условия, необходими 

за успеха на една кампания, е пълната база данни с детайлна информация за 

потенциални потребители, включваща географски, демографски, психографски и 

поведенчески характеристики. Директният маркетинг има възможността да таргетира 

малки географски пространства, където може би няма подходяща медия, която да 

обхване целевата аудитория. Така той може да се окаже единственият начин за 

пълноценна комуникация с потребителя.  
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Ако клиентът оперира само в определен квартал на града, няма нужда да се 

влагат излишни средства в местния вестник или радиостанция, която ще се слуша в 

целия град. По този начин не само ще се спестят пари на рекламодателя, но и рекламата 

ще бъде по-персонална и ще може да се изтъкне основно предимство на предлагания 

продукт или услуга - географската близост с потребителя - особена сила има при 

предлагане на услуги като - автомивка, химическо чистене, фризьорски и козметични 

салони, фитнес зали и др.  

Онлайн маркетинг 

Онлайн маркетингът е процесът на действие за налагане на определена марка с 

помощта на интернет. Той включва в себе си както директни така и индиректни канали 

на разпространение и използва определени технологии, за да свърже производителите 

(бизнесът) с техните потребители (консуматорите) били те частни лица или друг 

бизнес. Чрез това определение може да се каже, че онлайн маркетингът обхваща в себе 

си всички действия на бизнесът, които се извършват по интернет с цел привличане на 

нови потребители, запазване на настоящите потребители и налагане още по-добре на 

марката на пазара. 

С помощта на онлайн маркетингът малкия и средния бизнес има възможността 

да достигне световните пазари без това да му коства голяма инвестиция. Разликата 

между интернет маркетингът и традиционния маркетинг е точно в това, че интернет 

маркетингът е достъпен за всички и с правилните познания може да се постигне висок 

възвръщаемост на вложените средства. 

Онлайн маркетингът предоставя възможността на производителите да достигнат 

директно до потребителите и да се избегнат посредници. Също така предоставя 

директна обратна връзка и така могат производителите могат по-лесно и по-бързо да 

подобряват продуктите си и да създават нови продукти, които са търсени от 

консуматорите. 
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Онлайн маркетингът използва всички налични технологични решения, за да 

промотира даден продукт или услуга. Както може да ползва социалните мрежи, за да се 

достигне максимален брой потребители от една определена таргет група, така може да 

се ползват и E-mail кампании, за да се достигне до точно коренно различна група 

потребители. Също така създаването на платени банер реклами (Adwords). В 

последните години дори той се е насочил усилено към форуми, блогове и публикации в 

интернет вестници.  

Стоково диференциран маркетинг 

При него производителят предлага на пазара широко разнообразие от продукти с 

различни характеристики, качество, размери, в различни разфасовки и опаковки, с 

различен дизайн и стил. Основната цел на фирмата е не толкова да задоволи 

потребностите на всички купувачи, колкото да предложи разнообразие.  

Потребителските вкусове се променят с течение на времето. Стоково 

диференцираният маркетинг обслужва естествения стремеж на потребителя към 

свобода и разнообразие на избора. 

Един от основните елементи на мениджмънта и маркетинга на продуктите с 

добавена стойност е създаването на „местна (регионална) марка“. Пример за подобна 

местна марка би могъл да бъде „Произведено на територията на МИГ „Дряново-

Трявна в сърцето на Балкана“ 

Освен това, подпомагането на местната икономика често се явява като условие, 

което влияе на избора на потребителите и „накланя везните“ в полза на локално 

произведени марки. Потребителите предпочитат да реинвестират средствата, 

похарчени в магазина, в развитието на местния бизнес, като подпомагат местни 

производители. В дългосрочен план според тях това би означавало ниски нива на 

безработица, по-висок жизнен стандарт на населението и като цяло по-стабилна 
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икономика. А в условията на нестабилна икономика ключова роля играе 

облагодетелстването на домашното производство, тъй като потребителите стават 

изключително чувствителни към икономическата обстановка в собствената си страна и 

лично ангажирани с подобряването й. 

Един от многото начини за добавяне на стойност към мести продукти е 

създаването на местната марка. Тя може да служи както за насърчаване развитието на 

производството в селските райони, така и да бъде пряка подкрепа в развитието на 

области със социално, културно и екологично ориентирани икономики. 

При създаването на местна марка, групите от местната общност на територията 

на МИГ, които могат да участват най-активно и да са най-полезни са местните хора от 

бизнеса, т.е. занаятчии, земеделски производители, малки и средни предприятия. 

Техните умения и идентичност ще помогнат в популяризирането на региона, и в 

същото време тяхната идентификацията с региона представлява голяма пазарна 

възможност за тях. Водещата роля за успешна реализация на местна марка имат 

местната власт и местната инициативна група. Те притежават институционалния, 

финансов и времеви ресурс да работят целенасочено за местна марка и местна 

идентичност.  

Налагането на местна марка носеща в себе си уникален почерк ще спомогне за 

идентифициране на общините Дряново и Трявна по признаци, характерни само за тази 

територия, ще подпомогне използването на местни суровини и продукти и ще окаже 

благоприятно въздействие върху местната икономика. Популяризирането на марката 

ще допринесе за създаване и утвърждаване на маркови продукти, тяхното лансиране и 

продажба, възможност да се открие пазар за местни производители, които ще окажат 

положително въздействие върху възприемането на региона като цяло. 

Примерите за местно или регионално брандиране са разнообразни, но най-често 

местни марки се налагат именно в сектора на локалните производства, вкл. селско 
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стопанство, културни продукти, туризъм, храни, занаяти. Напоследък значително 

нараства търсенето на продукти с ясен произход и гарантирано качество, характерни за 

местните марки. По този начин въвеждането на местна марка може да допринесе за 

запазване или развитие на традиционни занаяти и селскостопански дейности, или да 

подкрепи нови, които могат да имат положително въздействие върху икономическата 

структура на селските райони.  

Самата марка представлява лесно разпознаваем знак, който може да бъде 

графично представен, чиято основна функция е да отличава стоките или услугите на 

един производител от тези на друг. Марките могат да бъдат търговски марки, марки за 

услуги, колективни и сертификатни марки.  

 Търговската марка и марката за услуги се използват за означаване на 

стоки или услуги, произвеждани или предлагани на пазара от 

притежателя на марката. Търговските марки и марките за услуги могат да 

бъдат притежание на две или повече лица, като разпореждането с тях се 

осъществява със съгласието на всички притежатели.  

 Колективна марка е марка, притежание на сдружение на производители, 

търговци или на лица, извършващи услуги, което е юридическо лице. Тя 

отличава стоките или услугите на членовете на сдружението от стоките 

или услугите на други лица. Колективната марка се използва съгласно 

правила, приети от сдружението и представени в писмена форма в 

Патентното ведомство при подаване на заявката за регистрация.  

 Сертификатната марка удостоверява материала, начина на изработване, 

качеството или други характеристики на стоките или услугите, 

произвеждани или предлагани от лица, с разрешението и под контрола на 

притежателя на марката.  

Притежателят на марката задължително следва да приеме Правила за използване 

на сертификатната марка. Тези Правила трябва да съдържат указания за качеството, 
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материала или други характеристики на стоките или услугите; мерките за контрол, 

които притежателят на сертификатната марка упражнява, и санкциите, които налага. 

Следва да се отбележи, че притежателят на сертификатна марка не може да я използва 

за означаване на произвежданите от него стоки или услуги. Регистрацията на 

сертификатна марка може да се отмени, когато притежателят й е използвал марката за 

означаване на стоки или услуги, произведени или извършени от него.  

VIII. ПРИНОС НА ПРОДУКТИТЕ С ДОБАВЕНА СТОЙНОСТ ЗА МЕСТНАТА 
ИКОНОМИКА И РАЗВИТИЕ 

 

Засилване на влиянието на продуктите с добавена стойност в местната 

икономика на територията на МИГ „Дряново-Трявна в сърцето на Балкана“ ще 

спомогне за интегрираното териториално развитие, насърчаване на икономическо 

възстановяване, създаване на заетост с акцент върху специфичните потребности на 

населението и иновации от местната общност в съответствие с местните условия и 

опит. Косвено продуктите с добавена стойност ще допринесат за: 

 Повишаване на ползите по отношение на социалните и икономически 

аспекти за местните общности и намаляване на негативните въздействия; 

 Интегрирано местно развитие;  

 Валоризиране на нематериалното културно наследство на територията на 

МИГ „Дряново-Трявна в сърцето на Балкана“;  

 Насочване на преструктурирането на местната икономика и селско 

стопанство към алтернативни продукти с по-висока добавена стойност.  

 Благоприятно влияние върху околната среда и редуциране на негативните 

въздействия; 

 Повишаване на сътрудничеството в сферата на стопанския сектор на 

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

за създаване на уникални местни марки продукти с висока добавена 

стойност. 
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Производството на продукти с висока добавена стойност би изкачило страната 

ни на по-високо ниво в международните пазари и би допринесло за повишаване на 

конкурентоспособността. Сред потребителите в другите страни и на чуждия пазар все 

повече се налага мнението, че е добре да се инвестира в продуктите с добавена 

стойност, маркови продукти и продукти, за чието производство се изискват определени 

умения. Местната марка ще произвежда точно такива продукти. Секторът за 

производството на храни и напитки е  водещ при производство и налагане на местните 

марки. Той продължава да расте много по-бързо в сравнение с повечето други сектори. 

Българските производители трябва да насочат усилия към  увеличаване на износът на 

стоки с висока добавена стойност, както и увеличаване на обемите на целия износ. 

 За да бъде автентичен и гарантирано качествен един продукт с добавена 

стойност,  целият процес трябва да се извършва на територията на страната – от 

производство на суровините до крайния продукт. Това ще повиши интересът към 

продукта и той лесно ще бъде пласиран както на вътрешни пазари, така и на 

чуждестранни. 

Един от многото плюсове на продуктите с добавена стойност е тяхната 

уникалност. Тя се изразява със специфичните суровини, традиционни семейни рецепти 

и насочване към  подходящите пазарни ниши. Това намалява конкуренцията и засилва 

търсенето на точно определени местни продукти. Наред с развитието на другите 

сектори, се препоръчва да се наблегне и на продуктите, за които квотите за пазарите са 

неограничени не само в рамките на ЕС. Към тях спадат млечните и месни продукти от 

местни породи животни, вината и  десертното грозде. В това число и редица плодове и 

зеленчуци, отглеждани биологично. България е една от страните в света с най-добри 

природни дадености за такова производство.  

За постигането на гарантирани успехи е изключително важно да се наблегне към 

популяризирането на марка с добър имидж. В съвременния свят вече е доказано, че 

местните продукти и пазари успешно се противопоставят на големите търговски вериги 
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и предлаганото от тях качество. Потребителите възприемат по-малките местни марки 

като гаранция за качество, като продукт, в който е вложен човешки труд и има състав 

различен от масово произвежданите. Желанието на потребителите да консумират по-

качествени  продукти е ключът към реализиране на  малките стопанства, където 

традиционно разходите за труд са по-големи, а печалбите не са гарантирани на всяка 

цена. Селскостопанската политика би трябвало да насочи повече усилия към 

развитието на местните пазари. 

IX. ПРЕПОРЪКИ ЗА МЕСТНА МАРКА НА ТЕРИТОРИЯТА НА 
ОБЩИНИТЕ ДРЯНОВО И ТРЯВНА 

 

Продуктите с регионална марка, създадени в рамките на подхода ВОМР са 

разделени на три категории:  

 Земеделски, индустриални и високотехнологични продукти;  

 Традиционни продукти;  

 Културни продукти (историко-археологическо наследство, фолклор). 

Продуктите на марка „Дряново-Трявна“ следва да бъдат: 

 Занаятите - практикувани в населените места на територията на общините 

Дряново и Трявна и съхранени в автентичен вид (резбарство, зографство, 

строителство, мутафчийство и овощарство); 

 Ръкоделия от природни материали с традиционна визия и концепция, 

вкл.сувенири;  

 Изделия от текстил , типични за региона и произведени по стари технологии, 

вкл. сувенири;  

 Ястия , произведени по уникална местна рецепта;  

 Традиционни местни питиета и напитки;  

 Туристически услуги - места за настаняване, отдих и развлечения с идентични и 

уникални за региона забележителности;  
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 Културни забележителности -  музиката, танца, словото, обредите, съборите или 

традиционните културни умения демонстрирани от местни жители. 

На следващата фигура е представен примерен дизайн на лого, което може да бъде 

използвано за нуждите на продуктите, произведени на територията на МИГ „Дряново-

Трявна в сърцето на Балкана“: 

 

Фигура 1 

 

Съществуват безброй много възможности за изработване на търговско лого, 

което да стане запазена търговска марка на произведеното в МИГ „Дряново-Трявна в 

сърцето на Балкана“. Примерното лого представлява кръгъл печат с баркод, в който са 

съчетани територията и логото на МИГ „Дряново-Трявна в сърцето на Балкана“. 
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X. ЗАКЛЮЧЕНИЯ И ПРЕПОРЪКИ 

 

Визията за формиране на добавена стойност при производството и реализацията 

на местни продукти и увеличаване на дела на земеделските продукти на МИГ 

„Дряново-Трявна в сърцето на Балкана“ кореспондира със заложените параметри в 

изпълняваната Стратегия за ВОМР. 

Формулираната визия се основава на: 

 Необходимостта от оползотворяване на икономическия потенциал на МИГ 

„Дряново-Трявна в сърцето на Балкана“ като традиционен център на развитие на 

занаяти и отглеждането на екологично чисти земеделски култури; 

 Желанието на хората за развита местна икономика, осигуряваща добро 

заплащане и възможности за реализация на образованите млади хора; 

На база събраните аналитични данни за територията на МИГ „Дряново-Трявна в 

сърцето на Балкана“ бяха направени следните заключения: 

 Територията на МИГ „Дряново-Трявна в сърцето на Балкана“ разполага с 

неразработен потенциал за производство и реализация на местни продукти с 

висока добавена стойност; 

 Основен проблем пред развитието на икономиката на общините Дряново и 

Трявна е продължаващото намаляване на населението, в това число и на 

икономически активните хора; 

 Територията на МИГ „Дряново-Трявна в сърцето на Балкана“ е недостатъчно 

рекламирана и популяризирана в страната и чужбина като дестинация, 

където потребителите могат да получат стоки с висока добавена стойност; 

 Липсва достатъчна информираност сред стопански сектор от територията на 

МИГ „Дряново-Трявна в сърцето на Балкана“ за продуктите с висока 

добавена стойност и възможностите за тяхната пазарна реализация; 
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 Значително предизвикателство би се оказало създаването на местна верига 

на доставките на продуктите с висока добавена стойност с цел реализирането 

им на пазара, поради голяма селищна разкъсаност на населените места на 

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

 Територията на МИГ „Дряново-Трявна в сърцето на Балкана“ разполага за 

значителен потенциал за био земеделие и био животновъдство; 

 Територията на МИГ „Дряново-Трявна в сърцето на Балкана“ има традиции 

в занаятчийското дело, което е един от отраслите с най-висока добавена 

стойност. 

  Основните препоръки, които могат да бъдат направени към стопанския сектор 

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

продукция с висока добавена стойност са следните: 

 Създаване на организации на производителите, които да обхванат всички 

сектори от територията на МИГ „Дряново-Трявна в сърцето на Балкана“; 

 Създаване и регистрация на търговска марка за произведеното на територията на 

МИГ „Дряново-Трявна в сърцето на Балкана“; 

 Засилване на рекламата на Територията на МИГ „Дряново-Трявна в сърцето на 

Балкана“ в страната и чужбина; 

 Създаване на уникалност, характерна за общините Дряново и Трявна 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 

икономически дейности, съхранена околна среда и добро управление, с добро качество 

на живот и привлекателна територия за младите хора. 
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Приложение 1: 

 

АНКЕТНА КАРТА  

МИГ „Дряново–Трявна в сърцето на Балкана“ 

 

Във връзка с изготвяне на анализ на социално-икономически възможности на 

територията на МИГ "Дряново - Трявна в сърцето на Балкана" за формиране на 

добавена стойност при производството и реализацията на местни продукти и 

увеличаване дела на земеделските продукти“ 

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: 

 

 Oт 18 до 29 години 

 Oт 30 до 55 години 

 oт 55 до 64 години 

 Над 64 години 
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4. Какво образование притежавате? 

Моля, отбележете: 

 

 Без образование 

 Начално образование 

 Основно образование 

 Средно образование 

 Висше образование (проф. бакалавър, бакалавър, магистър) 

 

 

5. Какъв е статуса Ви на пазара на труда? 

Моля, отбележете: 

 

   Работещ 

   Безработен 

   Трайно нает 

   Срочно нает 

   Самонаето лице 

   Учащ 

 

 

6. В коя сфера осъществявате своята дейност? 

Моля, отбележете: 

 

 Частен сектор 

 Публичен/обществен 

 Сферата на образованието и науката 

 Селско и горско стопанство 

 Здравеопазване и Социални грижи 

 Култура и изкуство 
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 Неправителствен 

 Друго 

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

 

 

 

 

7. Знаете ли какво означава понятието "добавена стойност" към местни 

продукти? 

Моля, отбележете: 

 

 Да 

 Не 

 Отчасти 

 Не, но се интересувам 

 

 

8. Смятате ли че, местния малък и среден бизнес може да предложи на пазара 

уникални продукти с висока добавена стойност? 

Моля, отбележете: 

 

   Да 

   Не 

   Не и на територията на моята община 

   Не мога да преценя 

 

 

9. От какво смятате, че се нуждае местния бизнес, за да произвежда услуги и 

продукти с висока добавена стойност? 

Моля, отбележете: 

 

 Професионален маркетинг 

 Финансова сигурност 
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 Качествен мениджмънт 

 Лоялна конкуренция 

 Безвъзмездна финансова помощ от ЕС 

 Обучени кадри и качествени суровини 

 Политика в сферата 

 Иновации 

 Преференциално кредитиране 

 Капиталови инвестиции 

 Конкурентоспособност 

 

 

10. Как бихте определили качеството на живот във Вашето населено място? 

Моля, отбележете: 

 

 Много високо 

 Високо 

 Средно 

 Ниско 

 Много ниско 

 

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

необходимите човешки ресурси за въвеждане на добавена стойност в реализацията 

на местните продукти? 

Моля, отбележете: 

 

 Да 

 Не 

 Не знам 

 Не мога да преценя 

 

12. Смятате ли, че конкурентоспособността на местната икономика може да се 

повиши с реализацията на продукти и услуги с висока добавена стойност? 
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Моля, отбележете: 

 

 Да 

 Не 

 Отчасти 

 Не мога да преценя 

 

 

 

13. Според Вас, кои са уникалните местни продукти, към които може да се 

прибави висока добавена стойност? 

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 

 

14. Смятате ли, че територията на МИГ притежава необходимата реклама и 

мениджмънт за успешната реализация на продукти и услуги с висока добавена 

стойност? 

Моля, отбележете: 

 

 Да  

 Не  

 Отчасти 
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 Не мога да преценя 

 

 

15. Продуктите с добавена стойност ще доведат ли до по-голяма разпознаваемост и 

идентичност на района, в който живеете? 

Моля, отбележете: 

 

 Да  

 Не  

 Отчасти 

 Не мога да преценя 

 

 

16. Според Вас, какво е необходимо, за да се увеличи дела на земеделските 

продукти като дял в местната икономика?  

Моля, отбележете: 

 

 Активно европейско и национално субсидиране 

 Насърчаване на био земеделието 

 Ефективен маркетинг 

 Да се стимулират точно определени култури, които са доказано печеливши 

 Модернизация и иновации в сектора 

 Държавен протекционизъм за сметка на вносната продукция 

 Увеличаване на поливните площи 

 Нови системи за борба с градушките 

 

17. Според Вас, какъв потенциал притежават продуктите и услугите с висока 

добавена стойност за допринасяне към икономиката на общините Дряново и 

Трявна? 

Моля, отбележете: 

 

 Основен 

 Подпомагащ 
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 Няма принос  

 

 

18. Според Вас, какво трябва да притежава един продукт или услуга с висока 

добавена стойност? 

Моля, отбележете: 

 

 Атрактивност и уникалност 

 Иновативност 

 Качество 

 Ръчна изработка (handmade) 

 Нови технологии 

 Идентичност 

 Насочен към външен пазар 

 Конкурентоспособност 

 Висока себестойност 

 

19. Произвеждат ли се на територията на Вашата община продукти със запазена 

търговска марка? 

Моля, отбележете: 

 

 Да 

 Не 

 Не знам 

 

20. Къде смятате, че най-добре биха могли да се продават местните продукти с висока 

добавена стойност? 

Моля, отбележете: 

 

 Местен пазар 

 Регионален пазар 

 Национален пазар 

 Европейски пазар 
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 Световен пазар 

 

 21. Според вас, в кой сектор на местната икономиката могат да се създадат най-

успешно продукти и услуги с висока добавена стойност? 

Моля, отбележете: 

 

 Хранително-вкусова промишленост 

 Туризъм 

 Селско стопанство 

 Изкуства 

 Промишленост 

 Друго 

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

 

 

 

22. Бихте ли участвали в проект за създаване на продукт с висока добавена 

стойност и ако „ДА“, опишете продукта: 

 

 

 

 

 

 

Благодарим Ви! 

 


