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I. ВЪВЕДЕНИЕ 

 

Туристическият отрасъл представлява комплекс от услуги, свързани с пътуване, 

пребиваване, изхранване, лечение и задоволяване на потребности, които в своята 

съвкупност формират продукта на туристическия бранш.  

Материални блага от туризма достигат до потребителите като сбор от услуги, 

чийто състав е променлива величина и е в зависимост от туристическото търсене. В 

създаването на туристическия продукт и услуга участват природните и културно-

историческите фактори, материално-техническата база, финансовият ресурс, 

националната политика в туризма, кадрите, специализираните учебни заведения и др.  

В духа на приетите концепции за развитие на туризма в България на национално 

и наднационално ниво, на територията на общините в страната, каквито са Дряново и 

Трявна следва да развиват устойчив туризъм. 

 Устойчивият туризъм е туризъм, който взима предвид настоящото и бъдещото 

си влияние над икономиката, обществото и околната среда и задоволява нуждите на 

посетителите, индустрията, природата и приемните общности. Развитието на 

устойчивия туризъм изисква информираното участие на всички заинтересовани страни, 

както и силно политическо ръководство за да се осигури широко участие и изграждане 

на консенсус. Постигането на устойчив туризъм е непрекъснат процес и изисква 

постоянен мониторинг на въздействията и прилагане на съответните превантивни или 

коригиращи мерки когато е необходимо. 

Устойчивият туризъм трябва да поддържа високо ниво на задоволеност на 

туристите, да им предостави съдържателно преживяване, повишавайки 

информираността им относно проблеми свързани с устойчивостта и да ги приканва към 

устойчиви туристически практики. 

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

изключителен икономически принос – той е един от най-значимите източници на 

приходи и работни места. Същевременно туризмът е много сложна индустрия, 
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включваща множество заинтересовани страни (понякога с противоположни интереси) 

изискваща значително количество ресурси.  

За успешно развиване на разнообразни туристически дейности качеството на 

околната среда е от изключително значение. Под околна среда се разбира както 

природни условия, така и създадената от човека. Туризмът има пряко отражение върху 

средата, като то може да бъде както положително, така и негативно.  

Отрицателния ефект се изразява основно с изграждане или подобряване на 

пътища, летища, строеж на туристически и спортни съоръжения като лифтове, голф 

игрища. Създаването на нов курортни комплекси в ненаселени места с магазини, 

хотели, ресторанти, места за забавление, драстично променят облика на местността и  

специфичният микроклимат. Ако отрицателното влияние бъде прилагано за по-дълъг 

период, то може дори да унищожи ресурсите, характерни за местността.  

Туристическото развитие може да окаже негативен ефект върху цял регион и да 

доведе до въздействия като ерозия на почвата, повишено замърсяване, изхвърляне на 

отпадъци в морето, разрушаване на природни хабитати, допълнителна вреда над 

застрашени видове и повишени рискове от горски пожари. То често изчерпва водните 

ресурси и може да окаже влияние върху качеството на живот на местното население. 

Не липсват и положителни страни на влиянието на туризма върху околната 

среда. Те се изразяват в защита и опазване на природни забележителности и характерни 

дадености на местността. Туризмът успешно допринася за популяризирането на 

екологичните ценности, освен това, подпомага финансово защитата на природни зони и 

подкрепя икономическото им развитие. Чрез подходящ набор от маркетингови 

инструменти, туризмът има силата да фокусира вниманието на цели групи потребители 

върху належащи проблеми, свързани с  екологичното равновесие, опазване на 

конкретен район, грижа за разнообразието и запазване на местната флора и фауна.  

Масовото застрояване и изграждането на туристически съоръжения намалява 

своите темпове и отстъпва място на иновативни и природосъобразни начини за връзка с 

природата. Все повече нашумява т.нар Екотуризъм, който се характеризира с пътуване 
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до места с относително незасегната от човека природа, за да се получи представа за 

природните, културно-етнографските характеристики на дадения район, което не 

нарушава целостта на екосистемата и създава икономически условия за опазване на 

околната среда и природните ресурси от местното население.  

Влиянията на туризма върху обществото се изразяват преди всичко в промените 

в качеството на живот на жителите на туристическите дистанции и са известни като 

социални влияния. Социалните изследвания разглеждат личните взаимоотношения, 

морала, религията, езика и здравето, докато културните проучвания разглеждат 

материалните и нематериалните форми на културата и процесите на промяна в нея. 

Най-сериозният проблем при разкриването на социално-културните влияния е този, че 

те могат да се проявяват или бъдат забелязани след дълго време. Също така не винаги е 

лесно да се идентифицира туризма, като единствена причина за някой промени.  

Социалните влияния имат възможни положителни аспекти, които се изразяват в 

задоволяване на различни социални потребности, подобряване на общото състояние и 

информираността, стимулиране на социалната стабилност и социалната интеграция, 

намаляване на културната дистанция. Като положителен ефект се отчита и  

преодоляване на предразсъдъците, подобряване на качеството на живот, спиране на 

изселванията, подобряване на възрастовата структура, както и  създаване на публика и 

условия за демонстриране на местните изкуства и занаятите, традиционни за 

територията на общините Дряново и Трявна.  

Културния ефект се анализира и оценява в две основни посоки – за туриста и за 

домакина. Той се конкретизира най-вече по отношение на възможностите за 

повишаване на образователното равнище на участниците в туристическия процес, 

разширяване на общата и специална култура на участниците в туристическото пътуване 

чрез опознаване на нови страни, неизвестни културни и исторически ценности или 

посредством организиране на специализирани научни, образователни и познавателни 

пътувания, реализиране на културен обмен между туриста и домакина, опознаване на 

местното културно наследство и стимулиране на културното развитие на общността 

домакин /занаяти, езици, фолклор, кулинария, музика, архитектура, религия/. 
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Влиянието на туризма върху местната и глобална икономика също се изразява с 

положителни и отрицателни аспекти. Чрез развитие на туристическата активност се 

създава допълнителна трудова заетост за местното население, което пряко или косвено 

е ангажирано в обслужването на туристи. Освен това се повишават преките и непреките 

данъчни постъпления, местния и държавен бюджет. Туристическата индустрия 

предполага и развиване и усъвършенстване на общата инфраструктура в района, както 

и включване в европейската и световна икономика интеграция и коопериране. В по-

глобален мащаб води до разширяване и стимулиране на външно търговско отношение 

между страните с устойчив и нарастващ туристически обмен. Този аспект може да бъде 

приложен и на местно и регионално ниво.  

С популяризиране на района на общините в МИГ „Дряново- Трявна в сърцето на 

Балкана“ като туристическа дестинация, ще се повиши и цената на земята и ще се 

засили интересът към недвижимите имоти. Посещаемостта от туристи би довела и до 

повишаване на доходите и  процента на заетост на местното население. 

От друга страна, отрицателните аспекти на икономическото развитие на туризма 

се изразяват в обвързване на икономиката на приемащата страна, с тази на 

изпращащата и засилено влияние на чуждестранни субекти върху националната и 

регионална икономика. 

Негативен ефект би се усетил и и по отношение на неефективното 

/краткосрочно/ използване на природни и антропогенни туристически ресурси, бързо 

достигане и прекрачване оптималния праг на възможността туристическото място да 

приема туристи. 

Ако разглеждаме влиянието на туризма като цяло, без да го делим на социално-

културно, икономическо или към околната среда, ще видим, че той допринася в по-

мащабен план за внедряване на иновации, за приемственост на европейския опит, както 

и усъвършенстване в сферата на услугите. Като страна, която значително отскоро е 

сред водещите туристически дестинации на Балканите, все още имаме какво да научим, 

да подобрим и да заимстваме от по-развитите в отношение страни.  
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Страната ни има голям потенциал за развитие в сферата на туризма. Това се 

казва и в Националната стратегия за устойчиво на туризма в България 2014-2030: 

 „Страната ни предоставя уникални възможности за практикуване на 

различни видове туризъм, освен черноморски и зимен, които включват здравен, балнео, 

спа, уелнес, къмпинг, селски, културен, приключенски, еко, винен, гурме, събитиен, 

ловен, яхтен, голф и конгресен туризъм“. 

И тъй като дори големите промени започват с една малка крачка е изключително 

важно селските общини да се включват активно в процеса по популяризиране на страна 

ни на туристическия пазар.  Населените места на територията на МИГ „Дряново – 

Трявна в сърцето на Балкана“ имат всички необходими елементи за развитие на 

успешен селски, културен, еко, и планински туризъм. С богата си и интересна история, 

с автентичния си облик и с гостоприемните и любезни местни жители, те са чудесен 

пример за съвременни и активни общини, насърчаващи развитието на туризма. 

Една от основните цели на МИГ „Дряново – Трявна в сърцето на Балкана“ е 

именно подкрепа за развитие на туризма и подпомагане чрез финансиране на проекти в 

тази сфера. Насърчаването на дейности в сектора на туризма с тенденция към пазарен 

растеж ще се улесни с помощта на инвестиционна подкрепа, насочена към 

туристическия бранш 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.  

Заетостта в сферата на туристическите услуги в страната ни е предимно със 

сезонен характер. На територията на общините от МИГ има възможност за развитие 

както на летен, така и на зимен туризъм. Въпреки липсата на съоръжения и условия за 

типичния зимен туризъм, развиван в зимните ни курорти, общините Дряново и Трявна 

предлагат възможност за спокойствие и отдих в сърцето на Балкана, където през зимата 

се откриват приказни гледки. Тези несравними пейзажи в комбинация с традиционна и 

уютна атмосфера в типичните за района места за настаняване, биха очаровали всеки 

посетител през зимата.  
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Една от основните движещи сили в сферата на туризма на територията на 

селските общини са малките семейни места за настаняване, топлото отношение на 

собствениците им към посетителите и домашно приготвените ястия. Преобладаващия 

градски тип от посетители високо оценяват тези на пръв поглед дребни елементи. 

Според проучвания най-търсено от посетителите е приветливото отношение, чистотата 

и вкусната храна. Ако всички тези фактори са налице, няма причина населените места 

на територията на МИГ да не станат предпочитани дестинации през всички сезони на 

годината. 

Факторите, които затрудняват развитието в сферата на туризма са свързани с 

липсата на комуникация между предлагащите и търсещите страни. Липсата на 

подходящо представяне на природните дадености, традиционните занаяти, местните 

традиции и кулинарните особености на населените места на територията на  МИГ 

„Дряново – Трявна в сърцето на Балкана“, ги оставя непознати за голям част от 

потенциалните посетители. 

Друг важен елемент, който липсва на територията на МИГ е слаборазвитата 

инфраструктура и затруднен достъп до селищната мрежа, което се смята за пропуск от 

чуждестранните гости - инвеститори и туристи. Задачата на МИГ „Дряново – Трявна в 

сърцето на Балкана“ е да осигури подкрепа за създаване и реализиране на проекти за 

подобряване, изграждане и разширяване на инфраструктурата.  

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);  
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 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;  

 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; 
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 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. 

 

II. ЦЕЛИ И ПРИНЦИПИ НА ПРОУЧАВАНЕТО 

 

 Главните цели пред проучването  и анализ на възможностите за въвеждане на 

иновативни туристически продукти и услуги на територията на МИГ "Дряново - Трявна 

в сърцето на Балкана" са следните: 

 Социално-икономически анализ на територията МИГ "Дряново - Трявна в 

сърцето на Балкана", с оглед потенциала на територията и населението за 

въвеждането на иновативни туристически продукти. Само след детайлен 

преглед на потенциала на територията би било възможно да се извадят най-

правилните изводи и препоръки, както и конкретни стъпки за въвеждане на 

иновативни туристически продукти на територията на двете общини; 
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 Предоставяне най-актуалната информация в сектора на ръководството на 

МИГ „Дряново-Трявна с сърцето на Балкана“ за улесняване на предприемането 

на по-нататъшни действия за развитие на туристическия сектор на територията 

на общините Дряново и Трявна.  

 Направените изводи и препоръки ще подпомогнат бъдещите бенефициенти 

към Стратегията за ВОМР на МИГ „Дряново-Трявна в сърцето на Балкана“, 

които планират да подадат проекти с насоченост за въвеждане на иновативни 

туристически продукти. 

 Информационното осигуряване на проучването беше осигурено чрез система 

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

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

настоящото проучване бяха използвани методи за полеви и методи за кабинетни 

проучвания, разликата между тях е вида на ползваната информация, мястото на 

провеждане и инструментариума. 

 За изготвянето на проучването и анализа на възможностите за въвеждане на 

иновативни туристически продукти и услуги на територията на МИГ "Дряново - Трявна 

в сърцето на Балкана" бяха използвани следните подходи: 

Метод/Подход Същност 

Издирване, събиране, набор и 

подбор и анализ на 

информация за МИГ 

„Дряново-Трявна в сърцето 

на Балкана“ 

Информацията беше събрана от регионални и национални 

документи, срещи,  интернет и други официални държавни 

източници 

Консултации 

Конкретизиране и актуализация на събраната информация с 

помощта на служители от общинска администрация Дряново и 

общинска администрация Трявна. 

Анкетно теренно проучване 

Провеждане на анкетно теренно проучване на територията на 

МИГ „Дряново-Трявна в сърцето на Балкана“ за въвеждането 

на иновативни туристически продукти за събиране на първична 

аналитична информация 

Количествен и качествен 

анализ 

1. Качествените методи: 

 Изследват специфични свойства на представителна 



 

                  

 

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. 

   14 

извадка от изследваните обекти; 

 Откриват скрити, вътрешни зависимости между 

изследваните обекти; 

 Разкриват причинно-следствени връзки за изследваните 

явления; 

 Дефинират параметрите за прилагане на последващи 

количествени методи на изследване. 

2. Количествените методи: 

 Фиксират общите, повтарящите се свойства на 

изследваните обекти; 

 Класифицират общи факти за изследваните обекти; 

 Сравняват вече фиксирани факти за изследваните обекти; 

 Анализират, синтезират и обобщават резултати, които се 

приемат за валидни за всички обекти на изследването. 

  Таблица 1 

 

В подготовката на проучването са залегнали следните хоризонтални принципи: 

 Ангажиментите по законодателството – В анализа са предложени 

препоръки и решения, с изпълнението на които ще се подпомогне изпълнението 

на ангажиментите на страната, произтичащи от европейското и национално 

законодателство. 

 Устойчиво развитие – Аналитичните решения са ориентирани към 

ограничаване изменението на климата. 

 Устойчивост на инвестициите – Проучването е подкрепено с единствено с 

примери за иновативни туристически продукти, които могат да гарантират 

дългосрочността на инвестициите вложени в тях. 

 Равенство между половете – Проучването, в това число анкетирането ще 

обхване жителите на територията на МИГ "Дряново - Трявна в сърцето на 

Балкана" без значение от техния пол, религия, етническа принадлежност, 

сексуална ориентация и др. 
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III. ОПРЕДЕЛЕНИЕ ЗА „ИНОВАЦИЯ“ ЗА НУЖДИТЕ НА НАСТОЯЩИЯ 
АНАЛИЗ 

 

 Съществуват много различни дефиниции за понятието иновация, базирани на 

употребата на нови процеси, стоки, идеи, услуги или практики, основавайки се на ново 

приложение на науката и/или техниката. Също така може да бъде тълкувано като 

подобрение, нововъведение, изобретение, създаване на нова добавена стойност, 

усъвършенстване на продукт, услуга или процес. Няма конкретни белези, елементи или 

фактори, които трябва да бъдат налице, за да се дефинира един процес, продукт или 

услуга като „иновативен“. 

Основната цел на въвеждането на иновации в различните сфери е подобряване и 

надграждане на вече съществуващо решение, метод, процес. За да бъде успешна една 

иновация, тя трябва да носи печалба. Ако това не се осъществи, то колкото и „нов“ или 

„технологичен“ един процес, той не се смята за „иновативен“. Иновацията 

e икономически феномен (това означава масово решение, което носи приход или 

ползи за обществото в голям мащаб); Иновацията е въведено в употреба 

креативно решение (приложно изобретение, отново в икономически смисъл); 

иновацията е гарантирана позитивна промяна за обществото" 

 Приетата дефиниция за иновация на Министерство на икономиката на 

Република България е: "Иновацията е въвеждане в употреба на някакъв нов или 

значително подобрен продукт (стока или услуга) или производствен процес, на нов 

метод за маркетинг или на нов организационен метод в търговската практика, 

организацията на работните места или външните връзки, които създават пазарни 

предимства и при това повишават конкурентоспособността на фирмите". 

 Иновацията често се определя като нова идея, която се оказва успешна в 

практиката. Новата идея може да бъде нов продукт, практика, услуга, производствен 

процес или нов начин на организация. Тази нова идея може да се установи като 

иновация, само ако се превърне в повече или по-малко основно  приложение или с 

доказване на полезността си в практиката. Превръщането в основно приложение не 
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винаги зависи само от убедителността на творческата идея. Това също така зависи от 

пазарните възможности, готовността на сектора да я приеме, икономическата 

ефективност, представянето и възприемането, случайни външни фактори и др. Преди 

новата идея да стане действително основно приложение, тези фактори не могат да 

бъдат преценени и да се каже дали съответната идея ще намери пазар или дали ще бъде 

често прилагана/използвана. Поради това не е възможно предварително да сме сигурни 

дали идеята ще се превърне в иновация: човек може да определи само впоследствие 

дали една нова идея е довела до истинска иновация. 

 Често пъти е невъзможно "иновацията" да бъде определена предварително и 

определени дейности, че са "иновативни". Познатите концепции за иновации включват 

еднопосочни ("линейни") и интерактивни ("системни") иновации. Линейната иновация 

се основава на научноизследователски подход като новите идеи са резултат от научни 

изследвания и са въведени в практиката чрез еднопосочен (линеен) трансфер на знания. 

Промяната и иновациите се очаква да бъдат проектирани и организирани, предвидими 

и трябва да бъдат рационално планирани. 

 Иновационните дейности се извършват от предприемачи, които използват 

съществуващите знания и технологии за разработване и разпространение на нови 

продукти и практики. Една екосистема, която насърчава предприемачеството, създава 

условия за идентифициране на бизнес възможности и улеснява достъпа до 

„суровините“, необходими за тяхното развитие. Намесата на държавата в този процес 

цели премахване на пречките пред дейността на предприемачите чрез осигуряване на 

подходящи стимули и правна и регулаторна рамка. Но дори и при съществуваща 

стабилна институционална рамка, иновациите често са възпрепятствани от пазарни 

провали. Като имаме предвид несигурните резултати от иновациите, фирмите често 

нямат желание да правят достатъчни инвестиции в научно-приложни изследвания. 

Особено в Европа, страхът от провал е основната пречка пред иновациите, въпреки че 

знанието генерирано по такъв начин може да е с голяма обществена стойност. В една 

среда, където провалът се заклеймява и има бизнес и социална цена, намесата на 

държавата за стимулиране на иновациите и предприемачеството е задължителна. 
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 Иновацията е винаги цялостен процес на прилагане на конкретно ново знание 

в употреба, а в най-добрия случай, употребата ще носи печалба. т.е., иновацията винаги 

е икономически феномен. 

 Иновациите в туризма са съвкупност от принципи, методи, подходи и 

начини за постоянно обновяване на туристическата индустрия от търговските 

дружества или стопанските субекти. Целта на иновациите в туризма е да се подобри 

конкурентоспособността на българските туристически фирми на вътрешния и световен 

пазар. Това се постига чрез усъвършенстване организацията на производството и 

продажбата на туристически услуги и стоки, като чрез него се формират и 

конкурентноспособните цени на туристическия продукт и се постига качество съгласно 

изискванията на ЕС, приети в Лисабон, и стратегията за развитието на съюза.  

        Иновациите в туризма отразяват също и промените в производствено-

стопанската дейност на фирмите на база внедряване на нови технологии за 

производство и продажба на туристически услуги, промени в  дълготрайните 

материални активи, материално-техническата база, производството на стоки, промени в 

организацията, закупуване на нови транспортни средства и промени в развлекателните 

услуги. Иновационната политика в туризма се осъществява чрез влагане на собствени 

средства и инвестиции за закупуване на върхови технологии или с помощта на 

чуждестранни инвеститори. Характерно за иновациите в туризма е това, че фирмите 

трябва да проучват новите създадени технически нововъведения, и да направят анализ 

на възможностите за внедряването им. Според анализ сред европейските фирми, те 

отделят 5% от печалбата за иновации в туристическата индустрия. За сравнение, в 

България се отделят едва 2% в името на иновациите. В нашата страна иновационната 

политика се свързва преди всичко с подобряване на материално-техническата база, чрез 

реконструкция и модернизация, обновяване на техническите средства в ресторантите и 

квалификация и преквалификация на персонала 

 Основните видове, на които условно могат да се разделят иновациите са: 

 Продуктови – за закупуване на стоки и усъвършенстване на услугите; 
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 Производствено-технологични - за закупуване на машини  при 

кулинарното производство, нови транспортни средства, машини за производство 

на сувенири и спортни стоки.  

 Третият вид иновации се свързва с организационно-техническите въпроси 

– проектиране на нови технологии, въвеждане на нова организация за 

управление на фирмата, както и за усъвършенстване мениджмънта на фирмата. 

 Четвъртият вид иновации са структурните и се свързват с промените в 

средствата за подслон на туристите (хотели, мотели) и създаване на 

благоприятна среда в тях 

 Маркетинговите иновации се изразяват в  създаването на нов маркетингов 

метод, включващ ключови промени в продуктовия дизайн или пакетиране, 

предлагането на продукта, рекламата на продукта или ценообразуването. 

 Умелото съчетаване или подбиране на правилния вид иновация се оказва 

нелесна задача, особено в по-малки населени места, където преобладават малки 

семейни фирми с недостатъчно опит в сферата. С подкрепата на МИГ „Дряново – 

Трявна в сърцето на Балкана“  могат да се реализират ключови проекти, които да 

спомогнат за внедряване на иновации в сферата на туризма. Тези проекти ще имат за 

цел освен да подобрят качеството и да се осъвременят предлаганите услуги, също и да 

обогатят познанията в сферата на туризма на местните фирми.  

 

IV. ПРОУЧВАНЕ НА ОСНОВНИ НОРМАТИВНИ ДОКУМЕНТИ, СВЪРЗАНИ С 
РАЗВИТИЕ НА ТУРИЗМА 

 

 Нормативните документи, свързани с развитието на туризма на територията 

на МИГ „Дряново-Трявна в сърцето на Балкана“ могат да бъдат разделени най общо на 

две основни групи – Нормативни документи на национално ниво и Нормативни 

документи на местно ниво: 

НОРМАТИВНИ ДОКУМЕНТИ НА НАЦИОНАЛНО НИВО 
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Нормативен 

документ 
Описание 

Годишна програма за 

национална 

туристическа реклама 

2019 година 

Годишната програма за национална туристическа реклама за 2019 г. има 

следните мисия и визия: 

Изграждане на дългосрочен имидж на България като модерна, сигурна и 

богата на възможности европейска дестинация чрез микс от маркетинг 

активности, увеличаване обема на входящия туристопоток, насърчаване на 

вътрешния туризъм и привличане на платежоспособни туристи. 

Целта на Годишната програма за национална туристическа реклама за 2019 

г. е утвърждаването на България като целогодишна туристическа 

дестинация с добре разпознаваем висококачествен туристически продукт. 

Концепция за 

туристическо 

райониране на България 

Туристическото райониране е предпоставка за развитие на 

конкурентоспособен туризъм, провеждане на регионализирана 

туристическа политика, съобразена с териториалните особености и 

спецификата на различните части от страната и осъществяване на 

ефективен регионален маркетинг, който да направи туристическите райони 

разпознаваеми за потенциалните туристи и успешно да ги промотира, както 

на вътрешния, така и на международния пазар. По-конкретно, очакваните 

ползи от създаването на туристическите райони включват: 

- Запълване на съществуващата липса в маркетинга и управлението на 

дестинациите между местното ниво (община) и националното ниво 

Министерство на туризма); 

- Обединение на ресурсите и съгласувани действия за развитие на 

комплексен, разнообразен и конкурентоспособен туристически продукт - 

чрез регионално взаимодействие, което е предпоставка за предлагане на 

атрактивен и качествен продукт; 

- Регионализация на националния маркетинг - България да се рекламира 

като хомогенно цяло, използвайки възможностите на туристическите 

райони, всеки с характерни ресурси и възможности за практикуване на 

различни видове туризъм. Така може да се отговори по-добре на 

очакванията, изискванията и интересите на различните пазарни сегменти; 

- По-ефективно достигане до потенциалните туристически пазари, особено 

далечните - чрез представяне на достатъчно големи по обхват райони, които 

са разпознаваеми на картата и познати не само за българите, но и за 

чужденците. 

 

Национална стратегия 

за устойчиво развитие на 

туризма в Република 

България 2014-2030 г. 

Националната стратегия за устойчиво развитие на туризма в Република 

България обхваща периода 2014-2030 г. систематизира визията, 

стратегическите цели, приоритетите, дейностите, чиято реализация ще води 

до утвърждаване на устойчиви схеми за развитие и управление на 

туристическите дейности. 

Основната цел на развитието на туризма в периода 2014-2030 г. е 

утвърждаване конкурентоспособността и ефективността на туристическия 

сектор на България посредством оптимално използване на наличните 

природни и антропогенни ресурси в съответствие с пазарните изискванията 

и потребителските очаквания за устойчиво развитие на туризма, чрез:  

- Подобряване на рамковите условия за развитие на туристическата 
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НОРМАТИВНИ ДОКУМЕНТИ НА НАЦИОНАЛНО НИВО 

Нормативен 

документ 
Описание 

индустрия;  

- Повишаване на капацитета и конкурентоспособността на туризма;  

- Изграждане и поддържане на необходимата за развитие на туристическата 

индустрия обща и специализирана инфраструктура;  

- Запазване и повишаване на качеството на предлаганите услуги в 

туристическата индустрия;  

- Диверсифициране на туристическите продукти и развитие на отговорен 

туризъм;  

- Стимулиране на регионалното развитие, намаляване на регионалните 

различия и създаване на силни регионални брандове.  

- Създаване на Единна система за туристическа информация, която да 

отчита електронно в реално време движението на нощувките на туристите в 

страната. 

Закон за туризма Този закон урежда обществените отношения, свързани със:  

- управлението, регулирането и контрола върху туристическите дейности, 

услуги и обекти;  

- туристическото райониране на страната, туристическите райони, 

създаването, устройството, организацията и дейността на организациите за 

тяхното управление;  

- правомощията на държавните органи, териториалните органи на 

изпълнителната власт, организациите за управление на туристическите 

райони и туристическите сдружения по формиране и провеждане на 

политика за устойчиво развитие на туризма.   

Целите на закона са да:  

- осигури условия за устойчиво развитие на туризма и конкурентоспособен 

национален туристически продукт;  

- създаде условия за развитие на специализираните видове туризъм - 

културен, здравен, СПА и уелнес, селски, еко, конгресен, детски и 

младежки, приключенски, спортен, ловен, голф и друг туризъм;  

- въведе единни критерии за извършване на туристически дейности и 

предоставяне на туристически услуги;  

- осигури защита на потребителите на туристическите услуги. 

Закон за дейностите по 

предоставяне на услуги 

 

Този закон урежда общите правила за упражняването на свободата на 

установяване на доставчиците на услуги и свободното движение на услуги 

при запазване на високото им качество.  

Целите на закона са:  

- улесняване упражняването на дейности по предоставяне на услуги от 

доставчици, установени в държава членка;  

- гарантиранe правата на доставчиците и получателите на услуги;  

- намаляване на административната тежест за доставчиците на услуги, 
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НОРМАТИВНИ ДОКУМЕНТИ НА НАЦИОНАЛНО НИВО 

Нормативен 

документ 
Описание 

установени в държавите членки, и опростяване на процедурите за 

компетентните органи в Република България чрез установяване на единно 

звено за контакт и предоставяне на услуги по електронен път;  

- установяване на система за обмен на информация и взаимно 

сътрудничество между компетентните органи в Република България и тези 

в държавите членки. 

Закон за защита на 

потребителите 

 

Този закон урежда защитата на потребителите, правомощията на 

държавните органи и дейността на сдруженията на потребителите в тази 

област.  

Целта на този закон е да осигури защита на следните основни права на 

потребителите:  

- право на информация за стоките и услугите;  

- право на защита срещу рискове от придобиването на стоки и услуги, които 

могат да застрашат живота, здравето или имуществото им;  

- право на защита на икономическите им интереси при придобиването на 

стоки и услуги при нелоялни търговски практики и способи за продажба, 

неравноправни договорни условия и предоставянето на гаранции за 

стоките;  

- право на обезщетение за вреди, причинени от дефект на стоки;  

- право на достъп до съдебни и извънсъдебни процедури за разрешаване на 

потребителски спорове;  

- право на образование по въпроси, отнасящи се до защитата им;  

- право на сдружаване с цел защита на интересите им;  

-  право на представителство пред държавните органи, вземащи решения по 

въпроси, които ги засягат 

Правилник за 

организацията на 

работата и дейността на 

Експертната комисия по 

категоризация и 

сертификация на 

туристически обекти 

С този правилник се уреждат организацията на работа, състава и дейността 

на Експертната комисия по категоризация и сертификация на туристически 

обекти (ЕККСТО). 

Правилник за 

организацията на 

работата и дейността на 

Експертната комисия по 

регистрация на 

туроператори и 

туристически агенти 

С този правилник се уреждат организацията на работа, състава и дейността 

на Експертната комисия по регистрация на туроператори и туристически 

агенти (ЕКРТТА). 

Правилник за 

организацията на работа 

на Националния съвет 

С този правилник се урежда организацията на работа на Националния съвет 

по туризъм (НСТ). 
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НОРМАТИВНИ ДОКУМЕНТИ НА НАЦИОНАЛНО НИВО 

Нормативен 

документ 
Описание 

по туризъм 

Наредба за изискванията 

към местата за 

настаняване и 

заведенията за хранене и 

развлечения и за реда за 

определяне на 

категория, отказ, 

понижаване, спиране на 

действието и 

прекратяване на 

категорията 

С наредбата се уреждат условията и редът за определяне на категорията, 

отказът за определяне, прекратяване и промяна на категорията на 

средствата за подслон, местата за настаняване и заведенията за хранене и 

развлечения - туристически обекти. 

Наредба за 

организацията на 

Единната система за 

туристическа 

информация (ЕСТИ) 

С наредбата се уреждат организацията на Единната система за туристическа 

информация (ЕСТИ), условията и редът за вписване, подлежащите на 

вписване обстоятелства, поддържането, съхраняването и достъпът до 

информацията в Националния туристически регистър (НТР). 

Наредба за условията и 

реда за сключване на 

задължителна 

застраховка, покриваща 

отговорност на 

туроператора 

Целта на наредбата е да гарантира защитата на потребителите на 

организирани групови и индивидуални туристически пътувания с обща 

цена (организирани пътувания) срещу рискове, свързани с неразплащане на 

туроператора с негови контрагенти и доставчици. 

Целта на наредбата е да 

гарантира защитата на 

потребителите на 

организирани групови и 

индивидуални 

туристически пътувания 

с обща цена 

(организирани 

пътувания) срещу 

рискове, свързани с 

неразплащане на 

туроператора с негови 

контрагенти и 

доставчици. 

С наредбата се уреждат изискванията за единните стандарти и за 

организацията на дейността на Туристическите информационни центрове 

(ТИЦ) и националната мрежа на Туристическите информационни центрове. 

 

НОРМАТИВНИ ДОКУМЕНТИ НА МЕСТНО НИВО 

Нормативен документ Описание 

Правилник за организация на С този Правилник се уреждат организацията на работата, 
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НОРМАТИВНИ ДОКУМЕНТИ НА МЕСТНО НИВО 

Нормативен документ Описание 

работата, състава и дейността на 

Общинската експертна комисия по 

категоризация на туристически 

обекти на територията на Община 

Трявна  

състава и дейността на Общинската експертна комисия по 

категоризация на туристически обекти (ОЕККТО) на 

територията на Община Трявна по чл. 128 от Закона за туризма. 

Правилник за организацията и 

дейността на Консултативния съвет 

по въпроси на туризма в Община 

Трявна  

С този Правилник се уреждат организацията и дейността на 

Консултативния съвет по въпросите на туризма в Община 

Трявна. 

Програма за развитие на туризма в 

Община Трявна 

Програмата е разработена в изпълнение на чл. 12, т. 1 от Закона 

за туризма и е в съответствие с политиката на местните органи 

за самоуправление относно туризма на местно ниво, която е 

определена в Закона за туризма. 

Програма за развитие на туризма в 

Община Дряново 

Програмата е разработена в изпълнение на чл. 12, т. 1 от Закона 

за туризма и е в съответствие с политиката на местните органи 

за самоуправление относно туризма на местно ниво, която е 

определена в Закона за туризма. 

Наредба за управление и 

разпореждане с общински спортни 

имоти и съоръжения и финансово 

подпомагане дейността на 

спортните организации в Община 

Дряново 

В наредбата е регламентиран редът, по който става:  

-  предоставяне за ползване на спортни имоти и съоръжения; 

- учредяване безвъзмездно право на строеж на спортни 

федерации за изграждането на спортни обекти и/или 

съоръжения; 

-  разпореждане със спортни имоти и съоръжения – частна 

общинска  собственост; 

- финансово подпомагане дейността на спортните организации 

от община Дряново; 

- правила за ползване на общинските спортни имоти и 

съоръжения  

- ограниченията за спортните имоти и съоръжения изградени 

(реконструирани) ремонтирани с финансови средства по 

проекти, финансирани от Европейския съюз. 

 

 

V. АНАЛИЗ НА ПРИРОДНИТЕ, ИКОНОМИЧЕСКИ И ТУРИСТИЧЕСКИ 
ХАРАКТЕРИСТИКИ НА ТЕРИТОРИЯТА НА МИГ „ДРЯНОВО-ТРЯВНА В 
СЪРЦЕТО НА БАЛКАНА“ 

 

Устойчиво развитие на селските райони 

http://www.tryavna.bg/wp-content/uploads/2017/06/Programa-turizam-2017.pdf
http://www.tryavna.bg/wp-content/uploads/2017/06/Programa-turizam-2017.pdf
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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). 

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. 
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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. 

Подхота 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 

съзададе разнообразие на икономическите дейности, да се подобри 

конкурентоспособността на местните продукти и да се развият по-качествени услуги в 

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

иновативни, интегрирани и устойчиви практики. 

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 
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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 туристическия сектор. 

Очаква се също да окаже благоприятно въздействие върху доходите на заетите в 

сектора на услугите, общата производителност и внедряването на иновационни 

процеси. 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.  

 
     Карта 1 
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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 

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 
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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 

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 
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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.   

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  
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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. 

 

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 2 
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Полово структура на населението на територията на МИГ 

 

         Графика 1 

 

Полово структура на населението в градовете на територията на МИГ 
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                                                                                      Графика 2 

Полово структура на населението в селата на територията на МИГ 
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По данни на НСИ за последните 5 години на територията на МИГ „Дряново-

Трявна в сърцето на Балкана“ населението намалява както следва: 

Година 

Общо на територията 

на МИГ 

В гр. Дряново и гр. 

Трявна 

В селата на 

територията на МИГ 

всичко мъже жени всичко мъже жени всичко мъже жени 
2017 19067 9141 9926 16570 7944 8626 2497 1197 1300 

2016 19572 9370 10202 17002 8138 8864 2570 1232 1338 

2015 19928 9570 10358 17339 8327 9012 2589 1243 1346 

2014 20315 9773 10542 17684 8517 9167 2631 1256 1375 

2013 20628 9921 10707 17956 8649 9307 2672 1272 1400 

                             
Таблица 4  

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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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: 

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 5 

 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 

 
Графика 5 
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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 

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 6 

 

 

 

 
Изменение на възрастовата структура на населението на територията на МИГ 

2014 2015 2016 2017
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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. 

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 

                                                 
1
 Методологията на експертната оценка е приложена на база официални данни от последното преброяване в Р. България през 2011 

г., спазвайки процентните съотношения на отговорилите доброволно на въпрос за етническа принадлежност. 
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Славов - 1900”- с. Ганчовец, НЧ „Върбан Генчев – 1924”-  с. Царева ливада, НЧ „Наука 

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

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

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

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

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

НЧ „Надежда - 1925” – с. Туркинча. Читалище „Дряновска Пробуда – 2008” – гр. 

Дряново в било с незадоволително състояние на сградния фонд през 2009 г., след което 

са предприети мерки за реконструкция и към настоящия момент състоянието на 

сградата е задоволително. Към всички читалища функционират библиотеки.  

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 
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музеят разполага и с всички свои приходи. В  общината  съществуват  около  140  

недвижими  културни  ценности.  Стотици движими  културни  ценности  се  

съхраняват  във  фондовете  на  музея.  Шест  от недвижимите обекти на материалното 

културно наследство са с национално значение.  

На  територията  на  общината развиват  дейност  шест  читалища.  Читалищата в 

Трявна и Плачковци кандидатстват и получават и допълнителни целеви субсидии за 

обновяване  на  библиотечния  си  фонд.  Трите  селски  читалища  са  съсредоточили 

дейността си основно към организиране на събития от живота на местната общност и 

поддържане и обновяване на своите сгради и обзавеждане. Трите градски читалища са 

подслонили почти всички художествени състави в общината (с изключение на Частна 

формация  „Калина”,  група  „Ралица”  и  сдружение  „Камбана”).  Те  са  партньори  на 

общината  при  организиране  и  провеждане  на  събитията  от  общинския  културен 

календар.  Читалищата  в  Трявна  и  Плачковци  са  спечелили  и  реализирали  

проекти, насочени към тяхната социализация. Поддръжката на сградния им фонд и 

оборудване става  главно  с  финансовата  помощ  на  общината.  Издръжката  на 

читалищата „П.Славейков” и „Пробуда” е държавно делегирана дейност.Субсидирани 

бройки има и  в  читалище  „Съединение”  с.  Кисийци  и  Читалище  „  Капитан  Дядо  

Никола”  гр. Трявна, кв. Божковци. 

Разпределение на читалищата на територията на МИГ 

57%

43%

Читалища в Община Дряново Читалища в Община Трявна

  

                                                               Графика 8 
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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 

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 малки и микро-

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 
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макроикономически параметри този тип предприятия не генерират основните дялове на 

различните икономически показатели, но в значителна степен подпомагат развитието 

на местната икономика. 

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 

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.  
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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 

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 
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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 

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 
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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. 

 

Републиканска пътна мрежа на територията на МИГ 

163 100 63

Общо км Републиканска пътна мрежа на територията на МИГ

Републиканска пътна мрежа в Община Дряново

Републиканска пътна мрежа в Община Трявна

 
                                                 Графика 9 

Общинска пътна мрежа на територията на МИГ 

390 105 285

Общо км Общинска пътна мрежа на територията на МИГ

Общинска пътна мрежа в Община Дряново

Общинска пътна мрежа в Община Трявна

 
                                                                                                                 Графика 10 
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Към 15.09.2018 г. училищата на територията на МИГ „Дряново-Трявна в сърцето 

на Балкана“ са 6 на брой. В учебните заведения няма специализирани паралелки в 

областта на туризма. 

Образователна инфраструктура на територията на МИГ 

 

Име Вид Населено място 

Средно училище "Максим 

Райкович" 
Средно училище гр. Дряново 

Професионална гимназия по 

икономика "Рачо Стоянов" 
Професионална гимназия гр. Дряново 

Основно училище "Професор 

Пенчо Николов Райков" 
Основно училище гр. Трявна 

Основно училище "Васил 

Левски" 
Основно училище гр. Плачковци 

Средно училище "Петко Рачев 

Славейков" 
Средно училище гр. Трявна 

Национална гимназия за 

приложни изкуства 

"Тревненска школа" 

Училище по изкуствата гр. Трявна 

                                                                                                                                                                         Таблица 7 

 

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 

туристопоток в цялата община Дряново.  

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

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

 

Ситуация на туристическия сектор на територията на МИГ „Дряново-Трявна в 

сърцето на Балкана“ 

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. сградният фонд на музея се състои от 

следните обекти: Сграда на експозиция „Колю Фичето”, Сграда на етнографска 

Експозиция, Сграда на художествена експозиция и Сграда на експозиция археология и 

възраждане. 

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. На територията на община Трявна работят 

музейната галерия „Казаков”, галерия „Гъбенски” на НДФ „13 века България”, както и 
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частни галерии: „Антик Жиро“, „Арт – М”, „Художества”, Център „Уста Дарин” и др. 

Всяка от тях има специфични отлики в цялостната си дейност при представяне на 

художествени произведения и контакти със съвременни творци. 

Културният календар на община Дряново е наситен с разнообразни културни 

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

финансовата подкрепа на Община Дряново ежегодно се осъществяват различни 

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

на територията на Община Дряново се организират чествания на видни дряновски 

писатели, общественици, представяне на произведения на български автори, 

отбелязване на всички национални празници, концерти, почитане на християнските 

празници и традиции. 

Културен календар на Община Дряново за 2018 г. 

Дата Събитие 

6 януари Тържествена света литургия в църква „Св. Богородица” – гр. Дряново и водосвет 

на Йорданов ден – на моста на Колю Фичето. 

Месец януари Тържество с награди за културните дейци, общественици и дарители, допринесли 

за развитието на образованието и културата в община Дряново 

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

3 март Тържество на Руски паметник за отбелязване на Националния празник от 

Освобождението на България и панихида за загиналите в Руско-Турската 

освободителна война. 

20 февруари Съвместно с Община Дряново и Исторически музей – честване на годишнина от 

създаването на Дряновското класно училище. 

Месец април Общински фестивал на любителското творчество с участието на всички читалища 

на територията на общината, хоровете при ССБ  “Успех” и Дневен център за 

възрастни хора – гр. Дряново, ученици от СОУ “Максим Райкович” и от ВУИ 

“Св. Св. Кирил и Методий” – с. Керека. 

17май Честване на Априлската епопея в Дряновския манастир. Включени са следните 

инициативи: 

 Традиционен туристически поход  “По пътя на четата на Поп Харитон и Бачо 

Киро”;  

 Възстановка на битката край Дряновския манастир, пресъздадена от 
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Дата Събитие 

родолюбците и членовете на НД “Традиция”;  

 Вечерня с панихида за загиналите въстаници и тържествена заря -проверка. 

 Тържествена заря-проверка. 

24 май Традиционен прием за културните и просветните дейци. 

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

Месец юни Празник на Балканските градове Дряново, Котел, Гурково, Елена, Твърдица, 

Трявна “Балканът пее и разказва” 

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

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

страна. 

6 септември Денят на Съединението на Княжество България с Източна Румелия 

22 септември Ден на независимостта на България. 

16 октомври Празниците на град Дряново. 

                                                                                                                                                                         Таблица 8 

Община Трявна поддържа активен богат културен календар като част от 

културния живот на общината и атракциите за привличане на посетители. В културния 

календар на общината присъстват национални и местни по обхват инициативи. 

Национални са Славейковите празници, фолклорния събор „Капитан дядо Никола”, 

театралните празници. Те се финансират основно от Министерството на финансите и 

Министерството на културата. Международният фолклорен фестивал е финансиран 

изцяло от общината. От 1957 г. към тревненското читалище съществува Литературният 

кабинет „Петко Р. Славейков”. Художествената му продукция към 2008 г. е близо 70 

заглавия – белетристични, поетични, сатирични, краеведчески и готварски книги. 

 

Културен календар на Община Трявна за 2018 г. 

Дата Събитие 

6 януари 170 години от рождението на Христо Ботев 

21 януари Бабинден 



 

                  

 

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 

Дата Събитие 

Февруари Патронен празник на училището 

13 февруари 170 г. от рождението на Христо Ботев;145 г. от гибелта на Васил Левски – „Урок 

по патриотизъм с Ботев и Левски“ – рецитал и прожекция на филм  

15, 16 февруари Концерт на ДШИ „Янко Мустаков“ пред детските градини 

15 февруари „Приказки любими“ – изложба на детски рисунки 

19 февруари Почитане паметта на Васил Левски 

Февруари Ден на розовата фланелка – световен ден за борба с тормоза между деца 

Февруари „ На гости в детската градина”- ученици от начален етап четат приказки в 

детските градини  

1 март Отбелязване на Деня на самодееца и Баба Марта 

1 март Честване на Баба Марта:   изложба-базар с мартеници и картички, изработени от 

учениците;  

-среща с Баба Марта в Райковата къща.  

1 март „Баба Марта в детската градина“ 

1 март Изложба с мартенички, работени от деца от училищата и детските градини в гр. 

Трявна 

2 март „Познавам и се гордея със славното минало на моя народ“ 

3 март Честване на 3 март – Националния празник на България. 140 г. от 

Освобождението 

3 март Честване на националния празник - 3 март  

- урок по родолюбие съвместно с клуб „Традиция“- Трявна с цел визуализиране 

на исторически събития и традиции и съхраняване на националната гордост , във 

връзка с 140-годишнината от Освобождението на България  

1 - 6 март Архитектурен пленер 

8 март Честване на международния ден на жената – 8 март 

Март Ден на детското самоуправление 

22 март Пролетен празник 

30 март „Приказки безбройни зная“ 
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Дата Събитие 

7 април „Украси великденско яйце в музея” 

Април Седмица на изкуствата за деца 

Април Седмица на детската книга 

Април Седмица на детската книга 

Април Продължаване на работата по проекта „Осинови паметник“  

21 април „Хоро на площада“ – фестивал на фолклорни танцови групи 

Април Премиера на театралния колектив 

Април Фолклорен концерт на ТА „Трявна“, ТА „Сивек“- Габрово и ТА „Развитие“ - 

Севлиево 

20  април Седмица на земята 

Април Инициативи за почистване на квартала, на Божковската поляна и засаждане на 

дръвчета 

Април „Голямото четене“ на приказки продължава 

4,5,6 май Дни на дърворезбата 210 г. от художествения конкурс в Даскалова къща 

6 май „Гергьовско хоро“ 

6 май Гергьовска люлка 

9 май Отбелязване на Деня на Европа 

Май Годишен концерт на Школа по изкуствата „Янко Мустаков“, посветен на 145 г. от 

рождението на Сергей Рахманинов и 205 г. от рождението на Рихард Вагнер 

18 май Концерт „Приказките на децата“  

 

18 май 

Нощ на музеите- разходка по знаковите места от града от епохата на Българското 

възраждане с беседа от музеен  специалист и в музейните обекти с вечерни 

посещения - Райковата и Даскаловата къща. Посвещава се на 55 години от 

създаването на СМРЗИ. 

Май Годишен празничен концерт 

24 май Честване на 24 май – Ден на българската просвета и култура и славянската 

писменост 

25-27 май Празник на гр. Трявна 
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Дата Събитие 

1 юни Празнуване на Международния ден на детето 

1 юни „Довиждане детска градина, здравей първи клас!“ – изпращане на децата от ПГ 

Юни Клуб на четящите – „Хайди“ от Йохана Спири 

Юни Киномаратон „Из дебрите на българския филм“ 

7-10 юни 

 

Национални Славейкови празници. „Черните хора с белите души”- изложба за 

каракачаните. Есетата на учениците в рамките на Славейковите дни са посветени 

на 55 г. от откриването на СМРЗИ 

24 юни Отбелязване на Еньовден – бране на билки и и запознаване с лековитите им 

свойства 

Юли Международен фолклорен фестивал 

Юли 

 

Осми национален фестивал на фолклорните танцови клубове и групи „Да 

разлюлеем Балкана” 

Юли „Трявна Арт фест“ 

Август Празник на гр. Плачковци 

Август Симпозиум „Форма-2018“, организиран от НГПИ „Тревненска школа“, Фонд „13 

века България“ и  Община Трявна 

Август Отбелязване паметта на Капитан дядо Никола. Честване на празника Успение 

Богородично (ст. стил) с курбан за здраве и изпълнения на група „Извор“ 

Август Национален събор „На Белица на хорото” 

6 септември Честване на 6 септември – Съединението на Княжество България с Източна 

Румелия 

6 - 9 септември 

 

Театрални празници 

22 септември Честване на 22 септември – Ден на независимостта на България 

Октомври Музикална вечер, посветена на 110 г. от рождението на Марин Големинов и 205 г. 

от рождението на Джузепе Верди 

Октомври Даровете на природата – есенен празник 

6-12 октомври Седмица на бащата 
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Дата Събитие 

1 ноември Честване на 1 ноември – Ден на народните будители 

Ноември Отбелязване 179-годишнина на Славейковото училище 

21 ноември Ден на християнското семейство 

6 декември Празник на ОУ „Проф. Пенчо Н. Райков” 

Декември Празничен концерт по повод 147 години от основаването на НЧ „П. Славейков 

1871“ 

Декември Участие в градските коледни базари 

Декември Коледни и новогодишни празници 

             Таблица 9 

В община Трявна съществуват около 140 недвижими културни ценности. 

Стотици движими културни ценности се съхраняват във фондовете на музея. Един от 

значимите проекти, осъществен на територията на община Трявна с подкрепата на ЕС, 

приключил през 2013 г. е свързан с реставрацията на архитектурните паметници и 

създаване на нов туристически продукт. Проект „Трявна – градът, в който се ражда 

красота” е финансиран от Оперативна програма Регионално развитие 2007-2013 г. и е 

на обща стойност на проекта е в размер на 3 212 923 лева. По-значими и посещавани от 

туристите обекти на Територията на Община Трявна са: 

 Райковата къща 

Къщата строи на два ката със седем стаи –да е 

удобна за многолюдната челяд на стопанина Никола 

Райков, а дюкяна на чорбаджията изнася към улицата 

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

на България много бележити личности – хора на 

науката, хора богати духовно. Тук минават детските години на патриарха на 

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

съпругата на Петко Славейков – Ирина. Съхранила уюта на възрожденския дом с 

опънатите под прозорците миндери, домашното огнище и грейналите по полиците 

сахани, днес къщата-музей е гостолюбива за българските обичаи и традиции. 
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Музея е типичен представител на късно възрожденската тревненска 

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

към улицата, тя е символ на духа и самочувствието на тревненския възрожденец. Родна 

къща на първия професор по химия Пенчо Н. Райков. В нея е уредена етнографска 

експозиция. 

 Старото школо 

Едно от първите светски училища в България. 

Открито е като взаимно училище през есента на 1839 г. 

През 1849 г. тревненци канят като учител в Трявна Петко 

Славейков,  който открива и класно училище в тази сграда. 

Въвежда изучаването на музика, рисуване, часове по физическо възпитание. През 

пролетта на 1850 г. в тревненското училище се провеждат първите годишни изпити. 

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

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

възстановка на стая от взаимно училище, в която всеки може да се върне в началото на 

19 век и да опита да пише върху пясък, да чете от взаимоучителните таблици, да се 

запознае с реда и строгите изисквания към учениците във възрожденското училище,  да 

се закичи с кавалерия и да си вземе такава за спомен; дарението от картини и пластики 

на художника със световна известност Димитър Казаков – Нерон и неговия брат 

Никола Казаков; изложба стари часовници, сред които часовник с обратен ход на 

стрелките, часовников механизъм за кула, гравитационен часовник; документална 

изложба, проследяваща историята на учебното дело в Трявна. 

 Часовниковата кула 

В град Трявна е съхранен единственият възрожденски архитектурен 

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

освен останалите значителни обществени сгради – паметници, се намира и 

Часовниковата кула. Тя е построена през 1814 г., а механизмът й е от 1815 г. 

Според легендата, за да получат разрешение за строежа на кулата, 

тревненските жени е трябвало да се откажат от своите традиционни накити 
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за глава – сокай. В архитектурно отношение отделните части на кулата са изградени в 

хармонични пропорции. Камбаната е релефно изписана от габровските майстори Кънчо 

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

механизъм е прикачен магнетофон, който в 22.00 часа след последния десети звън на 

камбаната, автоматично се включва и от кулата започва да се разнася мелодията на 

песента „Неразделни“ от Пенчо Славейков. С това тя става химн на града. 

Часовниковата кула е сред най–ценните архитектурни паметници на нашата история. 

Кулата била построена с помощта на местното население и от местни майстори, 

имената на които са неизвестни. Общата височина на кулата е 21.15 м. 

 Църква „Св. Архангел Михаил“ 

В Тревненския проход в 1190 г. българските царе 

Асен и Петър разгромяват войските на император Исак II 

Ангел, който решил отново да заличи България и 

предприел мащабен поход, безславно завършил след 

неуспешна обсада на Търново малко преди този разгром. 

В чест на гръмката победа е изградена  най 

старата църква в Трявна храмът „Св. Архангел Михаил”. Черквата е неделим елемент 

от композицията на старинния площад с часовниковата кула. Датата на изграждането й 

не е известна. През 1798 г. църквата е опожарена от кърджалиите и е повторно 

възобновена от тревненци през 1819 г. В план представлява трикорабна, едноапсидна 

псевдобазилика с притвор. Иконите на храма и иконостаса са изработени от 

представители на Витановската фамилия, в периода 1820 – 1821 г. 

 Попангеловата къща 

Къщата на поп Ангел е с предполагаема 

дата на строеж началото на 18 век и е най-старият 

архитектурен паметник на културата, запазен в 

град Трявна. Тя е приютявала Апостола Васил 

Левски, при едно от многобройните му идвания в 

Трявна по комитетски дела. Днес посетителите могат да видят тайните места, където 
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апостола на свободата е успявал да се укрие от турските заптиета. В нея също е отсядал 

и революционера Ангел Кънчев, който е родом от Трявна. 

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

започват археологическите проучвания в античното тържище „Дискодуратера” в 

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

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

Исторически музей - Дряново. Налице е устойчиво партньорство с Музея при 

експониране на многобройни изложби и съвместни инициативи. Дряново е сред 100-те 

национални туристически обекта на Българския туристически съюз. Някои от най-

значимите обекти на богатото културно наследство на Община Дряново са:    

 Дряновският манастир „Свети Архангел Михаил” 

 

Три пъти разрушаван и изгарян и три пъти 

възстановяван от боголюбиви християни, Дряновският 

манастир е твърдина на българския дух. Първите хора 

заселват клисурата, в която е построен манастира, през 

ранните праисторически епохи. Те обитават пещерите на 

масива Боруна и кухините в скалния венец Поличките. 

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

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

разположение е на 2 км. северно от сегашното, в местността "Малки Св.Архангел", 

точно срещу пещерата "Андъка". През 1393 г. турците обсаждат Търново и помитат 

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

През XVI век родолюбивите българи от околността отново възстановяват 

светата обител. Този път и избират друго място – в местността "Голям Св. Архангел", 

на отсрещния бряг на реката, но участта и на тази обител е същата.  

За пореден път и вече на сегашното си място Дряновският манастир е изграден 

към края на XVII век. Съборната църква е била еднокорабна и полувкопана в земята и 
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се намирала непосредствено до днешната, а освен нея имало и втори храм. Постепенно 

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

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

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

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

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

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

Подемът и благоденствието на манастира започнали по времето на архимандрит 

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

години на XIX век. Издигнати са жилищните постройки откъм реката, а в 1845 г. е 

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

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

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

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

Той, заедно с Васил Левски, Матей Преображенски - Миткалото и дряновския 

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

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

оръжие за четниците. На 29 април 1876 г. в манастира влиза четата на поп Харитон и 

Бачо Киро – първият бунтовнически отряд в Търновски окръг и България. Но турските 

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

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

останалите намерили смъртта си там. Манастирът бил напълно разрушен, само 

църквата стърчала полусрутена. Изгоряла цялата манастирска библиотека. Разрушеният 

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

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

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

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

забрави миналото и българското страдание.  
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На мястото на по-малката църква се изгражда мавзолей, представляващ параклис 

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

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

големите и добре устроени обители в търновския регион. Съвременният манастир е 

една от десетте най-почитани светини на Българската православна църква, Национален 

паметник на културата и отправна точка за много туристически маршрути.  

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

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

Дряновския край и възникването на Дряновския манастир. В околностите му са 

открити едно от най-древните палеолитни поселения в Средна Европа и следи от 

местните енеолитна и бронзова култура, както и крепостни съоръжения и селища, 

изградени от траки, римляни, ромеи и българи. 

Разнообразни документи и предмети подчертават значението на манастира за 

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

възрожденско поклонническо средище; определянето му за база на освободителното 

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

на Дряново в Руско-турската война (1877-1878). Храмовият празник на манастира е на 8 

ноември. 

 Църква „Свети Никола” 

Храмът „Свети Никола” е сред първите 

самостоятелни строежи на майстор Колю Фичето. 

Построен е през 1851 г., върху основите на по-стара 

църква. Това е първият опит на Колю Фичето да въведе 

свой собствен стил, което е изразено особено ясно при 

оформянето на фасадите. Стенописите в храма са от 

1926 г., а три от иконите в иконостаса са дело на Станислав Доспевски, един от най-

изтъкнатите български възрожденски художници.  
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Сградата е трикорабна псевдобазилика с камбанария и купол, които са от дървен 

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

характерните фичевски елементи: вълнообразен кобиличен фронтон, сложно 

профилиран корниз, тристепенна аркада с вградени полуколонки над главния западен 

вход, малка сляпа аркада по дължината на стените. Монотонността на тежката каменна 

зидария се нарушава от полетата на правоъгълните, овалните и кръстовидните 

прозорци и от релефите на южната фасада. Камбанарията е осмостенна, с големи 

овални и засводени отвори в стените и шатровиден покрив; форми, които създават 

впечатление за лекота и извисеност. Във вътрешното пространство се открояват 

плавната извивка на балконите на емпорията и релефите с растителни орнаменти от 

капителите на колоните. Църквата "Св. Никола" е действаща, обявена за паметник на 

културата с национално значение в ДВ, бр.92 от 23.11.1971 г. и реставрирана през 2000 

г. 

 Мостът на Колю Фичето над р. Дряновска 

Мостът е построен от Колю 

Фичето в средата на ХІХ век. 

Съоръжението е от ранните 

хидротехнически постройки на майстора, 

в което развива своите идеи за 

традиционния възрожденски тип "гърбат" (римски) мост.  

Неговата дължина е 38.50 метра, а широчината на платното и тротоарите е 5 

метра. Мостът има четири свода с различни по големина отвори, стъпили върху три 

масивни каменни колони. Най – висок е вторият свод, над който мостовото платно е 

леко изгърбено. Мостовите колони са с водорези и аркирани отвори за пропускане на 

високите води. Настилката на моста е едър калдъръм, а на тротоарите – плочи, които 

излизат пред блоковете на сводовете и парапета, за да образуват корниз и подчертаят 

извивката на платното. Формата на всички арки на сводове и водоотточни отвори е 

подчертана с корниз. 

 



 

                  

 

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. 

   57 

  Икономова къща  

Икономовата къща е една от двете напълно 

запазени къщи, дело на майстор Колю Фичето (другата 

е т.нар. "къща с маймунката" във Велико Търново). 

Икономовата къща е строена през 1859 г. за свещеник 

Васил Икономов, който бил приятел на майстора. Тази 

къща съчетава по изумителен начин функционалност и 

удобство.  

Семпла фасада откъм улицата, с типичен градски характер. Там са били 

разположени дюкяни, складове и други стопански помещения. Неусетно тя преминава в 

елегантна дворна фасада, пластично раздвижена от тройно огънат еркер. Всички 

фасади на къщата са украсени с високи, увенчани с "вежди" прозорци, групирани по 

дължина, а покривът е от тежки каменни плочи. 

Икономовата къща е и пример за творческите виждания на гениалния архитект, 

най–силно изразени в елегантната южна фасада и представителните жилищни 

помещения от втория етаж. Тук главното помещение е просторната диванна с широкия, 

плавно извит еркер, в която е изведено вътрешно дървено двураменно стълбище. 

Диванната е свързана с малките спални и чрез двукрила врата с внушителната по 

размери гостна стая, най–впечатляващата част от къщата. Салонът е по дължината на 

уличната фасада и е с изящен резбован таван, решен в любимия на възрожденската 

епоха мотив "Слънце". 

 Лафчиева къща 

Тази къща е уникален архитектурен комплекс, 

национален паметник на културата. Тя е единствената 

в България запазена триетажна жилищна сграда в 

традиционен архитектурен стил от възрожденския 

период. Построена е около 1840 г. от дряновския 

строител майстор Кольо Гайдаржията и е известна като 
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"къщата без пироните". Това е факт, тъй като в цялостния строеж на внушителното 

триетажно здание не е използван нито един пирон или желязна скоба. 

В действителност това са две къщи – близнаци, Лафчиевата и Перевата, които са 

свързани от гледна точка на фасадите в цялостна архитектурна композиция. Те са 

замислени и изпълнени като стени на една постройка. В приземието е мястото за 

стопанска дейност – дюкяни, складове, мазета. Всеки следващ етаж е издаден над 

долния с еркери и конзоли. Оригинално е решена фасадата към двора. От тази страна 

къщата е двуетажна, каменна и варосана, с галерия и високи четириъгълни дървени 

колони, които поддържат стряхата. 

Майсторът е обособил едно преходно към двора многофункционално 

пространство, за да разшири обема на затворения между високи оградни зидове терен и 

го обедини с жилището. В Лафчиевата къща впечатлява не само перфектната зидария, 

традиционна за местните майстори и находчивите решения на плана, но и елегантната, 

изискана работа с дървото и употребата му в интериора. Вратите са засводени, таблени; 

стенните долапи са с изчистени линии и класически пропорции. Украсата е оскъдна – 

малка стилизирана розета на част от вратичките на долапите и т. н. "слънце" на тавана в 

гостната стая. Майсторът не се увлича по прекомерната пищност и разточителство на 

възрожденската резба. Той използва строгата форма, правата линия и естествените 

багри на различните видове дърво. Комбинира светло с тъмно, наковава върху гладкото 

огледало на тавана профилирани летвички, малки резбени мотивчета и зъборезбени 

корнизи. 

Интериорите са оформени с мебели и предмети на бита, местно производство и 

внос от Западна Европа. Показан е домашния занаят тъкачество и колекция тъкани и 

облекло, характерни за Дряновския край. Тук се намира и музейната експозиция 

"Градски бит от края на 19 и началото на 20 век". В момента, в приземния етаж е 

оформено малко фотографско студио (Ретро фотоателие), в което туристите и гостите 

на града могат да облекат традиционна дряновска премяна и да си направят ретро 

снимки за спомен. 
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 Часовниковата кула 

Построена е през 1778 г. Представлява висока 

центрична постройка, съчетана от три степенувани във 

височина размери и тела. Долната част била изградена от груб, 

необработен камък споен във варопясъчен разтвор, а по форма 

бил четиристранна призма с квадратна основа със страни 5 

метра. За осветление били оставени 11 отвора – 5 на западната 

и по 3 на източната и южната страна. На източната фасада 

имало врата, от която нагоре водела дървена стълба. На 

южната фасада имало вградена каменна арка. Долната част 

завършвала с каменен корниз, покрит с плочи. Над него 

четиристранната призма преминавала в осмоъгълна, като също 

завършвала с корниз, покрит с турски керемиди. В тази част се 

намирал часовниковият механизъм. 

Няма сведения какъв е бил първият часовников механизъм, тъй като през 1883 г 

той е бил заменен с нов, изработен в Трявна от майсторите Генчо Колев и Христо 

Василев. 

167 години се извисявала над околните сгради градската часовникова кула. С 

времето по нея се появили пукнатини, следи от минали земетресения, реставрация не 

била извършена. През 1945 г. тя била съборена. Но за дряновци часовниковата кула има 

значение на монумент в архитектурния градски ансамбъл. Ето защо през 1984 г. тя е 

изградена отново, в близост до строената от Колю Фичето Икономова къща. Запазеният 

часовников механизъм бе ремонтиран и настроен от Илия Ковачев – член на задругата 

на майсторите, носител на златен пояс. 

 Храм „Света Троица” 

Построен през 1847 г., известен с изключително 

красиво резбования си таван. Разположен е 

непосредствено до музей "Колю Фичето" в гр. 



 

                  

 

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. 

   60 

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

намира в предостатъчни количества в Дряновския край.  

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

страничните кораби минава галерия. Страничните кораби имат същата ширина като 

средния, но са по-ниски. Отделени са с две редици стройни кръгли колони. И трите 

кораба са с полуцилиндрични тухлени сводове. Средният е по-висок и с окачен дървен 

таван от редуващи се гладки и резбовани полета, сред които централно място заема 

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

Трявна – изработено от същия майстор – Иван Денев Митев, роден в дряновското село 

Бучуквоци, създал ново, модерно течение в резбарското изкуство. 

Храмовете, разположени на територията на община Дряново, са следните: 

 Църква "Св. Троица" 1846 г. гр. Дряново; 

 Църква "Въведение Богородично" гр. Дряново; 

 Църква "Св. Богородица" 1853 г. с. Гостилица; 

 Църква "Св. Никола" началото на XX-ти век с. Янтра; 

 Църква "Въведение Богородично" 1871г. с. Ганчовец; 

 Църква с. Славейково; 

 Църква "Св. Димитър" с. Караиванца. 

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

водения Регистър от Националния институт за недвижимо културно наследство се 

намират 26 броя недвижими културни ценности:  

Наименование на недвижимата 

културна ценност 
Населено място Други данни 

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

с. Славейково м. "Тава бунар" 

Неолитна пещера „Голямата пещера” 
гр. Дряново, Дряновски 

манастир 
300 м. югозападно 

Палеолитна пещера – „Малката” или „Бачо 

Киро” 

гр. Дряново, Дряновски 

манастир 
300 м. югозападно 
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Енеолитна пещера „Момините пещери” 
гр. Дряново, Дряновски 

манастир 
300 м. югозападно 

Неолитна пещера „Поличките”,  
гр. Дряново, Дряновски 

манастир 
до манастира СЗ 

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

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

Църква „Св. Никола” гр. Дряново  

Попикономова къща /на Георги Ст. Георгиев, 

ГНС, Кръстю Петков Неделчев, Мянко Г. Попов 

и Генчо Нойков/  

гр. Дряново Ул. ”В. Коларов” 17, 19 

Комплекс "Дряновски манастир и 

обркръжаващата го природна среда"  гр. Дряново   

Църква „Св Архангел Михаил” 

Църквата „Успенеие Богородично” 

/дърворезбата и архитектурата/ 
с. Енчевци   

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

Старинната част на град Трявна и 

архитектурният и историческият ансамбъл 

“Ангел Кънчев”  

 гр. Трявна   

Площад „Дядо Никола” гр. Трявна   

Градската кула - часовник 
гр. Трявна 

  

Часовниковата кула Пл. „Дядо Никола” 

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

Църква „Св. Архангел” с девическото училище 

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

Църква „Св. Архангел”   

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

Даскаловата къща - музей с двора и другите 

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

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

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

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

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

                                                                                                                                                                                                  
Таблица 10 

 

Ситуация на сектор “Хотелиерство и ресторантьорство” на територията на МИГ 

„Дряново-Трявна в сърцето на Балкана“ 

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

в сърцето на Балкана“ функционират 31 броя места за настаняване с леглова база 1084 

броя. През последните три години се наблюдава отчетлив темп на нарастване на 

приходите от нощувки, като за 2017 г. те достигат 2 160 829 лв. Детайлна информация 
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за местата за настаняване на територията на МИГ „Дряново-Трявна в сърцето на 

Балкана“ е представена на следващата таблица. 

Дейност на места за настаняване на територията на МИГ  
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Реализирани 

нощувки  

(брой) 

Пренощували 

лица (брой) 

Приходи от 

нощувки 

(левове) 

Общо 
в т.ч. от 

чужденци 
Общо 

в т.ч. 

чужденци 
Общо 

в т.ч. от 

чужденци 

2017 31 1084 364 559 
68 

471 
7 929 

36 

393 
3 746 

2 160 

829 
385 908 

2016 31 1070 380 037 
71 

981 
7 075 

38 

674 
3 481 

2 057 

622 
308 044 

2015 29 1016 374 770 
56 

985 
5 691 

30 

295 
2 876 

1 725 

310 
250 618 

                                                                                                                                                                                                                                        

Таблица 11 

На територията на МИГ „Дряново-Трявна в сърцето на Балкана“ се отчита 

стабилна тенденция на нарастване на приходите от реализирани туристически 

нощувки. Приходите от тази дейност се увеличават съществено през 2015 г., когато във 

всички икономически сектори в ЕС се отбелязва темп на нарастване като резултат от 

преодоляването на последиците от разразилата през 2008 г. световна икономическа 

криза. 

Приходи от нощувки на територията на МИГ „Дряново-Трявна в сърцето на Балкана“ 
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Броят на пренощувалите лица на територията на МИГ „Дряново-Трявна в 

сърцето на Балкана“ за 2016 г. е по-голям от този на пренощувалите лица през 2017 г. 

Средно на пренощувало лице се падат 1.88 нощувки.  

Това са две от основните причини, поради които територията на МИГ се нуждае 

от въвеждането на иновативни туристически продукти. От една страна за устойчивото 

развитие на сектора туристите трябва да получат повече услуги, заради които да 

отседнат за по-дълго време. От друга страна посредством увеличаване на предлаганите 

туристически услуги на територията трябва да се осигури стабилен темп на нарастване 

на броя на пренощувалите лица на територията на МИГ. 

Пренощували лица на територията на МИГ „Дряново-Трявна в сърцето на Балкана“ 
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Реализирани нощувки  на територията на МИГ „Дряново-Трявна в сърцето на Балкана“ 
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 По данни на националния туристически регистър на територията на МИГ 

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

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

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

категоризация е представено на следващата графика: 

 

                                                                                                                                                                         Графика 14 

 По данни на министерство на туризма към 2018 г. на територията на МИГ 

„Дряново-Трявна в сърцето на Балкана“ действат едно туристическо сдружение:  

Сдружение ЕИК Град Адрес 
Брой 

членове 

Сдружение „Туристическо дружество 

Бачо Киро“ 
000214552 Дряново 

ул. 

„Шипка“ 

№129 

96 

                                                    Таблица 12                                                                                                                                                                               

  

 По данни на министерство на туризма към 2018 г. на територията на МИГ 

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

БАЛНЕОЛЕЧЕБНИ центрове. На територията на Община Дряново няма регистриран 

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

туроператори: 
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Регистрирани туроператори на територията на МИГ 

Удост. 

Номер 
Име ЕИК Адрес в гр. Трявна 

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

5240 
ЕТ ЕВРОТУРИНГ - ЦВЕТЕЛИНА 

БАЛЕВСКА 
107541333 ул. „Калето“ № 5 

4319 
ЕТ ПАНОРАМА ТУРС ММ- 

МАРГАРИТА ЧЕРНОКОЖЕВА 
107516675 

ул. „Стара планина“ № 

2А 

РКК-01-6140 ЕТ СТАНЧЕВИ-БОНЬО СТАНЧЕВ 817077190 
ул. "П. Р. Славейков" № 

6 

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

116 вх.Б ет.2 ап.4 

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

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

                                                                                                                                                                        Таблица 13                                                                                                                                                                  

 По данни на министерство на туризма към 2018 г. на територията на МИГ 

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

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

 Регистрираните места за хранене и развлечения 3-та категория са 12 

броя с капацитет 784 места, както следва: 

Места за хранене и развлечения на територията на МИГ – 3-та категория 

Име на обект Населено място Адрес 
Капацитет 

(места) 

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

Класически ресторант - 

Дряново 
гр. Дряново Дряновски манастир 100 

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

Бар „Бела“ гр. Трявна ул. „Панорама“ № 12 10 
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Бар „Комплимент“ гр. Трявна 
ул. "Петко Р. Славейков" № 

28 
20 

Ресторант „Трявна“ гр. Трявна ул. "Ангел Кънчев" № 46 140 

Кафе-сладкарница „Трявна“ гр. Трявна ул. "Ангел Кънчев" № 46 144 

Бар към хотел „Калина 

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

Ресорант към хотел „Калина 

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

Кафе-бар „Трявна“ гр. Трявна ул. "Ангел Кънчев" № 46 40 

Бар „Ралица“ гр. Трявна ул. „Калето“ 16А 20 

Ресторант „Стара градска 

Трявна“ 
гр. Трявна ул. „Калето“ 16А 150 

                                                                                                                                                                                                                       
Таблица 14 

 Регистрираните места за хранене и развлечения 2-ра категория  на 

територията на Община Трявна са 23 броя с капацитет 1 520 места, а тези на 

територията на Община Дряново са 17 броя с капацитет 840 места. Регистрираните 

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

„Дряново-Трявна в сърцето на Балкана“ са 40 броя с капацитет 2 360 места. 

 Регистрираните места за хранене и развлечения 1-ва категория  на 

територията на Община Трявна са 16 броя с капацитет 626 места, а тези на територията 

на Община Дряново са 27 броя с капацитет 1 137 места. Регистрираните места за 

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

в сърцето на Балкана“ са 43 броя с капацитет 1 763 места. 

Места за хранене и развлечения на територията на МИГ  

 

На територията на МИГ В Община Трявна В Община Дряново 

брой 
капацитет 

(места) 
брой 

капацитет 

(места) 
брой 

капацитет 

(места) 

5-та категория 0 0 0 0 0 0 

4-та категория 0 0 0 0 0 0 

3-та категория 12 784 10 674 2 110 

2-ра категория 40 2 360 23 1 520 17 840 
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1-ва категория 43 1 763 16 626 27 1 137 

Общо 95 4 907 49 2 820 46 2 087 

                                                                                                                                                                     Таблица 15                                      

 Регистрираните места за хранене и развлечения на територията на МИГ 

„Дряново-Трявна в сърцето на Балкана“ са общо 95 броя с капацитет от 4 907 места. 

Преобладават местата 1-ва и 2-ра категория. 

Места за хранене и развлечения на територията на МИГ 

 

                                                                                                                                                     Графика 16 

По последни данни на НСИ структурата на туристическия отрасъл на 

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

начин: 
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левове 
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левове 

хиляди 

левове 
брой 

хиляди 

левове 

хиляди 

левове 

ХОТЕЛИЕРСТВО И 

РЕСТОРАНТЬОРСТВО – Община Дряново 
45 1690 2169 2178 100 286 4432 

КУЛТУРА, СПОРТ И РАЗВЛЕЧЕНИЯ – 

Община Дряново 
4 232 .. 165 11 35 .. 
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ХОТЕЛИЕРСТВО И 

РЕСТОРАНТЬОРСТВО – Община Трявна 
88 7566 9773 8900 314 1350 17090 

КУЛТУРА, СПОРТ И РАЗВЛЕЧЕНИЯ – 

Община Трявна 
.. .. .. 595 33 .. .. 

                                      Таблица 17 

 Броят не предприятията в сектора на хотелиерството и ресторантьорството на 

територията на Община Трявна е почти два пъти по-голям  от този на предприятията в 

Община Дряново, а приходите от дейността на тези предприятия са над четири пъти по-

големи в Община Трявна. Броят на заетите в сектора на туризма на територията на 

Община Трявна съставлява 75 % от заетите в сектора на територията на МИГ. Това се 

обуславя от по-задълбоченото развитие на туристическия сектор на територията на 

Община Трявна.  

 По обобщени данни за развитието на туристическия отрасъл на територията 

на МИГ „Дряново-Трявна в сърцето на Балкана“ данните изглеждат по следния начин: 

 

Икономически дейности на 

територията на МИГ 

Брой 

предприятия 

Приходи от 

дейността 
Заети лица 

ХОТЕЛИЕРСТВО И 

РЕСТОРАНТЬОРСТВО 
133 11942 414 

КУЛТУРА, СПОРТ И РАЗВЛЕЧЕНИЯ 4 Няма данни 44 

                                                                                                                                                                                                                Таблица 18 
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VI. АНАЛИТИЧНА ЧАСТ НА БАЗА ПРОВЕДЕНО АНКЕТНО ПРОЧУВАНЕ НА 
ТЕРИТОРИЯТА НА МИГ „ДРЯНОВО-ТРЯВНА В СЪРЦЕТО НА БАЛКАНА“ 

 

I. ИНФОРМАЦИЯ ЗА АНКЕТИРАНОТО ЛИЦЕ 

 

1. Пол на анкетираните: 

 
     Графика 16 

2. Местожителство: 

 
       Графика 17 
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3. Възрастова група: 

 
             Графика 18 

 

 

4. Завършена степен на образование: 

 
     Графика 19 
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5. Настояща професионална ангажираност: 

 
     Графика 20 

 

6. Принадлежност към заинтересована страна: 

 

 
     Графика 21 
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7. Сектор на дейност: 

 
     Графика 22 

 

 

II. СПЕЦИФИЧНА ИНФОРМАЦИЯ ЗА НУЖДИТЕ НА АНАЛИЗА 

 

1. Едва една трета от запитаните са запознати с визията, приоритетите и 

тенденциите за развитие на туризма на територията на МИГ „Дряново-Трявна в 

сърцето на Балкана“: 

 
 Графика 23 
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2. Мненията „за“ и „против“ сегашната визия и стратегия за развитието на туризма 

в общините Дряново и Трявна са напълно равни. Най-голяма част от 

анкетираните не могат да преценят – 34% 

 
Графика 24 

 

3. Най-голяма част от населението смята, че към момента най-добре развитите 

сфери на икономиката в тяхната община са туризма и търговията и услугите.  

 
       Графика 25 
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4. На въпроса „Кой от изброените отрасли следва да бъде приоритетен за 

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

39% отбелязват туризъм. 

 

 
       Графика 26 

5. На този въпрос не се очертава голяма разлика в посечените отговори. Според 

запитаните, от всички изброени видове туризъм, с приоритет трябва да бъде развиван 

планинският туризъм.  

 
       Графика 27 
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5. Малко под 50% от запитаните смятат, че местната общност би  имала полза 
от увеличаването на туристите и посещаемостта на територията на МИГ 
„Дряново-Трявна в сърцето на Балкана“. 

 
         Графика 28 

 

6. Най-голяма част от анкетираните смятат, че липсата на финансиране е  най-

голямата трудност при развитието на туризма в тяхната община.  

 

                Графика 29 
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Резултатите от проучването са формирани на база отговорите на 100 души, 

живущи на територията на МИГ „Дряново – Трявна в сърцето на Балкана“. От 

проведеното анкетно проучване става ясно, че голяма част от заинтересованите 

лица не са запознати с настоящата визия и стратеия за развитие на туризма на 

територията на МИГ „Дряново – Трявна в сърцето на Балкана“. Важно е да се 

обърне внимание на запознаване на заинтересованите лица с действащата 

стратегия. По този начин всеки ще има възмжност да изкаже своето мнение, да 

даде предложение и да обсъди идеята си.  

Нагласите на местния бизнес са главно положителни от гледна точка на 

увеличаването на туристите и посещаемостта на територията на МИГ 

„Дряново-Трявна в сърцето на Балкана“. Туризмът се очертава като водещ 

приоритет според голяма част от запитаните. Трудно е да се определи кой 

вид туризъм би бил най-печеливш и най-успешен за територията на МИГ, 

но преобладаващите мнения за в подкрепа на планинския туризъм. 

Мнението на представителите на  местната икономика е важно и от него 

зависи до голяма степен изпълнението на Стратегията на развитие на 

туризма на територията на МИГ „Дряново – Трявна в сърцето на Балкана“. 
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VII. ПРЕПОРЪКИ 

 

 На база направения анализ в Глава V се открояват следните основни фактори 

и тенденции в развитието на туризма на територията на МИГ „Дряново-Трявна в 

сърцето на Балкана“: 

1. Липса на цялостен туристически продукт и реклама на територията на 

Липса на реклама на територията на МИГ като Обща туристическа 

дестинация като обща туристическа дестинация. 

 За преодоляване на констатираното слабо място следва Общините Дряново и 

Трявна да се превърнат в обща туристическа дестинация с цялостен туристически 

продукт. Добра практика в тази посока би била пускането в продажба на общ билет 

за посещение на туристическите атракции в Дряново и Трявна. Голяма част от 

общите туристически дестинации, сформирани в Европа използват тази стратегия 

като предлагат на туристите общ билет за посещения, които може да бъде закупен 

от всеки обект на територията на дестинацията. По този начин се намалят разходите 

за туристите и се увеличава посещаемостта на всички обекти на територията. 

Другият важен фактор за превръщане на територията на МИГ „Дряново-Трявна в 

сърцето на Балкана“ в обща туристическа дестинация е общата реклама. 

Територията на МИГ трябва да бъде рекламирана и представяна в нейната цялост. 

За целта е необходимо изработването на общо лого и девиз, който да се превърне в 

разпознаваем символ сред туристите и туроператорите. Има неограничен избор за 

лого и девиз, които да рекламира общините Дряново и Трявна като обща 

туристическа дестинация, по долу е представен пример за лого: 

 

Примерно лого за обща туристическа дестинация на МИГ 
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                                                                                                                          Фигура 1 

 

2. В учебните заведения на територията на МИГ няма специализирана 

паралелки с профил туризъм. 

 Съществува опасност отчетения ръст през последните години на 

туристически посещения на територията на МИГ да не може да бъде поет, поради 

липсата на достатъчно подготвени кадри в хотелиерството, ресторантьорството и 

туристическите услуги. Проблемът може да се окаже по значим при привличането 

на по-платежоспособни туристи, които търсят висок стандарт на предлаганото 

обслужване в туристическия сектор. Констатирания потенциален проблем може да 

бъде преодолян с провеждане на специализирани обучения насочени към заетите в 

туристическия бранш на територията на МИГ. Примерни обучения могат да бъдат 

проведени на следните теми: Организация на хотелиерството; Тенденции в 

развитието на селския туризъм; Туристическа анимация; Технология  и организация 

на спортно-развлекателната дейност; Професионална етика и туристическо 

поведение; Екскурзоводско обслужване и др. 

3. На територията на МИГ няма действащи СПА и Уелнес центрове. 

 Съвременните тенденции в развитието на туризма отчитат ясно нарастващо 

търсене към СПА услугите. През последните години на територията на България 

отвориха врати голям брой СПА хотели, които не използват минерална вода за СПА 

ресурс. Този тип хотели градят своята стратегия върху използване намиращите се в 

близост туристически забележителности като предлагат рекреационни услуги в 
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допълнение към любителския туризъм. Тези хотели също така залагат на конгресния 

туризъм за привличане на клиенти чрез изграждането на модерни конферентни зали. 

Наличието на СПА хотел или хотели на територията на МИГ би било основен двигател 

за увеличаването на нощувките за едно лице, който към момента се равняват на 1.88 

нощувки за едно пренощувало лице. Съществен принос за това би имало и 

предлагането на уикенд пакети с 2 нощувки на територията на МИГ, с включена 

културна туристическа програма за всеки ден от престоя. 

4. На територията на МИГ преобладават местата за настаняване с 

категоризация 1 или 2 звезди (общо 79 %)  

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

регистриран само един хотел с категория 4 звезди. Това може да се окаже трудност за 

привличането на по-платежоспособни туристи, които търсят високо качество на 

предлаганите туристически услуги. За преодоляване на евентуални бъдещи трудности 

за развитието на туристическия сектор следва в местата за настаняване на територията 

на МИГ да бъдат раздадени кратки анкетни карти на няколко езика за попълване от 

гостите на хотелите, които да показват в реално време удовлетвореността на туристите 

от предлаганите туристически услуги. 

 

5. Лошо състояние на наличната инфраструктура на територията на МИГ  

 Един от основните фактори за развитие на туризма в даден регион е 

наличието на инфраструктура в добро състояние, в това число на пътната 

инфраструктура. Голяма част от незадоволителните коментари, които оставят 

туристите са свързани с лошия достъп до туристическите атракции и съпътстващата 

инфраструктура. Община Дряново и Община Трявна поддържат достъпа до най-

посещаваните туристически обекти на територията на МИГ. Препоръката е тази 

тенденция да продължи като с подкрепата на местната общност се търсят възможности 

за финансиране на транспортната инфраструктура на територията на МИГ. 
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6. Намаляващо население на територията на МИГ  

 Демографската криза е проблем, пред който са изправени почти всички 

български общини. Тази тенденция може да се окаже проблем пред развитието на 

туристическия сектор на територията на МИГ „Дряново-Трявна в сърцето на Балкана“. 

При запазване на сегашния темп на намаляване на населението може да се стигна до 

етап на недостиг на работна ръка в туристическия бранш. Основна препоръка в тези 

случаи е намирането на работници в туристическия бранш извън територията на МИГ. 

 

7. Липса на реклама за намиращите се на територията на МИГ защитени 

зони, духовни храмове и паметници на културата с категория „Национално 

значение“ 

 В условията на все по-ожесточена конкуренция между туристически 

дестинации в България трябва да бъде оползотворявана всяка възможност за 

привличането на всеки потенциален турист. На територията на МИГ „Дряново-Трявна 

в сърцето на Балкана“ се намират шест защитени зони; шейсет и два действащи 

духовни храма и двадесет и шест паметници на културата с категория 

„Национално значение“. 

 На територията на МИГ „Дряново-Трявна“ съществуват 62 действащи храма. 

Това е голямо число с оглед на други МИГ от територията на страната. В последните 

години в Източна Европа се развива поклонническия (пилигримски туризъм). 

Рекламата на наличните 62 действащи храма в Дестинация „Дряново-Трявна“ би 

привлекло голям брой потенциални туристи най-вече от Източна Европа. Добра 

практика би било издаването на карта с отбелязване на всички храмове. 

 Полезно действие в подкрепа развитието на туризма на територията на МИГ 

би било издаването на брошура с информация и снимки от всички защитени зони и 

паметници на културата с категория „Национално значение“ 
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8. Липса на туристически пакети, които да бъдат предлагани от 

туроператори на потенциалните гости на територията на МИГ 

 За устойчивото развитие на туризма на територията на МИГ е необходимо 

създаването на туристически пакети за цялостен туристически продукт. Примерни 

туристически пакети могат да бъдат: 

 

 

 

Пакет Описание 

Еднодневни 

туристически пакети 

- Пешеходен преход по екопътека; 

- Традиционен обяд; 

- Посещение на музей в Дряново или Трявна (по избор); 

- Демонстрация на местни обичаи или занаяти. 

Двудневни 

туристически пакети 

 

- Първи ден: Настаняване на гостите в хотел на територията на 

МИГ, Традиционен пикник с фолклорна програма, Посещение 

на Дряновски манастир и Пещерата „Бачо Киро“, Демонстрация 

на местни обичаи или занаяти, Посещение на исторически 

музей в Дряново, Демонстрация на местни обичаи или занаяти, 

традиционна вечеря в механа. 

- Втори ден: „Дряновска закуска“, Посещение на гр. Трявна: 

Централната градска зона, Музей на тревненската иконописна 

школа, Попангелова къща, Даскаловата къща, Демонстрация на 

местни занаяти, традиционен обяд, Отпътуване. 
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Тридневни 

туристически пакети 

 

- Първи ден: Настаняване на гостите в хотел на територията на 

МИГ, Традиционен пикник с фолклорна програма, Посещение 

на Дряновски манастир и Пещерата „Бачо Киро“, Посещение на 

исторически музей в гр. Дряново, Разходка в градския център 

на Дряново, Демонстрация на местни обичаи или занаяти, 

Традиционна вечеря в механа. 

- Втори ден: „Дряновска закуска“, Посещение на гр. Трявна: 

Централната градска зона, Музей на тревненската иконописна 

школа, Попангелова къща, Даскаловата къща, Традиционен 

обяд, Демонстрация на местни занаяти, Вечеря в механа в гр. 

Трявна  

- Трети ден: По избор – Еко туризъм (защитени местности и 

еко пътеки или езера); Културно-Исторически туризъм 

(културно-исторически обекти на територията на МИГ); 

Пилигримски туризъм (посещения на религиозни храмове на 

територията на МИГ); Занаятчийска работилница (потапяне в 

занаятите и обичаите от територията на МИГ) 

 

 Показаните туристически пакети са само примерни и могат да бъдат 

комбинирани, допълвани и променяни по всякакъв начин. Територията на МИГ 

„Дряново-Трявна в сърцето на Балкана“ разполага с туристически потенциал за 

създаването и на петдневни туристически пакети. 

 С оглед на развитието на територията на МИГ „Дряново-Трявна в 

сърцето на Балкана“ е налице възможността за въвеждане на иновативни 

туристически продукти и услуги. Основна пречка пред въвеждането на 

иновативни туристически продукти би могла да бъде намаляващото население, а 

основно предимство изключително високия културно-исторически, етнографски и 

природен потенциал, който притежава територията. На територията на МИГ все 

още няма достатъчно разработени и популяризирани допълнителни туристически 

атракции, а Стратегията за ВМОР би могла да финансира развитието на такъв 

вид атракции. 

 Туризмът е сектор, който се характеризира със слаба иновативност. 

Обикновено иновациите в туризма са свързани с повишаване на мобилността и 

безопасността на туристите или достъпа и презентирането на туристическите 

обекти. Усилията за насърчаване на иновациите в туризма на МИГ „Дряново-
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Трявна в сърцето на Балкана“ трябва да бъдат насочени към туристическия 

бранш. Иновациите следва да са насочени към подобряване на достъпа до 

туристическите обекти, извън общинските центрове на територията на МИГ и 

повишаване на осведомеността на потенциалните туристи за обектите, които се 

намират в МИГ. 

 Иновациите следва да спомогнат за повишаване на 

конкурентоспособността на туристическия бранш на територията на МИГ, в това 

число чрез придобиване на знания и умения сред сектора. В тази връзка, МИГ би 

била полезна с организирането на семинари и обучения сред представителите на 

туристическия бранш. 

 

VIII. ПРИМЕРИ ЗА ИНОВАТИВНИ ТУРИСТИЧЕСКИ ПРОДУКТИ И УСЛУГИ 

 

 В основата на иновацията несъмнено се намира изграждането на нов процес 

или метод, усъвършенстването на вече създаден продукт и внедряването на нов по-

успешен и печеливш принцип на работа. Всичко това би било неприложимо, ако не е 

налице подходящата търговска ниша, в която да бъдат приложени иновации. За 

успешното им прилагане спомага и разширяването на пазарите и доставките. 

Нарастването на бизнеса върви ръка за ръка с внедряването на иновации в сферата. По-

големият бизнес несъмнено се нуждае и от качествен управленски ресурс. Това 

предполага преструктуриране и реорганизацията на фирмата. Съвкупността от тези 

елементи съставляват основата на една успешна иновация, работеща в полза на 

бизнеса. Иновациите в туризма имат за цел да осигурят по-високи печалби, по-ниски 

разходи и да допринесат за повече ползи за клиентите. Както всичко свързано с бизнес 

и тук няма универсална формула за успех.  

 Успехът на една потенциална иновация се влияе от променливите фактори. 

Те се изразяват с промените в търсенето на потребителите. То може да е 

непредсказуемо и често зависи от дребни фактори, които повлияват при избора на 



 

                  

 

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. 

   84 

туристическа услуга. Конкуренцията също не може да бъде предвидена. Тя може да се 

изразява в предлагане на услугата на по-атрактивна цена, с по-високо качество или на 

по-подходяща локация. Тя е един от факторите, от които пряко зависи успехът на 

внедряваната иновация, но също и допринася за подобряване на предлаганите услуги и 

продукти с цел изпъкване пред конкуренцията. 

 За нуждите на МИГ „Дряново-Трявна в сърцето на Балкана“ бяха избрани 

няколко примера за иновативни туристически продукти, които биха могли да намерят 

почва на територията на МИГ: 

 

 „Античен военен туризъм“ 

Тази иновативна туристическа практика 

идва от Бразилия, по-конкретно от туристическа 

агенция "Атлантис". Агенция е създала музей, в 

който пресъздава битки от античността и 

средновековието. Основната идея на 

инициативата е да покаже на посетителите, че 

времената вече са се променили и там, където преди са се водили битки, сега всички 

туристи са добре дошли. Изображенията изобразяват какво се е случвало при 

„пътуванията до друга държава“ в миналото и насърчават хората да посещават тези 

места сега, когато нещата са се променили. Паната в музея илюстрират бъркотия, която 

идва от италианците, „посещаващи“ Константинопол през 1204 г., асирийците 

„посещаващи“ Израел през 722 г. пр. Хр., французите, „посещаващи“ Австрия през 

1749 г. и др. Паната казват: "Времената са се променили. Възползвайте се от 

възможността и пътувайте". Кампанията е създадена от рекламната агенция 

"МатосГрей" в Сао Пауло.  

 БИО хотел „Bio-Wellnesshotel Pazeider“ - Alto Adige – Italy 

BIO HOTELS е най-голямата асоциация на 

екологичните хотели с близо 100 БИО Хотела в 
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седем европейски страни предлагат всичко, което е необходимо за органична 

почивка, семеен отдих, уелнес уикенд, конференция и екологично ориентирано 

обслужване за бизнес пътници.  

В семейството на Кофлер от Ердбхоф Пацайдер знаят какво е нужно на гостите: 

изискана кухня, изискани вина, отопляеми външни площи, вътрешен плувен басейн, 

сауни с панорамна гледка и модерна СПА зона с козметичен салон. Модерен и 

същевременно уютен. Дизайнът на естествената дървесина и специалната 

шумоизолация гарантират приятна атмосфера в спалните. Традицията с дълбоки корени 

и усет към иновациите на съвременната епоха са  обединени, за да предложат 

безценното спокойствие на скъпите си гости.  

Известни с изцяло органичната и биологично чиста храна, този клас хотели 

предлагат най-високо качество на обслужване и са предпочитано място от хора, 

търсещи уют, комфорт и гарантирано натурални продукти. Всичко, което гостите 

използват е 100% органично, дори тоалетните принадлежности са сертифицирани като 

натурални продукти според стандартите на BDIH, Ecocert, ABG, ICEA, NaTrue. 

Благодарение на строгите изисквания и наличието на сертификати, БИО Хотелите си 

осигуряват постоянни клиенти, печелейки доверието им с високото ниво на качествени 

стандарти. 

 Една карта за всичко – ROMA PASS 

"Roma Pass 72 Hours", спонсориран от градския 

съвет на Рим и Mинистерството на изкуствата и 

културните дейности и туризма, в сътрудничество с 

ATAC, компанията за градски транспорт, е специалната 

туристическа и културна карта на столицата, която дава 

възможност както на туристите, така и на заинтересованите местни да се възползват от 

различни отстъпки и услуги, които правят Рим по-лесно достъпен и по-евтин. Картата 

предлага отстъпки и намалени цени на билети за събития, изложби и туристически 
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услуги и се предлага в комплект с ROM MAP - туристически INFOPOINTS, 

метростанции и всички интересни места, които можете да посетите с Roma Pass.  

Тази карта съчетава всичко необходимо на един посетител и то с отстъпка от редовната 

цена. За нуждите на МИГ „Дряново – Трявна в сърцето на Балкана“ би могла да се 

приспособи подобна карта, която да включва посещение на всички музеи, изложби, 

галерии, занаятчийски работилници, дори пътуване в влак на територията на общините. 

Вариациите на картата могат да бъдат за определено време – 48 ч., 72 ч. и т.н. или за 

определени обекти, или специални преимущества за картодържателите. Например, обяд 

в традиционна механа с отстъпка или безплатен десерт, възможност за кратка беседа от 

специализирано лице при посещение на забележителности. Всички тези възможности 

за разнообразяване на посещението сами за себе си биха отнели време за организиране 

и повече средства. Съчетаването им в една единствена достъпна карта осигурява 

посещаемост и популяризиране на всички включени обекти и същевременно е изгодно 

за туристите. 

 

 Wikiloc  - Иновативен сайт, създаден от туристи за туристи 

Този сайт съчетава достъпност и информация за 

маршрутите от „първа ръка“.  Wikiloc съществува повече от 10 

години и предлага безплатни GPS пътеки и точки, които 

членовете могат да качват и споделят. Връзката с Google Earth и 

мобилното приложение превръщат сайта в основен източник на 

идеи за разходка или справочник при по-тежки преходи. 

Продуктът има повече от 4 милиона членове,  предлага се на 

много езици и разполага с база от близо 10 милиона маршрута за десетки дейности 

(туризъм, колоездене, ветроходство, конна езда, гмуркане, парапланеризъм ...) в много 

страни и територии. Wikiloc може да бъде определен като световен онлайн справочник 

за туризъм. Многобройните членове гарантиран, че ежедневно ще бъде публикувана 

актуална информация, нови предложения или насоки и съвети. 
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Сайтът е оценен на световно ниво, гаранция за това е спечелването на 

престижната награда Geotourism Challenge by National Geographic and Ashoka 

Changemakers още през 2009 година. 

Мисията на създателите на сайта е да насърчават активния живот и дейностите 

на открито. Безплатното приложение и добре развит и действащ сайт са малкото, което 

е необходимо на всеки човек, за да се запознае с невероятни места, които се крият само 

на час път с кола.  

В сайта има около 5 000 маршрути от България, дори има обиколка в района на 

Дряново. 

 

Добавянето на повече маршрути от територията на МИГ „Дряново – Трявна в 

сърцето на Балкана“ на сайта Wikiloc би спомогнало за популяризирането им и 

засилване на интереса на чуждестранни туристи.  

 

 „SOHO SOLO” – Зелен офис, Жерс (Франция) 

Жерс e селски район в Южна Франция, където 

успешно се прилага иновативна практика с по-различни 

цели, от колкото на туризма в класическия му вид. От 2008 
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г. насам районът е дом на по-различни „посетители“ – работници на свободна практика 

или мобилни служители. Програмата, която съчетава спокойствието на селото и 

комфорта на работното място се нарича Soho Solo. Основните новозаселили се  жители 

са предимно работници на свободна практика, програмисти или мобилно служители от 

Европа, които желая да напуснат шумните и големи градове и да се преместят в 

провинцията, където животът е далеч по-приятен. Идеята за създаване на място, 

подходящо за този тип хора се изпълнява се от Търговско промишлената Камара на 

Жерс. За да бъде животът по-спокоен и хармоничен от този в града и същевременно 

толкова продуктивен е необходим основен ресурс – бърз и надежден интернет достъп. 

Той е нужен на всички жители – програмисти, консултанти, преводачи, фотографи, 

дизайнери, писатели, журналисти или просто фрийлансъри.  

Целите на Soho Solo са да популяризира селските райони и да запознае повече 

хора с техните предимства, да изгради стабилна широколентова интернет връзка в тези 

райони, да се засили социалната дейност сред местното население, както и 

популяризиране на програмата за туристи. 

В България подобно начинание бе започнато в с. Песочница, което беше 

наречено „Първото IT село в България“ , което е пример, че идеите за „зелен офис“ 

намират приложение и на нашите географски ширини. 

 „ESCAPE ROOM“ – Забавление с доза адреналин 

Какво е Escape Room?  

Escape стаите са много добър пример за иновация и 

креативност, обединени в един успешен, нов и 

доходоносен продукт. Те са едно от малкото места, където 

една група младежи може да прави нещо забавно заедно, без това да става през 

смартфон или браузер. Насочени са към развиване на логическо или нестандартно 

мислене и могат да бъдат дори с образователен характер. Стаите са подходящи за 

играчи от всяка възраст, като съществуват специални стаи дори за деца.  Чрез 

изследване на пространството, откриване на указания, проследяване на следи и 
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решаване на пъзели и загадки, те се опитват да намерят изход от стаята в рамките на 

ограничен период от време. Идеята се корени в различни игрови жанрове, като ловни 

пъзели, тематични игри и ролеви игри на живо.  

Те предлагат нещо много различно, което всеки играч може да тълкува различно 

за себе си. За направата на една подобна стая се изисква много креативно мислене, 

находчивост, технологичните познания също са от полза. Не се изисква голямо 

пространство и висок начален капитал. Напротив, колкото по-автентична, „изоставена“ 

и стара изглежда стаята, толкова по-интересно би било за играчите. Не е необходимо да 

има много специални и високотехнологични ефекти или стряскащи елементи, може да 

се наблегне на решаването на логически или смислови загадки за определено време.  

Добър пример за успешно внедряване на Ескейп стая в туристическата сфера 

може да се види в Апартхотел Лъки Банско СПА и Релакс. Те предлагат на гостите си 2 

вида Ескейп стаи, като наблягат на най-малките си посетители – деца от 6 години 

нагоре. Стаите се радват на огромен интерес от страна на малчугани и техните 

родители, както на българи така и на чужденци. Добавянето на подобно развлечение 

към предлаганите услуги в хотел се смята за иновативно и високо ценено сред 

клиентите. Те се чувстват задоволени и се наслаждават максимално по време на 

престоя си в хотела. 
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Приложение 1: 

 

АНКЕТНА КАРТА  

МИГ „Дряново–Трявна в сърцето на Балкана“ 

 

Във връзка с изготвяне на проучване и анализ на възможностите за въвеждане на 

иновативни туристически продукти и услуги на територията на МИГ "Дряново - Трявна 

в сърцето на Балкана" 

Предварително благодарим за отделеното време и за Вашата съпричастност! 

I. ИНФОРМАЦИЯ ЗА АНКЕТИРАНОТО ЛИЦЕ 

 

1. Вие сте? 

 Моля, отбележете: 

 

 Мъж 

 Жена 

 

2. На територията на коя община от МИГ „Дряново-Трявна“ живеете? 

Моля, отбележете: 

 

 Община Дряново 

 Община Трявна 

 

3. В коя възрастова група попадате? 

Моля, отбележете: 

 

 Под трудоспособна възраст – до 17 години 

 В трудоспособна възраст – от 18 до 29 години 

 В трудоспособна възраст – от 30 до 55 години 

 В трудоспособна възраст – от 55 до 64 години 

 Над трудоспособна възраст – над 64 години 



 

                  

 

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. 

   91 

 

4. Какво образование притежавате? 

Моля, отбележете: 

 

 Без образование 

 Начално образование 

 Основно образование 

 Средно образование 

 Средно специално образование 

 Висше образование (проф. бакалавър, бакалавър, магистър) 

 

 

5. Каква е Вашата професионална ангажираност? 

Моля, отбележете: 

 

 Работещ/Нает 

 Собственик на предприятие (ЕТ, ЕООД и др.) 

 Земеделски производител 

 На свободна професия 

 Безработен 

 

6. Като представител на коя заинтересована страна се определяте? 

Моля, отбележете: 

 

 Работещ в сферата на туризма 

 Собствен бизнес в сферата на туризма 

 НПО сектор 

 Публичен сектор 

 Друго 

В случай, че сте избрали „Друго“, моля опишете към коя заинтересована страна се 
определяте: 
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7. В кой сектор на туризма развивате своята дейност? 

Моля, отбележете: 

 

 Ресторантьорство 

 Хотелиерство 

 Анимация и забавления 

 Неприложимо 

 Друго 

В случай, че сте избрали „Друго“, моля опишете в кой сектор: 

 

 

 

II. СПЕЦИФИЧНА ИНФОРМАЦИЯ ЗА НУЖДИТЕ НА АНАЛИЗА 

 

1. Запознати ли сте с визията, приоритетите и тенденциите за развитие на туризма 

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

Моля, отбележете: 

 

 Да 

 Не 

 Донякъде 

 

2. Считате ли, че е необходима нова визия и стратегия за развитието на туризма в 

общините Дряново и Трявна? 

Моля, отбележете: 

 

 Да, визията и стратегията трябва да бъдат коренно променени 

 Необходими са някои промени 

 Не, сегашната визия и стратегия са подходящи 
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 Не мога да преценя 

 

3. Според Вашите наблюдения, кой отрасъл от икономиката на общината, в която 

живеете, се развива най-добре до момента? 

Моля, отбележете: 

 

 Туризъм 

 Търговия и услуги 

 Транспортни услуги 

 Селско-стопанско производство 

 Промишленост 

 Друго  

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

 

 

4. Кой от изброените отрасли следва да бъде приоритетен за развитието на 

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

Моля, отбележете: 

 

 Туризъм 

 Търговия и услуги 

 Транспортни услуги 

 Селско-стопанско производство 

 Промишленост 

 Друго  

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

 

 

5. Кой от изброените видове туризъм, считате че трябва да бъде приоритетно 

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

Моля, отбележете: 
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 Културен туризъм 

 Религиозен туризъм 

 Екологичен туризъм 

 Планински туризъм 

 СПА туризъм 

 Спортен/Приключенски туризъм 

 Селски туризъм 

 Конгресен туризъм 

 Друго  

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

 

 

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

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

Трявна в сърцето на Балкана“? 

Моля, отбележете: 

  

 Да , защото ще има положителен ефект върху икономиката 

 По-скоро да 

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

 По-скоро не 

 Друго 

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

 

 

 

7. Кои са най-големите трудности при развитието на туризма в общината,  в която 

живеете, включително и предлагането на нови услуги и практики? 

Моля, отбележете: 

  

 Липсата на сътрудничество и коопериране на местните фирми в 
туристическия бизнес 

http://www.bulgariatravel.org/bg/article/details/2003/%D0%9A%D1%83%D0%BB%D1%82%D1%83%D1%80%D0%B5%D0%BD%20%D1%82%D1%83%D1%80%D0%B8%D0%B7%D1%8A%D0%BC
http://www.bulgariatravel.org/bg/article/details/2070/%D0%A1%D0%BF%D0%BE%D1%80%D1%82%D0%B5%D0%BD%20%D0%9F%D1%80%D0%B8%D0%BA%D0%BB%D1%8E%D1%87%D0%B5%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B8%20%D1%82%D1%83%D1%80%D0%B8%D0%B7%D1%8A%D0%BC
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 Намирането на нови клиенти и пазари, недостатъчна реклама 

 Недостатъчната квалификация на хората, които работят в туризма 

 Реализацията – идеята може да е добра, но да се осъществи зле 

 Недостиг на оригинални идеи и незаинтересованост 

 Липсата на капитали и финансиране 

 Друго  

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

 

 

 

 

 

 

Благодарим Ви! 

 

 


