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I. ВЪВЕДЕНИЕ 

 

 През последните години динамичното развитие в икономическите центрове на страната ни 

се случва с изключителни бързи темпове, което прави разликата в качеството на живот между тях 

и по-малките и слабо развити населени места, силно осезаема. Селските райони на практика нямат 

почти никаква възможност да стигнат големите градове по отношение на заплащане, конкурента 

среда, културен и икономически потенциал. Ситуацията се влошава с всяка изминала година и 

поради факта, че населението в малките градове и селата намалява или е застаряващо.  

 За да се наклонят везните в полза за селските райони, те трябва да използват максимално 

всички свои природни, културни и исторически ресурси. Едни от най-ценните ресурси на малките 

населени места са тяхната уникалност и автентичност. Нещо, което липсва в развитите и 

комерсиализирани икономически центрове. Пълноценното използване на всички налични 

дадености и превръщането им в природосъобразно средство за развитие на бизнес е ключът към 

постигане на икономическа стабилност в малките населени места.  

 Целта на анализа е да проучи неземеделските сфери на дейност, които биха донесли 

приходи за местния бизнес и биха подобрили цялостното качество на живот на територията на 

МИГ „Дряново-Трявна в сърцето на Балкана“. Ще бъде направен оглед на подходящите според 

територията бизнес начинания и добри практики, прилагани при подобни условия. Също така, ще 

се предложат готови решения за съществуващи актуални проблеми, в т.ч. ситуацията с COVID – 

19, които цялостно влияят върху местната и национална икономика.  

В сегашните условия на задаваща се икономическа криза и свиването на туристическия 

сектор, който се явява като един от най-основните източните на приходи за населението на 

територията на МИГ, е  необходимо предприемането на адекватни мерки и търсенето на 

иновативни решения. Влязлата в сила мярка 60/40 е едно от тези решения, които на национално 

ниво подкрепят собствениците на бизнеси и ги спасяват от фалит. Но силно развитият 

туристически сектор на територията на МИГ ще претърпи осезаеми промени и ще се повлияе 

негативно от отлива на туристи, въпреки въвеждането на подобни мерки.  

За да се избегне задълбочаване на ситуацията и евентуалното ѝ повтаряне в бъдеще, е 

необходимо да се наблегне на изграждането на стабилна икономика, която да бъде устойчива на 

подобни трусове. Въпреки, че всички сектори биват неизменно засегнати от влиянието на 
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пандемията, има и такива, при които това не е пагубно за тях и те продължават да функционират 

нормално. Такива са например производствените сектори, преработващата и добивна 

промишленост, както и онлайн насочените бизнеси, който в интерес на истината са най-

облагодетелствани от настоящата ситуация.  

Силата на интернет се доказа през тази година, като дори и най-скептичните се увериха в 

неговите плюсове. Гъвкавите бизнеси се адаптираха, консервативните неизменно претърпяха 

загуби и дори фалити. Дори малки бизнеси, които никога не са били позиционирани онлайн, 

дадоха начало на своето виртуално израстване. Добър пример е собственикът на малък квартален 

магазин във френско село, който не може да си позволи да изгради собствен уеб сайт и платформа 

за доставки, но решен да оцелее, той създава страница на своя бизнес в социалните мрежи и 

предлага услугата „Доставка до вратата“. Неговите редовни клиенти му пишат какви продукти 

искат, той им ги доставя. Този пример показва, че стремежът за оцеляване е водещ, а 

дигитализацията е неизменна част от успеха.  

Дряново и Трявна са едни от напредничавите общини в нашата страна с добро присъствие в 

мрежата и с потенциал за създаване на т.нар. „Зелени офиси“ – работни места за хора с 

възможност за отдалечена, дистанционна работа или такива със свободни професии. Тази 

тенденция е силно развита в чужбина, особено търсена през последните месеци, когато хората 

трябваше да работят от домовете си.  

Настоящият анализ ще се фокусира върху извеждане на работеща стратегия за успешно 

прилагане на европейски практики при развитието на неземеделския сектор. Ще бъдат разгледани 

алтернативните възможности за инвестиции в устойчив бизнес, което ще придаде на района нов, 

по-благоприятен облик и ще повлияят положително върху качеството на живот на територията 

на МИГ „Дряново – Трявна в сърцето на Балкана. 

 

II. МЕТОДОЛОГИЯ НА ПРОУЧВАНЕТО  

 

 Главните цели пред проучването на възможностите за развитие на неземеделски 

икономически дейности на територията на МИГ: състояние, насоки и добри европейски практики 

са следните: 
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➢ Социално-икономически анализ на територията МИГ "Дряново - Трявна в сърцето на 

Балкана", с оглед потенциала на територията и населението за развитие на неземеделски 

икономически дейности. 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 добри европейски практики от неземеделските икономически 

дейности на територията на двете общини; 

➢ 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 неземеделския икономически сектор на територията на общините Дряново 

и Трявна и преодоляването на последиците от пандемията с Covid - 19.  

➢ 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 развитие на неземеделски икономически дейности. 

 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 (онлайн) и методи за кабинетни проучвания, разликата между тях е 

вида на ползваната информация, мястото на провеждане и инструментариума. 

 За изготвянето на проучването на възможностите за развитие на неземеделски 

икономически дейности на територията на МИГ: състояние, насоки и добри европейски практики 

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 МИГ „Дряново-Трявна в сърцето на Балкана“. 

Анкетно проучване 
Провеждане на анкетно проучване с жители от територията на МИГ 

„Дряново-Трявна в сърцето на Балкана“ за развитие на неземеделски 
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икономически дейности на територията на МИГ за събиране на първична 

аналитична информация 

Количествен и качествен 

анализ 

1. Качествените методи: 

➢ Изследват специфични свойства на представителна извадка от 

изследваните обекти; 

➢ Откриват скрити, вътрешни зависимости между изследваните обекти; 

➢ Разкриват причинно-следствени връзки за изследваните явления; 

➢ Дефинират параметрите за прилагане на последващи количествени 

методи на изследване. 

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. 

Сравнителен Анализ на 

различни добри практики 

Сравнителният анализ се извърша по предварително зададена и одобрена 

от Възложителя методика за определяне на коефициент за оценка на всяка 

добра практика, която е обект на анализа и може да бъде приложена на 

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

изглежда по следния начин: 

Продукт или 

услуга, 

подлежащи 

на сравнение 

ТОЧКИ ПО МЕТОДИКА ЗА ОЦЕНКА 

Наличие на 

ресурси на 

територията 

на МИГ за 

внедряване 

на идеята 

(4 точки) 

Приоритизиране 

на сектора, в 

който попада 

идеята в 

Стратегията за 

ВОМР 2014-2020 

г. 

(2 точки) 

Наличие 

на 

традиции 

в 

сектора, 

в който 

попада 

идеята  

 (1 точка) 

Възможност 

за 

финансиране 

на  идеята, 

от МИГ  

(3 точки) 

1…………….. … … … … 

След получаване на коефициент за икономическа приложимост на всяка 

предварително дефинирана добра практика се прави повторен анализ за 

оценка, който цели да открие най-подходящите от тях за осигуряване 

устойчиво местно развитие. 

  Таблица 1 

В подготовката на проучването са залегнали следните хоризонтални принципи: 
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➢ 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. 

 

III. ТЕКУЩО СЪСТОЯНИЕ НА НЕЗЕМЕДЕЛСКИЯ ИКОНОМИЧЕСКИ СЕКТОР 

НА ТЕРИТОРИЯТА НА МИГ КЪМ 2020 Г. 

 

По данни на НСИ от 31.12.2019 г. на територията на МИГ „Дряново-Трявна в сърцето на 

Балкана“ живеят 18 242 души, от които 8 702 (47,7 %) мъже и 9 540 жени (52,3 %): 

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 

18242 8702 9540 15838 7561 8277 2404 1141 1263 

      

            Таблица 2 

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 

2019 18242 8702 9540 15838 7561 8277 2404 1141 1263 
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2018 18624 8902 9722 16167 7735 8006 2457 1167 1290 

2017 19067 9141 9926 16570 7944 8626 2497 1197 1300 

2016 19572 9370 10202 17002 8138 8864 2570 1232 1338 

2015 19928 9570 10358 17339 8327 9012 2589 1243 1346 
             

Таблица 3 

През последните пет години населението на МИГ „Дряново-Трявна в сърцето на Балкана“ 

устойчиво намалява. Средно на година населението на МИГ намалява с 337 души. Това оказва 

неблагоприятно въздействие върху местната икономика и стеснява вътрешния пазар на 

територията на МИГ, като икономическите субекти на територията се ориентират все повече към 

пазарите извън пределите на Община Дряново и Община Трявна. Тенденцията в демографските 

процеси на територията на МИГ е представена на следващата диаграма: 

 

                                                                                                                                                                                                                    Графика 1 

 

Към 31.12.2019 г. на територията на МИГ „Дряново-Трявна в сърцето на Балкана“ 1 997 

души са под трудоспособна възраст (991 мъже и 1006 жени), което е 10,9 % от населението на 

територията на МИГ. 9 601 души са в трудоспособна възраст (5 225 мъже и 4 376 жени), което 

съставлява 52,6 % от населението и 6 644 души (2 486 мъже и 4 158 жени) са над трудоспособна 
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възраст или 36,5 % от населението. Тенденцията в демографския потенциал на територията на 

МИГ е представена в следващата таблица: 

Година 2016 2017 2018 2019 

Под трудоспособна възраст 2120 2040 2015 1997 

В трудоспособна възраст 10575 10232 9900 9601 

                                                                                                                                                                                         Таблица 4 

 

 От информацията в представената таблица, че населението в трудоспособна възраст на 

територията на МИГ намалява остро, докато населението под трудоспособна възраст остава 

сравнително устойчиво. Намаляването на трудоспособното население се дължи основно на 

нарушения коефициент на заместване, а не на миграционни процеси. Средно на година с 244 

души намалява работната ръка на територията на МИГ. Намаляването на населението в 

трудоспособна възраст означава и намаляване на работната ръка, която бизнесът на територията 

на двете общини може да наеме. Тенденцията в демографските процеси през последните 4 години 

по възрастови групи на територията на МИГ е представена на следващата диаграма: 

 
                                                                                                                                                                                                           Графика 2 

 

 През 2019 г. над половината от работната сила на страната (52.5%), е разположена в 

Югозападния и Южния централен региони, а най-малка по брой е работната сила в 
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Северозападния регион, или 9.1 % от работната сила в страната. На ниво област през 2019 г. 

работната сила нараства спрямо 2018 г. в 20 области (Враца, Ловеч, Велико Търново, Габрово, 

Разград, Варна, шумен, Бургас, Стара Загора, Ямбол, Благоевград, Перник, София, София 

(столична община), Кърджали, Пазарджик, Хасково). Работната сила и коефициент на 

икономическа активност на населението на 15-64 навършени години е представен в следващата 

таблица (включва само интегрираните с територията на МИГ области): 

Териториална единица Работна сила – хил. 

Коефициент на 

икономическа активност - 

% 

 
2014 2017 2018 2019 2014 2017 2018 2019 

България 3 308,7 3 277,5 3 239,6 3 276,4 69,0 71,3 71,5 73,2 

МИГ Дряново-Трявна 10,8 10,2 9,9 9,6 62,3 61,2 61,0 63,4 

област Габрово 52,9 47,8 46,3 47,1 72,1 70,8 70,4 73,3 

област Ловеч 46,9 47,2 50,8 52,9 56,9 61,3 67,5 71,8 

област Плевен 102,2 103,2 102,2 98,1 63,7 69,2 70,1 68,8 

област Велико Търново 112,1 107,6 106,8 119,5 68,1 69,6 70,4 80,4 

област Разград 51,5 49,7 46,4 49,4 64,2 66,2 63,2 68,5 

област Русе 95,9 99,2 101,0 99,7 63,5 69,0 71,4 71,9 

Таблица 5 

 

 Въпреки, че работната сила на територията на МИГ „Дряново-Трявна в сърцето на 

Балкана“ намалява, се отчита нарастване на икономическата активност на лицата между 15 и 64 

навършени години. През 2019 г. икономическата активност на лицата на територията на МИГ 

достига 62,4 %. Тази положителна тенденция компенсира, донякъде намаляването на работната 

сила, породено от коефициента на демографско заместване на територията.  

 Повишаване на икономическата активност на лицата на територията на МИГ се дължи 

на множество свързани фактори, като образованието, интеграцията на маргинализираните 

общности икономическия подем, който страната изживява след 2015 г. и др. Въпреки 

нарастването на икономическата активност на лицата на територията на МИГ, активността остава 

под средните нива за страната, които за 2019 г. са 73,2 %. Следва да се отбележи, че немалка част 

от населението на територията на МИГ, работи в други градове - Габрово и Севлиево или други 
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области – Велико Търново. Коефициентът на икономическа активност е сравнен на следващата 

диаграма:  

 

                                                                                                                                                                                                                         Графика 3 

 

 Един от основните инструменти за измерване на благосъстоянието на територията и 

икономиката на дадена територия е средногодишния доход на лице от домакинството. През 

последните 6 години той постоянно нараства на територията на МИГ „Дряново-Трявна в сърцето 

на Балкана“. Все още не може да бъде оценен ефектът от полу цялостното затваряне на икономика 

в страната през месеците март, април и май 2020 г. По предварителни прогнози икономическите 

сътресения през 2020 г. ще се отразят негативно върху доходите на населението, в това число на 

населението, което живее на територията на МИГ. Движението на средногодишния доход на 

човек от населението е показан на следващата таблица: 

Година 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 

МИГ 

Дряново-

Трявна 

4 420 4 356 

 

4 642 5 212 6 312 7 644 7 826 

Общо 

обл. 

Габрово 

4 858 

 

4 787 

 

5 102 5 728 6 937 

 

8 400 8 600 

Таблица 6 
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 За последните 6 години средногодишния доход на човек от населението на територията 

на МИГ е нараснал със 79,6 %  (без да се отчита инфлацията). Увеличаването на средногодишния 

доход на лице от домакинството на територията на МИГ благоприятства развитието на 

неземеделски икономически дейности в сектора на услугите, насочени към населението, което 

живее в общините Дряново и Трявна. Увеличението на средногодишния доход на човек от 

населението на територията на МИГ е представен в следващата графика: 

 
                                                                                                                                                                                                                 Графика 4 

 

 Друг важен аспект за реална оценка на потенциала за развитие на неземеделски 

икономически дейности на територията на МИГ „Дряново-Трявна в сърцето на Балкана“ е 

размерът на средната годишна работна заплата на наетите по трудово и служебно 

правоотношение на територията на МИГ. През последните 6 години средната работна заплата на 

територията на МИГ устойчиво се повишава. Това има ключово значение за развитието на всички 

икономически дейности на територията на МИГ.  

 Тъй като разходите за труд и работна заплата на предприятията на територията на МИГ 

постоянно нарастват, икономическите субекти на територията (настоящи и бъдещи) трябва 

постоянно да повишават добавената стойност на продуктите и услугите си за да могат да осигурят 

устойчив размер на печалбата на предприятията. Към декември 2018 г. средната годишна работна 

заплата на заетите на територията на МИГ достига 10 498 лв., което  е годишно увеличение с 
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3 456 лв. спрямо Декември 2013 г. Средната годишна работна заплата на заетите по трудово или 

служебно правоотношение е представена в следващата таблица: 

Година 2013 2014 2015 2016 2017 2018 

МИГ 

Дряново-

Трявна 

 

7 042 

 

7 372 

 

7 855 

 

8 453 

 

9 365 

 

10 498 

Общо обл. 

Габрово 
7 912 

8 283 

 

8 826 9 498 

 

10 522 11 796 

 

Таблица 7 

 

 По предварителни разчети ситуацията, свързана с пандемията от COVID-19 няма да се 

отрази към намаляване на работни заплати в страната, но ще окаже влияние върху повишаване 

равнището на безработица и замразяване на нивата на средногишната работна заплата на 

равнищата от 2019 г. Сравнение между средногодишната работна заплата на територията на МИГ 

и общо на територията на област Габрово е представена в следващата графика: 

 

                                                                                                                                                                                                                Графика 5 

 

 По последни данни от 2018 г. в 16 области на страната бедността намалява спрямо 2017 

г. област от Габрово е една от тях. Най-високите нива на бедност процентно спрямо общото 

населени за 2018 г. се наблюдава в област Видин и област Габрово. Основна причина за това 

статистическо явление е, че област Габрово заедно с област Видин са с най-застаряващото 

население в страната, и голяма част от населението са пенсионери, от които 78 % остават под 
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линия на бедност. Информация за относителен дял на бедните спрямо линията на бедност е 

представена на следващата таблица: 

Година 2014 2015 2016 2017 2018 

МИГ 

Дряново-

Трявна 

 

10,28 

 

15,73 

 

24,32 

 

27,22  

 

19,48 

Общо обл. 

Габрово 
8,5 13,0 20,1 22,5 16,1 

Таблица 8 

 

 Постоянното процентно колебание на делът от населението под линията на бедност се 

дължи на променящия се праг на бедност определян от министерски съвет за всяка календарна 

година: 

 
                                                                                                                                                                                                                Графика 6 

 

 Икономическият фактор, които най-добре определя състоянието на местната икономика и 

производителността на труда за дадена територия е „Брутният вътрешен продукт на глава от 

населението“. За последните 8 години територията на МИГ „Дряново-Трявна“ е увеличила почти 

двойно брутния си вътрешен продукт на глава от населението. Отчитайки факта, че населението 

на територията на МИГ постоянно намалява, територията МИГ е увеличила брутния вътрешен 

продукт на територията със 130 %. За да се определи правилното позициониране на територията 
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на МИГ, Брутният вътрешен продукт на глава от населението е сравнен с области, които 

пряко или косвено са синергични с територията на МИГ. Информацията е представена в 

следващата таблица: 

Област 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 

София-

град 
23 700 24 850 24 900 25 000 26 100 29 500 30 550 34 700 

МИГ 

Дряново-

Трявна 

8 500 8 400 8 700 9 800 10 300 11 100 12 400 13 600 

Ловеч 7 000 7 100 7 200 7 900 8 000 9 300 9 400 9 800 

Плевен 6 150 6 100 6 400 6 600 7 300 7 400 7 950 8 300 

Велико 

Търново 
7 700 7 800 7 900 7 800 8 100 8 200 9 300 10 200 

Разград 6 700 7 800 7 900 8 000 7 900 8 100 8 900 9 800 

Русе 8 200 8 700 9 000 9 900 9 950 10 800 11 200 11 900 

Таблица 9 

 В периода 2011-2018 г. в Северен централен регион се очертават две двойки от области с 

близки резултати (водещи през 2017 г. са областите Габрово и Русе), които запазват водачеството 

си и през 2018 г., но ръстът на БВП на глава от населението в област Габрово е доста по отчетлив. 

Брутният вътрешен продукт на глава от населението на територията на МИГ „Дряново-Трявна в 

сърцето на Балкана“ е по-висок от средния на областите: Ловеч, Плевен, Велико, Търново, 

Разград и Русе, но остава доста под този в столицата: 

 
                                                                                                                                                                                                               Карта 1 
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Графика 7 

 

 Друг важен показател, за развитието на неземеделски икономически дейности на 

територията на МИГ е Брутната добавена стойност. Брутната добавена стойност е измерител на 

стойността на стоките и услугите, произведени на една територия за даден период от време. Тя 

представлява разликата между крайната стойност на произведената продукция и стойността на 

изразходваните за нейното производство стоки и услуги. Основна характеристика на МИГ 

„Дряново-Трявна в сърцето на Балкана“ е, че средната брутната добавена стойност за последните 

3 години на сектор „Индустрия“ е по-висока от тази на сектор „Услуги“. Това характеризира МИГ 

като територия с традиции в производствените дейности: 
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Разград 115 217 420 153 232 415 157 295 542 

Русе 130 782 1 190 175 800 1 205 164 801 1 290 

Таблица 10 

 

 На таблица 10 е представена Брутната добавена стойност по години и сектори в млн. 

лв. на територията на МИГ и на интегрираните с МИГ области. За сравнение,  в останалите 

области, използвани за сравнение сектор „Услуги“ е с по-голяма средна брутна добавена стойност 

от сектор „Индустрия“. През последните 3 години всички сектори на територията МИГ 

повишават брутната си добавена стойност: 

 

                                                                                                                                                                                          Графика 8 
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 Основен двигател за развитие на икономиката на територията на МИГ „Дряново-

Трявна в сърцето на Балкана“ са разходите за придобиване на ДМА от предприятията. Чрез тях 

стопанските субекти на територията на МИГ инвестират в местната икономика и подобряват 

нейната конкурентоспособност. Данните за разходите за придобиване на ДМА 2017-2018 г. в хил. 

лв. са представени на следващата таблица (включва и интегрираните с територията области): 

Област 2017 2018 

МИГ Дряново-Трявна 18 270 19 210 

От които ЕСИФ без 

ВОМР 
5 970 6 220 

От които чрез ВОМР 0 1 504 

Габрово 201 000 203 000 

Ловеч 139 000 141 000 

Плевен 304 000 353 000 

Велико Търново 355 000 374 000 

Разград 177 000 181 000 

Русе 349 000 402 000 

                                                                                                                                                                                               Таблица 11 

 

 Следва да се отбележи фактът, че през 2018 г. 1,5 млн. лв. от разходите за придобиване 

на ДМА са осигурено от МИГ „Дряново-Трявна в сърцето на Балкана“ чрез подхода ВОМР: 

 

 

 

   

          

                                                                                                                                                                                                               Графика 9 

 

 Европейските структурни и инвестиционни фондове оказват значително влияние 

върху инвестициите на територията на МИГ „Дряново-Трявна в сърцето на Балкана“. През 2018 

г. те представляват 42 % от всички инвестиции в ДМА, извършени от икономическите единици 

на територията на МИГ. 
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 Преките чуждестранни инвестиции на глава от населението на територията на цялата 

област Габрово също бележат значителен ръст в периода 2014-2018 г. За период от 5 години ПЧИ 

се увеличават почти двойно, което е сигурен показател, че територията на МИГ става все по-

добро място за бизнес, особено в производствения сектор. Междурегионалните и вътрешно 

регионалните различия проличават най-добре при сравнение на преките чуждестранни 

инвестиции на глава от населението в евро (включва само интегрираните с територията области): 

Област 

 

2014 2015 2016 2017 2018 

България 2 996,53 3 237,91 3 310,24 3 471,64 3 473,25 

МИГ Дряново-Трявна 

(област Габрово) 
2 279,35 2 488,52 2 693,90 2 959,61 3 937,33 

Ловеч 1 003,65 1 121,30 1 076,83 898,48 1 408,47 

Плевен 1 199,48 1 121,01 755,98 927,37 1 466,83 

Велико Търново 436,58 496,76 608,34 560,50 1 637,58 

Разград 961,88 894,35 1 137,76 1 340,73 2 043,05 

Русе 1 694,25 1 493,41 1 645,96 1 693,42 4 996,62 

Таблица 12 

 Данните показват силните междурегионални различия в икономическия регион на МИГ и 

това, че въпреки по-големия брой ПЧИ на глава от населението в област Габрово, в сравнение със 

съседните области, територията на МИГ остава под средните ПЧИ на глава от населението за 

страната за последните 5 години (чак през 2018 г. област Габрово изпреварва средното равнище 

за страната): 
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 По последни данни от 2018 г. предприятията на територията на МИГ „Дряново-Трявна в 

сърцето на Балкана“ изостават по дял на иновативните предприятия. Едва 21,6 % от 

предприятията подават справки към НСИ, че извършват някаква развойна дейност. На 

следващата таблица е представен Дял на иновативни МСП през 2018 г. (включва само 

интегрираните с територията области): 

 

Област 

 

2018 

България 25,2 % 

МИГ Дряново-Трявна (област Габрово) 21,6 % 

Ловеч 31,6 % 

Плевен 21,4 % 

Велико Търново 26,1 % 

Разград 16,2 % 

Русе 29,8 % 

                                                                                                                                                                                              Таблица 13 

 

 
                                                                                                                                                                                                     Карта 2 

 

 В северен централен регион, където се намира и МИГ „Дряново-Трявна“ попадат 

областите с най-ниските показатели за иновативни предприятия в страната – Разград (16.2 %) и 

Силистра (17.3). Най-добре се представя област Русе (29.8 % на четвърто място в България) и 
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Велико Търново (26.1 %). Следва да се отбележи значителното изоставане на област Габрово с 

показател от 21.6 %. 

 Територията на МИГ „Дряново-Трявна в сърцето на Балкана“, обаче се развива над 

средното ниво за страната по брой МСП, които уведомяват НСИ, че за последните 3 години са 

реализирали на пазара нови продукти и услуги. Различията в дела на малките и средни 

предприятия, реализирали нови или усъвършенствани продукти, нови за пазара - % от 

всички малки и средни предприятия са повече от 2 пъти: (включва само интегрираните с 

територията области): 

 

Област 

 

2018 

България 7,7 % 

МИГ Дряново-Трявна (област Габрово) 7,9 % 

Ловеч 6,4 % 

Плевен 6,2 % 

Велико Търново 6,5 % 

Разград 3,8 % 

Русе 7,5 % 

                                                                                                                                                                                          Таблица 14 
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 Важен сегмент от икономическата ситуация на територията на МИГ „Дряново-Трявна в 

сърцето на Балкана“ с оглед изпълнението на ангажиментите към екологичното законодателство 

са дълготрайни материални активи с екологично предназначение (ДМА-ЕП). Дълготрайните 

материални активи (ДМА) с екологично предназначение включват: 

➢ Съоръжения, инсталации и оборудване, необходими за опазване и възстановяване на 

околната среда по направления (за водните ресурси, въздуха, земята, обезвреждането на 

отпадъци, защитата от шума); 

➢ Апаратура за мониторинг и контрол. 

 Дълготрайните материални активи с екологично предназначение не включват 

оборудването за опазване на чистотата на въздуха и намаляване на шума и вибрациите в 

работните помещения, т.е. дейностите за охрана на труда. Наличност на дълготрайни материални 

активи с екологично предназначение (ДМА-ЕП) за периода 2011-2018 г. в хил. лв. е представена 

на следващата таблица (включва само интегрираните с територията области): 

Област 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 

България 4 696 299 4 948 477 5 871 089 6 616 984 8 343 100 9 045 451 9 468 298 9 523 596 

МИГ 

Дряново-

Трявна 

5531 5228 6347 7412 13943 14948 21912 23500 

Ловеч 98 933 108 292 124 251 123 945 177 329 181 208 179 939 180 090 

Плевен 12 419 12 416 18 741 19 112 132 995 133 724 134 908 136 217 

Велико 

Търново 
69 558 72 470 76 369 132 163 188 170 210 722 211 761 209 199 

Разград 39 127 40 603 56 447 36 246 110 220 145 699 141 663 152 482 

Русе 64 676 113 139 130 801 143 475 144 221 150 549 151 874 169 283 

Таблица 15 

 

 По данни на института за пазарна икономика (ИПИ) през 2019 г. област Габрово остава 

първенец по усвояване на европейски средства на глава от населението. Най-много европейски 

средства на човек от населението се усвояват в област Габрово – 3 234 лв. На второ място е 

столицата София с 3 129 лв. на човек. Изчисленията са към 30 юни 2019 г. на база 

средногодишното население през 2018 г. Данните за територията на МИГ „Дряново-Трявна в 

сърцето на Балкана“ показват, че европейските средства на човек от населението възлизат на 

1 081,72 лв.: 
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Община Дряново Община Трявна Общо МИГ 

Общ брой договори 46 47 93 

Обща стойност БФП 14 213 423.14 лв. 5 932 586.91 лв. 20 146 280,05 

Обща стойност 18 400 487.25 лв. 6 388 880.81 лв. 24 789 368,06 

Общ брой бенефициенти 30 38 68 

Таблица 16 

 Община Дряново се справя много по-добре в усвояването на средства от ЕС на глава от 

населението в сравнение с Община Трявна. Европейските средства на човек от населението в 

Община Дряново възлизат на 1 692,88 лв. В Община Трявна европейските средства на човек от 

населението възлизат едва на 602,53 лв.: 

 
                                            Графика 12 

 

 Ситуацията между двете общини е идентична и при подадените проекти за усвояване на 

средствата по подхода ВОМР от Местна инициативна група „Дряново-Трявна в сърцето на 

Балкана“:  

 
Община Дряново Община Трявна Общо МИГ 

Общ брой проекти 24 12 36 

Обща стойност БФП 3 325 356,53 лв. 1 664 591,95 лв. 4 989 948,48 лв. 

Обща стойност 3 732 196,99 лв. 1 732 607,05 лв. 5 464 804,04 лв. 

Таблица 17 

 

 Последния от сегментите, които ще разгледа настоящият анализ за да оцени средата за 

развитие на неземеделски икономически дейности на територията на МИГ „Дряново-Трявна в 

сърцето на Балкана“ е дял на домакинствата с достъп до интернет, използване на интернет и 

цифрови умения. В условията на повсеместна глобализация и ограниченията наложени от 

пандемията SARS-COVID-19 търговията постепенно, но неотстъпчиво се измества от 
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търговските площи в глобалната мрежа. На следващата таблица е представен делът на 

домакинствата с достъп до интернет, използване на интернет и цифрови умения  - % (включва 

само интегрираните с територията области): 

Териториална 

единица 

Достъп на 

домакинстват до 

интернет  

Лица регулярно 

използващи интернет  

Лица с основни 

или над 

основните 

цифрови умения  

 

 
2013 2018 2019 2013 2018 2019 2019 

България 53,7 72,1 75,1 51,2 63,6 66,8 29,4 

МИГ Дряново-Трявна 40,9 60,1 63,7 41,3 56,9 60,3 22,8 

област Габрово 48,2 70,6 74,9 48,6 66,9 70,9 28,8 

област Ловеч 34,6 67,8 66,8 35,2 59,5 60,8 31,0 

област Плевен 47,6 63,6 71,7 42,9 55,4 64,9 28,2 

област Велико Търново 47,6 66,6 63,0 42,9 63,6 63,1 22,4 

област Разград 51,2 63,3 69,5 51,1 49,3 68,1 15,6 

област Русе 57,6 71,9 84,4 54,5 64,9 74,7 17,3 

                                                                                                                                                                                                                                    Таблица 18 

 Относителният дял на лицата, ползващи редовно Интернет с известни нюанси 

корелира с този на домакинствата, имащи достъп до Интернет. За 2018 г. в областите София и 

Кюстендил ниската ползваемост през 2018 г. кореспондира с изоставането на достъпа. Същото се 

наблюдава и в областите Разград и Пазарджик, където ползваемостта от под 50% от лицата 

съответства на ниските показатели за достъп. Ползваемост над средната за страната се наблюдава 

само в областите Варна, Габрово, Добрич, Кърджали и София –столица. 

 

IV. ДОБРИ ПРАКТИКИ ОТ ЕВРОПА  

 Съгласно техническото задание от Възложителя при изготвянето на настоящия 

проучвателен документ следва да се включат примери за добри практики при развитие на 

неземеделски икономически дейности, които си приложими към територията на МИГ. 

Настоящият анализ е базиран на Добри практики, които са отличени от Европейската комисия и 

други европейски институции. 

 

 Дестилерията на Ламефьорден 
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Кратко описание на проекта: Чрез проекта „Дестилерията на Ламефьорден“ е 

създадена енергоефективна микро компания с цел използване на отпадъците / 

страничните продукти от местната индустрия за производство на картофи. 

Компанията използва само картофи, които не са с добро качество за продажба, 

които биха се използвали като фураж или компост. Те преработват тези картофи 

чрез ферментация в уникална, висококачествена водка и бренди. Като атракция за 

посетители компанията предлага и  наблюдение на процеса: през целия път от 

отглеждането на картофите до крайния продукт в бутилката. Основателите на 

компанията са фермер, водопроводчик и машинен инженер, специализиран в 

производството на биоетанол. Това е първата компания в Дания, която произвежда 

датска водка и шнапс от картофи. 

Резултати от изпълнението на проекта: Първата партида водка за търговска 

употреба и консумация,  е произведена през есента на 2018 г. Уебсайтът е 

разработен със стратегическо планиране и е изработен уникален дизайн на 

продукта. До момента проектът е генерирал едно работно място и компанията 

очаква да бъдат създадени още две позиции в близко бъдеще. Проектът показва 

голям потенциал и е получил добра публичност в местната и националната преса. 

Обща стойност на проекта 141 120,00 евро 

Безвъзмездна финансова помощ по 

ЛИДЕР 
42 438 евро 

Интернет адрес http://www.nordicsoil.dk/ 

 

                               Таблица 19 

Територията на МИГ „Дряново-Трявна в сърцето на Балкана“ е напълно подходяща за 

изпълнението на проектна идея за създаване на спиртна дестилерия. Проектната идея отговаря на 

Приоритет 2, Специфична цел 4 „Насърчаване преработката на местни продукти от селското 

стопанство“.  

 Съгласно методиката за оценка на добрата практика, тя отчита 5 точки: 

ТОЧКИ ПО МЕТОДИКА ЗА ОЦЕНКА 

Наличие на ресурси на 

територията на МИГ за 

внедряване на идеята 

(4 точки) 

Приоритизиране на сектора, в 

който попада идеята в 

Стратегията за ВОМР 2014-

2020 г. 

(2 точки) 

Наличие на 

традиции в 

сектора, в който 

попада идеята  

 (1 точка) 

Възможност за 

финансиране на  идеята, 

от МИГ  

(3 точки) 

0 2 0 3 

                                             Таблица 20 

 

 Увеличаване на мащаба на 

сладкарница в селските райони на 

Румъния 
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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.  
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Кратко описание на проекта: От страст към кулинарното изкуство три жени 

откриват малка семейна сладкарница. Въпреки малкия си мащаб и ограничения 

пазар на селските райони, бизнесът става все по-успешен. Тъй като старата 

работилница, в която се помещава производството не отговаря на стандартите на 

ЕС, подкрепата от ПРСР допринася за изграждането и оборудването на нова 

работилница. Поддръжката на ПРСР е използвана за изграждане на сграда на две 

нива от 669,13 кв.м. Сградата разполага с места за сладкарство, шоурум и 

търговска зала. Финансирането също е използвано за закупуване и инсталиране 

на осветителна система, сепаратор на мазнини, мини станция за омекотяване на 

вода, система за пречистване на въздуха и клапан конвектор за рециркулация на 

въздуха, централно отопление, охладител и бойлер. 

Резултати от изпълнението на проекта: През 2015 г. оборотът на сладкарски 

изделия достигна един милион леи (около 250 000 евро). Оборотът на цеха е бил 

828 000 леи през 2014 г. Това е с 32% повече в сравнение с 2013 e и 127% по-

високо в сравнение с първата година от дейността им през 2012 г. Сладкарницата 

в момента има 9 щатни служители. 

Обща стойност на проекта 1 289 384 евро 

Безвъзмездна финансова помощ по 

ЛИДЕР 
207 775 евро 

Интернет адрес http://www.cofetariaanira.ro 

 

                                Таблица 21 

 

Територията на МИГ „Дряново-Трявна в сърцето на Балкана“ е напълно подходяща за 

изпълнението на проектна идея за създаване на сладкарски цех, шоурум и търговска зала. 

Проектната идея отговаря на Приоритет 2, Специфична цел 4 „Насърчаване преработката на 

местни продукти от селското стопанство“.  

 Съгласно методиката за оценка на добрата практика, тя отчита 10 точки: 

ТОЧКИ ПО МЕТОДИКА ЗА ОЦЕНКА 

Наличие на ресурси на 

територията на МИГ за 

внедряване на идеята 

(4 точки) 

Приоритизиране на сектора, в 

който попада идеята в 

Стратегията за ВОМР 2014-

2020 г. 

(2 точки) 

Наличие на 

традиции в 

сектора, в който 

попада идеята  

 (1 точка) 

Възможност за 

финансиране на  идеята, 

от МИГ  

(3 точки) 

4 2 1 3 

                                             Таблица 22 

 

 Слънчева енергия на колела 
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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.  
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Кратко описание на проекта: Разработване и тестване на прототип на мобилна 

слънчева електроцентрала, която може да произвежда чиста енергия на всяко 

място, без да е необходима фиксирана инфраструктура. Това е находчивата идея 

на предприемач от Финландия. Чрез подкрепа от ПРСР той успява да изгради 

първият прототип и да тества различни видове решения за продукта. 

Благодарение на този процес са направени големи скокове напред в 

разработването на продукта. 

Резултати от изпълнението на проекта: Проектът води до създаването на нова 

компания, която ще започне да произвежда мобилната слънчева електроцентрала 

за пазара през 2020 г. Компанията вече е получила запитвания от Русия, САЩ и 

Централна Америка. Първоначално в компанията ще работят между двама и 

четирима души, но след пълното стартиране на производството и продажбите 

компанията се очаква да расте бързо. Оценките показват, че първите две години 

от дейността ще доведат до оборот от около 150 000-300 000 EUR. В рамките на 

пет години се очаква да бъде достигната границата от 1 милион EUR. 

Обща стойност на проекта 10 071.00 евро 

Безвъзмездна финансова помощ по 

ЛИДЕР 
10 071.00 евро 

Интернет адрес http://www.mobisol.fi 

 

                                Таблица 23 

 

 

Територията на МИГ „Дряново-Трявна в сърцето на Балкана“ е напълно подходяща за 

изпълнението на проектна идея за създаване на подвижна соларна станция. Проектната идея 

отговаря на Приоритет 1, Специфична цел 3 „Подобряване на икономическата стойност на 

земеделските стопанства“.  

 Съгласно методиката за оценка на добрата практика, тя отчита 9 точки: 

ТОЧКИ ПО МЕТОДИКА ЗА ОЦЕНКА 

Наличие на ресурси на 

територията на МИГ за 

внедряване на идеята 

(4 точки) 

Приоритизиране на сектора, в 

който попада идеята в 

Стратегията за ВОМР 2014-

2020 г. 

(2 точки) 

Наличие на 

традиции в 

сектора, в който 

попада идеята  

 (1 точка) 

Възможност за 

финансиране на  идеята, 

от МИГ  

(3 точки) 

4 2 0 3 

                                             Таблица 24 

 

 „Hageland“ онлайн 
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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.  
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Кратко описание на проекта: Предприемачите в селските райони се сблъскват 

с нарастваща конкуренция от интернет продажбите. Хората и особено по-младите 

поколения в селските райони са склонни да пазаруват онлайн все повече и повече. 

Поради тези фактори предприемачите от селски райони и местните магазини, 

които не продават онлайн, губят клиенти. Подкрепата от ЕЗФРСР спомага за 

разработването на онлайн търсачка, която комбинира местни новини и 

информация за местния бизнес. Платформата е свързана с местен вестник и 

местното издание на национални вестници. Тази онлайн платформа организира 

кампании за награди за най-добрите местни предприемачи в интернет. Проектът 

също така подкрепя онлайн академията Hageland, която осигурява обучение на 

местни магазини, собственици на фирми и др. за това как да използват интернет 

за търговски цели (социални медии, уеб магазини, интернет маркетинг, 

маркетинг на съдържание и др.) 

Резултати от изпълнението на проекта: Проектът спомага за укрепването на 

марката на региона Hageland. През периода на проекта стартират 12 нови местни 

уеб магазина. Всеки месец се регистрират над 1 500 посетители. 

Обща стойност на проекта 100 000 евро 

Безвъзмездна финансова помощ по 

ЛИДЕР 
20 000 евро 

Интернет адрес http://www.hagelandonline.be 

 

                                Таблица 25 

Територията на МИГ „Дряново-Трявна в сърцето на Балкана“ е напълно подходяща за 

изпълнението на проектна идея за създаване на платформа за обучения. Проектната идея отговаря 

на Приоритет 4, Специфична цел 7 „Повишаване конкурентоспособността на територията чрез 

развитие на занаятите и други неземеделски дейности за създаване на заетост и нови работни 

места“.  

 Съгласно методиката за оценка на добрата практика, тя отчита 5 точки: 

ТОЧКИ ПО МЕТОДИКА ЗА ОЦЕНКА 

Наличие на ресурси на 

територията на МИГ за 

внедряване на идеята 

(4 точки) 

Приоритизиране на сектора, в 

който попада идеята в 

Стратегията за ВОМР 2014-

2020 г. 

(2 точки) 

Наличие на 

традиции в 

сектора, в който 

попада идеята  

 (1 точка) 

Възможност за 

финансиране на  идеята, 

от МИГ  

(3 точки) 

0 2 0 3 

                                             Таблица 26 

 

Производителят на сладкарски изделия 

инвестира в модерно производствено 

оборудване 
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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.  
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Кратко описание на проекта: Словашка компания с дълга история в 

производство на сладкарски изделия се възползва от подкрепата на Програмата 

за развитие на селските райони за модернизиране на оборудването и 

производствените процеси. Историята на компанията Pecivarne Liptovsky Hradok 

датира от 30-те години на миналия век, когато започва да произвежда бисквити, 

вафли и шоколадови покрития, произведени от местни съставки по традиционни 

рецепти. Преди подкрепата от ПРСР производственото оборудване на 

компанията е остаряло и амортизирано, като част от него е закупена през 50-те 

години. За да отговори на настоящите изисквания на пазара и нарастващото 

търсене на висококачествени продукти, новото оборудване е от съществено 

значение. Компанията инвестира в ново опаковъчно оборудване, за да направи 

нови и лесно отварящи се опаковки, както и системи за контрол на качеството.  

Резултати от изпълнението на проекта: Ефективността на производството се 

подобрява значително. Новото оборудване спомогна за елиминиране на честите 

спирания на поточната линия и производствените грешки. Представена е нова 

продуктова линия - RAW и Basic Biscuit Ph +, а компанията вече е готова да 

предложи по-голямо разнообразие от продукти в значително по-големи 

количества. Създадено е и едно ново работно място. 

Обща стойност на проекта 792 122.65 евро 

Безвъзмездна финансова помощ по 

ЛИДЕР 
267 341.39 евро 

Интернет адрес Н/П 

 

                                Таблица 27 

Територията на МИГ „Дряново-Трявна в сърцето на Балкана“ е напълно подходяща за 

изпълнението на проектна идея за преоборудване на сладкарски цехове. Проектната идея 

отговаря на Приоритет 5, Специфична цел 8 „Повишаване на производителността и експортния 

потенциал на МСП“.  

 Съгласно методиката за оценка на добрата практика, тя отчита 10 точки: 

ТОЧКИ ПО МЕТОДИКА ЗА ОЦЕНКА 

Наличие на ресурси на 

територията на МИГ за 

внедряване на идеята 

(4 точки) 

Приоритизиране на сектора, в 

който попада идеята в 

Стратегията за ВОМР 2014-

2020 г. 

(2 точки) 

Наличие на 

традиции в 

сектора, в който 

попада идеята  

 (1 точка) 

Възможност за 

финансиране на  идеята, 

от МИГ  

(3 точки) 

4 2 1 3 

                                             Таблица 28 

 

 Иновативно използване на дърво за 

производство на модни артикули 
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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.  
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Кратко описание на проекта: Ева Сумила, предприемач, живеещ в селски 

район, решава да създаде собствена компания, произвеждаща модерни продукти, 

изработени от естествен дървен материал. Това й позволява да създаде заетост за 

себе си и също така да отговори на нарастващото търсене на екологично чисти 

продукти.  

Подкрепата от мярката Лидер дава възможност на предприемача да закупи 

машини и оборудване, както и да финансира услугите, необходими за 

създаването на уебсайта и онлайн магазина на компанията. 

Резултати от изпълнението на проекта: Създадено е едно ново предприятие и 

едно работно място (самостоятелна заетост). Дейността на бизнеса е фокусирана 

върху иновации, използващи дървесина и селскостопански продукти, които са 

биоразградими. Бизнесът разширява портфолиото си в дейности по туризъм, 

отдих и опазване на околната среда. 

Обща стойност на проекта 15 000 евро 

Безвъзмездна финансова помощ по 

ЛИДЕР 
15 000 евро 

Интернет адрес http://www.lerymond.eu 

 

                                Таблица 29 

 

Територията на МИГ „Дряново-Трявна в сърцето на Балкана“ е напълно подходяща за 

изпълнението на проектна идея за създаване на цех за производство на модни артикули от дърво. 

Проектната идея отговаря на Приоритет 4, Специфична цел 7 „Повишаване 

конкурентоспособността на територията чрез развитие на занаятите и други неземеделски 

дейности за създаване на заетост и нови работни места“.  

 Съгласно методиката за оценка на добрата практика, тя отчита 10 точки: 

ТОЧКИ ПО МЕТОДИКА ЗА ОЦЕНКА 

Наличие на ресурси на 

територията на МИГ за 

внедряване на идеята 

(4 точки) 

Приоритизиране на сектора, в 

който попада идеята в 

Стратегията за ВОМР 2014-

2020 г. 

(2 точки) 

Наличие на 

традиции в 

сектора, в който 

попада идеята  

 (1 точка) 

Възможност за 

финансиране на  идеята, 

от МИГ  

(3 точки) 

4 2 1 3 

                                             Таблица 30 

 

 

 ‘JOLLE Ltd. ’- разработване на 

производствения процес на нова 

здравословна закуска 
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Кратко описание на проекта: Фирма разработва нова здравословна закуска без 

алергени и използва подкрепата на ПРСР, за да установи търговския производствен 

процес. Целта на този проект е да създаде нова здравословна диетична храна, 

разработена в лабораторията. Проектът обхваща изграждането, възстановяването и 

обновяването на производствената сграда в съответствие с предварително 

дефинираните спецификации. Освен това, проектът включва закупуване и 

инсталиране на производствената линия и линия за доставка. Общо 17 различни 

компании са включени в изпълнението на проекта. 

Резултати от изпълнението на проекта: Новият продукт е представен на пазара 

под марката KRIPPU. Новото поколение закуски са свежи и здравословни, което е 

добра алтернатива за солените тестени закуски, сладкарски изделия и традиционни 

продукти от брашно. Въведена е нова производствена технология в Латвия и на 

международните пазари. Създадени са пет нови работни места. До май 2017 г. 

компанията е подписала споразумения за дистрибуция с 19 различни компании. 

Обща стойност на проекта 165 000 евро 

Безвъзмездна финансова помощ по 

ЛИДЕР 
24 990 евро 

Интернет адрес http://www.krippu.com 

 

                                      Таблица 31 

 

Територията на МИГ „Дряново-Трявна в сърцето на Балкана“ е напълно подходяща за 

изпълнението на проектна идея за създаване на цех за стартиране на производствена дейност за 

зърнена закуска. Проектната идея отговаря на Приоритет 4, Специфична цел 7 „Повишаване 

конкурентоспособността на територията чрез развитие на занаятите и други неземеделски 

дейности за създаване на заетост и нови работни места“.  

 Съгласно методиката за оценка на добрата практика, тя отчита 9 точки: 

ТОЧКИ ПО МЕТОДИКА ЗА ОЦЕНКА 

Наличие на ресурси на 

територията на МИГ за 

внедряване на идеята 

(4 точки) 

Приоритизиране на сектора, в 

който попада идеята в 

Стратегията за ВОМР 2014-

2020 г. 

(2 точки) 

Наличие на 

традиции в 

сектора, в който 

попада идеята  

 (1 точка) 

Възможност за 

финансиране на  идеята, 

от МИГ  

(3 точки) 

4 2 0 3 

                                             Таблица 32 
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 „Pop-up“ магазини за съживяване 

на центъра на града 

 

Кратко описание на проекта: Иновативна концепция за съживяване на центъра 

на австрийския град, предлага гъвкави възможности за отдаване под наем за pop-

up shops (появяващи се магазини). „Enns Tourism and City Marketing Ltd“ 

(Tourismus- & Stadtmarketing Enns GmbH) разработва концепция за pop-up shops 

в центъра на град Енс, Австрия. Целта му е да се използва свободно място за 

продажба временно за няколко дни или седмици, като предоставя на новия бизнес 

възможност да лансира своите идеи с минимален риск, да тества 

местоположението и да привлече нови клиенти. Очаква се тази иновация да  

привлече повече нови фирми и клиенти в центъра на града. 

Резултати от изпълнението на проекта: 9 pop-up shops са отдадени 

дългосрочно. Свободните търговски площи в центъра на града са значително по-

малко. Клиентският трафик се е увеличил с 43 % по крайбрежната улица „Linzer 

Straße“. Броят микро-събития се е увеличил в търговския район (както от нови, 

така и от съществуващи собственици на фирми). 

Обща стойност на проекта 126 176.00 евро 

Безвъзмездна финансова помощ по 

ЛИДЕР 
50 470.00 евро 

Интернет адрес http://www.popupstores.at 

 

                                Таблица 33 

 

Територията на МИГ „Дряново-Трявна в сърцето на Балкана“ е напълно подходяща за 

изпълнението на проектна идея за създаване на платформа за стартиране на търговски обекти. 

Проектната идея отговаря на Приоритет 4, Специфична цел 7 „Повишаване 

конкурентоспособността на територията чрез развитие на занаятите и други неземеделски 

дейности за създаване на заетост и нови работни места“.  

 Съгласно методиката за оценка на добрата практика, тя отчита 9 точки: 

ТОЧКИ ПО МЕТОДИКА ЗА ОЦЕНКА 

Наличие на ресурси на 

територията на МИГ за 

внедряване на идеята 

(4 точки) 

Приоритизиране на сектора, в 

който попада идеята в 

Стратегията за ВОМР 2014-

2020 г. 

(2 точки) 

Наличие на 

традиции в 

сектора, в който 

попада идеята  

 (1 точка) 

Възможност за 

финансиране на  идеята, 

от МИГ  

(3 точки) 

4 2 0 3 

                                             Таблица 34 
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 Подкрепа за млад предприемач 

 

Кратко описание на проекта: Подкрепата от ПРСР помага на млад предприемач 

да придобие необходимото оборудване, за да започне собствен бизнес за 

конструкции от дървесина в зона с висока безработица. Ауримас, който се 

обучава за строител, кандидатства за подкрепа от ПРСР, за да започне своя 

бизнес, да създаде работно място за себе си и да осигури стабилен доход за живот 

в провинцията. Подкрепата за ПРСР дава възможност на Ауримас да създаде 

работното си място и да се сдобие с ниско енергийно и слабо замърсяващо 

дървообработващо оборудване и камион. След това той може да започне да 

изработва дървени тераси и други малки сезонни дървени предмети, които се 

търсят в неговия район. 

Резултати от изпълнението на проекта: Бенефициентът успява да създаде 

успешен бизнес с приходи от 3 500 EUR, надвишаващи планираните приходи от 

продажби от 2 720 EUR. 

Обща стойност на проекта 26 635 евро 

Безвъзмездна финансова помощ по 

ЛИДЕР 
18 700 евро 

Интернет адрес Н/П 

 

                               Таблица 35 

 

Територията на МИГ „Дряново-Трявна в сърцето на Балкана“ е напълно подходяща за 

изпълнението на проектна идея за стартиране на малък дървообработващ бизнес. Проектната идея 

отговаря на Приоритет 4, Специфична цел 7 „Повишаване конкурентоспособността на 

територията чрез развитие на занаятите и други неземеделски дейности за създаване на заетост и 

нови работни места“.  

 Съгласно методиката за оценка на добрата практика, тя отчита 10 точки: 

ТОЧКИ ПО МЕТОДИКА ЗА ОЦЕНКА 

Наличие на ресурси на 

територията на МИГ за 

внедряване на идеята 

(4 точки) 

Приоритизиране на сектора, в 

който попада идеята в 

Стратегията за ВОМР 2014-

2020 г. 

(2 точки) 

Наличие на 

традиции в 

сектора, в който 

попада идеята  

 (1 точка) 

Възможност за 

финансиране на  идеята, 

от МИГ  

(3 точки) 

4 2 1 3 

                                             Таблица 36 
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Добрите практики, подлежащи на сравнение в настоящия анализ са подбрани на база два 

основни критерия – Иновативност и Приложимост на територията на МИГ „Дряново-Трявна в 

сърцето на Балкана“.  

През последните 10 години Местните инициативни групи на територията на България 

успешно подпомогнаха бенефициентите към Стратегиите за ВОМР, натрупаха добри практики и 

“know-how”.  

През новия програмен период 2021-2027 г. „10 % от бюджета на Програмата за развитие 

на селските райони (ПРСР) в новия програмен период ще бъдат отделени за прилагането на 

подхода ЛИДЕР.”  През настоящия програмен период вече има 64 МИГ, като територията на 

прилагане на подхода ЛИДЕР представлява около 50% от територията на страната. 

 

Продукт или услуга, 

подлежащи на 

сравнение 

СРАВНИТЕЛЕН АНАЛИЗ 

Наличие на 

ресурси на 

територията на 

МИГ за внедряване 

на идеята 

(4 точки) 

Приоритизиране на 

сектора, в който 

попада идеята в 

Стратегията за ВОМР 

2014-2020 г. 

(2 точки) 

Наличие на 

традиции в 

сектора, в 

който 

попада 

идеята  

 (1 точка) 

Възможност за 

финансиране на  

идеята, от МИГ  

(3 точки) 

ОБЩО 

Стартиране на малък 

дървообработващ 

бизнес 

4 2 1 3 10 

Създаване на 

платформа за 

стартиране на 

търговски обекти 

4 2 0 3 9 

Създаване на цех за 

стартиране на 

производствена 

дейност за зърнена 

закуска 

4 2 0 3 9 

Създаване на цех за 

производство на 

модни артикули от 

дърво 

4 2 1 3 10 

Преоборудване на 

сладкарски цехове 
4 2 1 3 10 

Създаване на 

платформа за 

обучения 

0 2 0 3 5 
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Създаване на 

подвижна соларна 

станция 

4 2 0 3 9 

Създаване на 

сладкарски цех, 

шоурум и търговска 

зала 

4 2 1 3 10 

Създаване на спиртна 

дестилерия 
0 2 0 3 5 

                                                                                                                                                                                                                                    Таблица 37 

 За нуждите на сравнителния анализ следва да бъде прието, че за да може да са осигури 

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

национален или европейски аспект, предложените добри практики следва да покриват 

минимум 7 точки от оценката на потенциала им за прилагане територията на МИГ: 

 
                                                                                                                                                                                        Графика 13 

 
                                                                                                                                                                                        Графика 14 
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V. ПОТЕНЦИАЛ ЗА РАЗВИТИЕ НА НЕЗЕМЕДЕЛСКИ ДЕЙНОСТИ НА 

ТЕРИТОРИЯТА НА МИГ  

 

 През 2020 г. на територията на МИГ традиционно стабилни остават секторите хранително-

вкусова промишленост и търговия. Разразилата се пандемия на територията на страната през 2020 

г. показва още веднъж нуждата от диверсификация на икономическите дейности на територията 

на Община Дряново и Община Трявна, поради намалелите приходи от сектор „Туризъм“. 

Търговия и услуги  

 Може би, единствените печеливши от пандемията от COVID-19 на територията на 

страната през 2020 г. са онлайн търговците. Всяка година се увеличава процентут на онлайн 

продажбите в България с около 30-35%. Ежедневната употреба на интерент е достигнала до всеки 

гражданин и всяко кътче на страната. Вече съществуват много онлайн предприемачи, които не 

поддържат физически търговски обекти, а развиват своят бизнес изцяло онлайн. В България все 

още по-голям процент за събиране на обороти се осъществява чрез куриерските фирми при 

доставка на стоката, но много онлайн търговци стимулират и онлайн плащанията чрез банкови 

транзакции с дебитни и кредитни карти, като предоставят безплатна доставка на продуктите. 

 Фирмите от територията на МИГ „Дряново-Трявна“, които се занимават с търговия следва 

да увеличат присъствието си в онлайн пространството. Създаването на платформа за предлагане 

и продажба на продукията в интернет ще осигури достъп на местнтие търговци до пазара в почти 

цялата страна. Търговците от територията на МИГ, които търгуват с бързооборотни стоки (най-

вече хранителните продукти) следва да прояват иновативност и да стартират предлагане на 

доставка до вкъщи на хранителни продукт и други бързо оборотни стоки на територията на 

населеното място, в което се намират и/или съседните околни места. С оглед предстоящите зимни 

месеци и задълбочаваща се епидемиологична обстановка, все повече хора ще търсят начин за 

снабдяване с хранителни продукти без да напускат дома с. Такива услуги вече се предлагат във 

всички по-големи градове, но не и в малките населени места. 

 Търговският сектор на територията на МИГ най-вероятно ще остане относително по-малко 

засегнат,тъй като по-голямата част от него продължава да работи на почти пълни обороти, поне 

докато не започне да се чувства ефектът на намаляването на доходите и свиването на търсенето. 
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 За стартиращи бизнеси, които попадат в сектор „Търговия“ икономичексата ситуация през 

2020 г. не е подходяща. Новостартиращите търговци следва да се насочат към предлагане на стоки 

и продукти, които са нови на територията на МИГ и/ или на съседните територии. 

 В сектора на усугите потенциалът за развитие през 2020 г. е различен, в зависимот от 

сегмента на услугите, които се предлагат. Оборотът в административния сектор в България за 

първите три месеца на годината се свива със 7,5% при среден ръст от 2,1% за 2019 г. Оборотът в 

транспортния сектор през първите три месеца на годината се увеличава с 3% спрямо среден ръст 

от 1% през 2019 г. В сектора информация и комуникации ръстът на оборота за първото 

тримесечие в България достига 4,4% спрямо средно 1,9% през 2019 г. При професионалните 

услуги в България има ръст от 5,8% за първите три месеца на годината спрямо 2019 г. 

 Изнесените данни показват нагласата на потребителите на услуги в България през 2020 г. 

Клиентите не спират да търсят услуги, свързани с дейности за подобряване престоя на клиентите 

в техните домове (доставка на стоки; предоставяне на услуги и осигуряване на комуникационна 

свързаност). През 2021 г. ще продължат да се търсят услуги, свързани с: 

➢ Ремонтни дейности; 

➢ Здравеопазване и социална работа; 

➢ Спедиторска дейност (транспорт на стоки); 

➢ Логистика - Тласъкът в електронната търговия ще повиши търсенето на логистични и 

складови площи 

➢ Професионални дейности (козметични салони, шивашки услуги и др.) 

 Потенциалът на територията на МИГ „Дряново-Трявна в сърцето на Балкана“ през 2020-

2021 г. НЕ Е ПОДХОДЯЩ за развитие на услуги в следните сектори: 

➢ Културни и креативни индустрии – Мероприятия свързани със спорт, забавление и 

култура са подложени на непрестанни рестрикции. Очаква се това да продължи чак от 

отмяната на извънредната епидемиологична обстановка в България. висок негативен ефект 

ще има за дейността и приходите в медиите и рекламата и маркетинга – от една страна, 

провеждането на събития е забранено, а от друга, част от ползвателите на тези услуги ще 

ограничат разходите си именно в тези пера, като отложат инициативи за периода на 

нормализация на икономиката; 
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➢ Брокерска и посредническа дейност – Очакваният спад на сделките с имоти в България 

през 2020 г. ще бъде около 25 % спрямо 2019 г.; 

➢ Места за настаняване, Заведения за хранене и развлечения – Туристическия отрасъл е 

най-пострадалият в цяла Европа от пандемията COVID-19 и не е ясно, кога секторът ще 

възвърне нивото си от 2019 г.; 

➢ Търговия с луксозни стоки – През 2021 г. се очаква търсенето на луксозни стоки да се 

свине с над 60 % спрямо нивото от 2020 г.; 

➢ Транспорт (превоз на хора) – През 2020 г. пътуванията намаляват с над 65 % спрямо 2019 

г. 

Туризъм 

 Разразилата се пандемия от COVID-19 на територията на страната и в глобален мащаб 

нанесе сериозен удар върху всички местни икономики, за които туристическият сектор е основен 

изтоник на приходи. През май 2020 г. посещенията на чужденци в България са 120,4 хил. или с 

87,3% по-малко в сравнение с май 2019 година. Срив на годишна база е регистриран при 

пътуванията по всички наблюдавани цели: „почивка и екскурзия“ - с 99,8%, „служебна“ - с 80,1%, 

и гостувания и транзитни преминавания - със 79,2%. Транзитните преминавания през страната 

през май са 52,8% (63,6 хил.) от всички посещения на чужденци в България.  По инициатива на 

Асоциацията на Българските туроператори и туристически агенции (АБТТА) и Българското 

конгресно бюро (БКБ), Zangador и Travel Academy е проведено изследване с над 1000 

представители от туристическия бранш. Резултатите от изследването са следните: 

➢ 87.7% от анкетираните бизнеси имат сериозен спад в оборота; 

➢ 86% от анкетираните очакват бизнес спада да продължат поне; 

➢ 78% от фирмите изпитват проблеми с ликвидността; 

➢ 57% планират да освободят персонал. 

 Единственият положителен ефект от пандемията през 2020 г. е пренасочването на 80% от 

българските туристи, които иначе биха избрали отдих в гръцки и турски курорти. 

 В обобщение на изложеното до момента следва да се направи основният извод, че краят 

на 2020 г. и началото на 2021 г. не е подходящ за стартиране на нови бизнес начиния, свързани с 

туристически дейности на територията на МИГ „Дряново-Трявна в сърцето на Балкана“. Местния 
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бизнес, който пряко е свързан с туризма на територията на МИГ следва да насочи усилята си към 

запазване и съхранеие на „завоюваните“ до момента позиции на вътрешния туристически пазар. 

Според кризисната програма на Министерство на туризма за 2020 г., вътрешният туризъм ще бъде 

първа и логична стъпка към възстановяване на сектора. Над 75% от всички български туристи 

над 15 години са избрали да осъществят туристическо пътуване само в рамките на България през 

2019 г. По предварителни данни на НСИ общите разходи на българи на 15 и повече години при 

туристически пътувания в страната надхвърлят 1,1 млрд. лв. през 2019 г. 

 За запазване и съхранение на туристическото позициониране, което има туристическия 

бранш на територията на МИГ „Дряново-Трявна в сърцето на Балкана“ през следващата една 

година следва да се предприемат следните стъпки: 

➢ Засилено дигитално присъствие, актуализация и реализиране на комуникационните 

кампании и дейности, предвидени в за 2020 г.; 

➢ Налагане на единен модел за спазване на противоепидемичните мерки на туристическия 

бранш на територията на МИГ; 

➢ Сътрудничество с водещи и специализирани туроператори; 

➢ При одобрениен на ваучерна система за използване на туристически продукти от 

Министерство на туризма, активизиране на рекламата за привличане на туристисти в 

чаучери на територията на МИГ.  

Производство 

 През 2020 г. освен с основните предизвикателства, пред които се изправя производствения 

сектор на територията на МИГ (Липса на квалифицирана работна ръка; Висока енергоемкост; 

Ограничени пазари; Ниска ресурсна и енергийна ефективност), той ще трябва да се срещне и 

предизвикателствата на влошената икономическа конюнктура, породена от пандемията COVID-

19. Потенциалът за развитие на нови производства на територията на МИГ към октомври 2020 г. 

не може да бъде оценен в пълна степен поради постоянните колебания на големите иономики в 

Западна Европа.  

 Все пак на територията на МИГ могат да се разграничат два основни вида производства – 

такива, които се очаква да бъдат по-слабо засегнати от икономичексата криза през 2020-2021 г. и 
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такива, които по всяка вероятност ще бъдат силно засегнати. По-слабо засегнати на територията 

на МИГ се очаква да бъдат:   

➢ Хранително-вкусовата промишленост, в това число Преработката на 

селскостопанска продукция (месо ,плодове и зеленчуци) – През 2020 г. потребителското 

търсене въм всички видове хранителни стоки остана непроменено. През 2021 г. и 

очертаващата се икономическа криза се очаква търсенето да спадне минимално. В 

допълнение, на 4-ти май 2020 г. Европейската комисия прие пакет от извънредни мерки, 

на основание Регламент (ЕС) № 1308/2013 за допълнително подпомагане на 

селскостопанския и хранително-вкусовия сектор, които са засегнати в най-голяма степен 

от пандемията. Съществена част от пакаета е помощта за частно складиране: Комисията 

ще предостави подпомагане за частното складиране на млечни изделия (обезмаслено 

мляко на прах, масло, сирене) и месни продукти (говеждо, овче и козе месо). Тази мярка 

позволява временното изтегляне на продукти от пазара за минимален период от 2 до 3 

месеца и за максимален период от 5 до 6 месеца. Заявления за участие в схемата ще се 

приемат от 7 май 2020 г., а целта е да се постигне стабилизиране на пазара чрез временно 

намаляване на предлагането. 

➢ Производство на дървен материал (пелети) – В момента пелетите са едно от най-

изгодните, калорични и качествени горива за отопление. Ако има свиване в търсенето в 

България, то се очаква да бъде не повече от 10-15 % през 2020 г. 

➢ Производство на електрически съоръжения – Към момента на национално ниво не се 

отчита спад в търсенето на електрически съоръжения, а основна заслуга за това има 

продължаващото строителсво в страната; 

➢ Лека промишленост (други производства) – Експортната лека промишленост остава 

слабо засегната от коронакризата през 2020 г. Причината е сключените договри със стари 

дати, които се изпълняват към момента. През 2021 г. не може да бъда определено, как ще 

се промени кривата на пазарното търсене. 

 Затрудненията пред икономиката в стрната може да доведат и до положителни ефекти. 

Възможно е нарушените световни доставки ще доведат до преместване на много производства и 

да стимулира редица доставчици да инвестират в мощности в Централна и Източна Европа. 

Възможно е много по-малки местни производства може да бъдат възродени. 
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По-силно засегнати сегменти на територията на МИГ се очаква да бъдат:   

➢ Машиностроене; 

➢ Мебелна промишленост; 

➢ Текстилна промишлеост (облекло); 

➢ Преработваща промишленост - Прекъсването на веригите на доставки, както и общото 

свиване на търсенето на големите експортни пазари ще има негативен ефект през 2021 г. 

Според Асоциацията на индустриалния капитал цялата промишленост ще бъде засегната 

поради затруднените доставки на материали и спедицията на готова продукция. 

 

VI. SWOT – АНАЛИЗ 

 

Силни страни Слаби страни Възможности Заплахи 

Нарастване на процента 

на икономическа 

активност на населението 

на територията на МИГ. 

Намаляване на броя на 

населението на 

територията на МИГ  

(Демографска криза) 

Повишаване на доходите 

на домакинствата на 

територията на МИГ 

Влошена възрастова 

структура на населението 

на територията на МИГ 

Повишаване на 

средногодишния доход 

на лице от домакинството 

на територията на МИГ 

до 7 826 лв. през 2019 г. 

Липса на 

разнообразяване на 

местната икономика 

(основно насочена към 

туризъм) 

Поддържане на местната 

икономика по време на 

криза, водено от 

местното търсене 

Липса на диверсификация 

на предлагането на стоки 

и услуги на територията 

на МИГ 

Повишаване на 

средногодишната работна 

заплата на трудещите се 

на територията на МИГ 

до 10 498 лв. през 2018 г. 

Намаляване на 

населението в 

трудоспособна възраст на 

територията на МИГ 

(намаляване на работната 

ръка) 

Производство на 

продукти и услуги с по-

висока брутна добавена 

стойност на територията 

на МИГ 

Повишаване на разходите 

за труд при 

предприемаческа дейност 

на територията на МИГ 

Повишаване на брутният 

вътрешен продукт на 

глава от населението на 

територията на МИГ до 

13 600 лв. през 2018 г. 

Повишаване на процента 

на относителния дял на 

бедните спрямо линията 

на бедност на 

територията на МИГ през  

2015-2017 г. 

Създаване на 

партньорства за 

реализация на социално 

предприемачество на 

територията на МИГ 

Миграция на населението 

в трудоспособна възраст 

към по-големите 

икономически центрове 

Повишаване на брутната 

добавена стойност на 

секторите „Услуги“ и 

„Индустрия“ през 2016, 

2017 и 2018 г. 

Липса на гъвкавост на 

работните места в 

местната икономика на 

територията на МИГ. 

Дигитализация на 

местната икономика на 

територията на МИГ 

Свиване на потреблението 

в страната, породено от 

пандемията – COVID 19. 
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Напредък в усвояването 

на средствата от ЕС на 

територията на МИГ 

Липса на продуктово 

разнообразие – 

еднообразен, сезонно и 

териториално ориентиран 

туристически продукт 

(липса на уникалност на 

национално ниво) 

Създаване на атрактивни 

трансгранични 

туристически продукти, 

изградени върху общи 

природни и културни 

ресурси 

Ниска квалификация и 

липса на основни 

познания за туризма сред 

заетите в туристическия 

бранш и тези, които 

тепърва стартират 

собствен бизнес 

Увеличаване на 

разходите на 

предприятията за 

придобиване на ДМА на 

територията на МИГ до 

19,2 млн. лв. през 2018 г. 

Липса на работеща 

комуникация между 

субектите в туризма - 

предприемачи, 

обществени структури и 

държавни инстанции 

Значително облекчаване 

на административните 

изисквания, свързани с 

продукта „домашно 

гостоприемство” и 

останалите услуги в 

сферата на алтернативния 

туризъм 

Загубата на много от 

традиционните занаяти и 

умения и потенциал за 

развитие на алтернативен 

туризъм 

Наличие на традиции в 

Хранително-вкусовата 

промишленост на 

територията на МИГ 

Липса на квалифицирана 

работна ръка за 

специфичните нужди на 

местния бизнес 

Подобряване на достъпа 

до финансови средства в 

рамките на европейските 

програми 

Задаваща се нова 

рецесионна среда през 

2021 г. 

Позициониране и 

ориентация на 

туристическия бранш на 

територията на МИГ към 

вътрешния пазар 

Висока енергоемкост и 

ниска енергийна 

ефективност в 

промишлените 

предприятия на 

територията на МИГ 

 

Създаване на клъстърни 

обединения за съвместен 

маркетинг и продуктово 

позициониране 

Законовата рамка е 

старомодна и враждебна 

към туристическия бизнес 

Повишаване на достъпа 

на домакинствата на 

територията на МИГ до 

интернет до 63,7 % 

Слабо развитие на ИКТ 

решенията за бизнеса 

Създаване на онлайн 

търговски платформи 

Липса на опит и 

специализирано обучение 

в онлайн продажбите 

Постигнато ниво над 

средното за страната на 

МСП, които през 

последните три години са 

реализирали на пазара 

нови/усъвършенствани 

стоки и услуги 

Липса на гъвкавост на 

икономиката по 

отношение на бърза 

преориентация в 

извънредни ситуации 

Повишаване на 

конкурентоспособността 

на МСП на територията 

на МИГ посредством 

иновации 

Стесняване на местния 

пазар, поради намаляване 

на населението 

Пазарно ориентиран 

алтернативен туризъм, 

основаващ се на 

природно и културно-

историческо наследство с 

европейско 

Нисък дял на 

осъществяващите 

развойна дейност МСП 

на територията на МИГ 

Подобряване на 

хигиената и 

транспортната 

достъпност до 

туристическите обекти 

Лошо туристическо 

обслужване 

                                                                                                                                                                                                                                  Таблица 38 
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VII. АНАЛИТИЧНА ЧАСТ НА БАЗА ПРОВЕДЕНО АНКЕТНО 

ПРОЧУВАНЕ 

 

 1. Пол на анкетираните: От анкетираните 100 лица 55 души са жени и 45 – мъже. 

 
                                                                                                                                                                                                    Графика 15 

 

2. Местоживеене на анкетираните: От анкетираните 100 лица, 100 души са отговорили на 

въпроса за местожителство, от тях 54 души са посочили, че живеят на територията на Община 

Трявна, а 46 в Община Дряново. 
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3. Възраст на анкетираните: От анкетираните 100 лица, 14 души са на възраст 18 – 29 г., 61 

души са на възраст 30 – 55 г., а 25 души са на възраст над 55 г. 

 
                                                                                                                                                                                                    Графика 17 

 

4. Образование на анкетираните: На въпроса за образование са отговорили 100 души от 

анкетираните 100 лица. От тях 66 души са със средно образование, 31 души с висше образование, 

3-ма души с основно образование. 

 
                                                                                                                                                                                                     Графика 18 

14

61

25

от 18 до 29 години от 30 до 55 години над 55 години

3

66

31

Основно образование

Средно образование

Висше образование (проф. бакалавър, бакалавър, магистър)



                          
 

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.  

 

46 

5. Принадлежност на анкетираните: На въпроса за принадлежност са отговорили 100 души от 

анкетираните 100 лица. От тях 61 души са представители на гражданското общество, 31 души са 

представители на местния бизнес, 6 души са посочили, че принадлежат към публичния сектор, 2-

ма души са на представители на НПО сектора. 

 

                                                                                                                                                                                                     Графика 19 

 

6. Трудова ангажираност на анкетираните: На въпроса за статус на пазара на труда са 

отговорили 100 души от анкетираните 100 лица. От тях 55 души са работещи, 30 души притежават 

собствен бизнес, 12 души са безработни, а 3-ма души са учащи. 

 

                                                                                                                                                                                                                          Графика 20 
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7. Успешни неземеделски икономически дейности през 2020 г., с оглед на разразилата се 

пандемия от COVID-19 според анкетираните: Според анкетираните 100 души, най-силно във 

времена на пандемия се е представил сектора на леката промишленост (според 38 души). След 

него се нареждат търговията и транспортните услуги. С най-ниска оценка от анкетираните са 

бизнеса с места за туристическо настаняване и дейностите, свързани с култура и изкуство. 

 
                                                                                                                                                                                                                          Графика 21 

8. Нагласи за стартиране на неземеделски икономически дейности в периода  2020-2025 г. 

г., с оглед на разразилата се пандемия от COVID-19 според анкетираните: Според 

анкетираните 100 души, най-много хора (31 души) биха стартирали собствен бизнес и/или ново 

бизнес начинание, свързано със спедиторска дейност и здравеопазване (социална грижа).  

 Според 28 души бизнес начинанията, насочени към леката промишленост биха се увенчали 

с успех. Според 26 отговора производството на електрически съоръжения и професионалните 

дейности имат потенциал за развитие на територията на МИГ.  

 Най-малко души от анкетираните биха стартирали неземеделски икономически дейности, 

свързани с логистика, преработката на селскостопански продукти и производство на пелети. 
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                                                                                                                                                                                                                           Графика 22 

 

9. Проблеми, които възпрепятстват развитието на неземеделски икономически дейности на 

територията на МИГ според анкетираните: Според 43 % от анкетираните лошата 

инфраструктура на територията на МИГ е най-сериозната пречка пред развитието на 

неземеделски икономически дейности на територията на МИГ. Според 35 души от анкетираните, 

местният пазар на територията на МИГ е слабо развит, а според 29 души от анкетираните 

разходите за труд на територията на МИГ са високи. 
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10. Посока за развитие на неземеделските икономически дейности на територията на МИГ 

според анкетираните: Според 41 % от анкетираните предприятията в сектора трябва да започнат 

предлагане нови и/или значително усъвършенствани стоки и услуги. Според 36 % на територията 

на МИГ трябва да се внедрят добри практики от чужбина. Според 25 % от хората местните 

предприемачи трябва да присъстват по-агресивно в онлайн пространството. 

 
                                                                                                                                                                                                                             Графика 24 

11. Последствия от пандемията COVID-19 върху неземеделските икономически дейности на 

територията на МИГ според анкетираните: Според 31 % от анкетираните те ще се влошат леко. 

Според 29 % дейностите ще се вложат силно, но няма да има фалити, а според 20 % от хората 

нещата ще останат непроменени. Според 19 % от анкетираните ще има много фалирали 

предприемачи на територията на МИГ. 
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12. Двигател на икономическото възстановяване на територията на МИГ след края на 

пандемията от COVID-19 според анкетираните: Според 40 % от анкетираните двигател на 

икономическото възстановяване на територията на МИГ ще бъде туризма. Според 31 % местният 

пазар ще движи икономиката на МИГ след края на пандемията, а според 29 % от хората ръстът 

на работните заплати на територията на МИГ ще е водещ.  

 
                                                                                                                                                                                                                             Графика 26 

13. Перспективи пред икономическото развитие на територията на МИГ през следващите 3 

години според анкетираните: Според 28 % от анкетираните икономиката на територията на 

МИГ ще се забави. Според 25 % икономиката ще просперира, а според 21 % от хората 

икономиката ще се развива добре.  
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VIII. ЗАКЛЮЧЕНИЕ И ПРЕПОРЪКИ 

 

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

да намалява и през 2021 г. Това ще се отрази в „жива сила“ на показателите на местната 

икономика. Експортните предприятия ще продължат да доминират над тези, които са насочени 

към местния пазар. Коефициентът на икономическа активност на населението през 2021 г. ще 

прекъсне възхода си, повлияно от икономическата криза, настъпила в последствие борбата за 

пандемията от COVID-19. Средногодишният доход на лице от домакинството на територията на 

МИГ ще продължи да нараства (без да се отчита инфлацията), но не с темпа от последните 3 

години. Размерът на средната годишна работна заплата на наетите по трудово и служебно 

правоотношение на територията на МИГ ще се повиши леко през 2021 г. (поради увеличаване на 

минималния осигурителен праг от 610 лв. на 650 лв.).  

 Относителният дял на бедните спрямо линията на бедност на територията на МИГ ще 

намалее още през 2021 г. Брутният вътрешен продукт на глава от населението на територията на 

МИГ до края на 2020 г. ще се свие между 3,5 % – 9 % спрямо нивата от 2019 г. Брутната добавена 

стойност на сектор „Услуги“ на територията на МИГ ще намалее до края на 2020 г., докато тази 

на секторите „Индустрия“ и „Земеделие“ ще се повиши. Преките чуждестранни инвестиции на 

територията на МИГ ще намалеят до нивата от 2008 г.-2009 г. Усвояването на средства от ЕС на 

територията на МИГ ще продължи със същите темпове и през 2021 г. 

 Препоръките към стопанските субекти на територията на МИГ „Дряново-Трявна в 

сърцето на Балкана“ за развитие на неземеделски икономически дейности са следните: 

 ПРЕПОРЪКА 1: Стопанските субекти, които вече са установили търговската си дейност 

на територията на МИГ трябва да се възползват от националните мерки за икономическа 

подкрепа и запазване за заетостта (60/40; Мерките за туристическия бранш и мерките 

транспортния сектор), във връзка с пандемията от COVID-19; 

ПРЕПОРЪКА 2: Постоянно нарастващите доходи на населението на територията на МИГ следва 

да накара предприемачите на територията на МИГ да обърнат вниманието си към местното 

търсене и предлагане, в това число да повишат качеството на услугите и да разнообразят 

предлагането на територията на МИГ; 
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ПРЕПОРЪКА 3: Нарастването на разходите за труд и работна заплата на територията на МИГ 

следа да насочи местния бизнес към повишаване на добавената стойност към продуктите и 

услугите, които той предлага; 

ПРЕПОРЪКА 4: Високият относителен дял на бедност спрямо линията на бедност на 

територията на МИГ създава условия за развитие на социално предприемачество на територията 

на МИГ, насочено към услуги за най-уязвимата част от населението – възрастните хора и 

маргинализираните групи; 

ПРЕПОРЪКА 5: Високите нива на брутен вътрешен продукт на глава от населението на 

територията на МИГ обуславят условия за развитие на услуги на територията, насочени извън 

сферата на заведенията за хранене и развлечения; 

ПРЕПОРЪКА 6: При стартиране на нови икономически начинания на територията на МИГ през 

2020-2021 г., предприемачите трябва да заложат на висока иновативност за територията, 

присъствие в дигиталното пространство и предоставянето на нови или значително 

усъвършенствани продукти и услуги (макар и при по-малко пазарно търсене); 

ПРЕПОРЪКА 7: Предприемачите на територията на МИГ следва да се възползват от 

възможните за финансиране, които предлага МИГ „Дряново-Трявна в сърцето на Балкана“ до 

края на 2020 г., дори да приемат възможността да поемат по-голям бизнес риск за създаване на 

иновативни бизнес начинания, които през уеб пространството да надхвърлят пределите на МИГ; 

ПРЕПОРЪКА 8: Предприемачите на територията на МИГ следва да гледат на разразилата 

икономическа криза в резултат на пандемията COVID-19 като възможност за диверсификация на 

местната икономика, чрез предприемане на бизнес начинания извън туристическия сектор. 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 1 

АНКЕТНА КАРТА  

МИГ „Дряново–Трявна в сърцето на Балкана“ 

 

Във връзка с изготвяне на проучване на възможностите за развитие на неземеделска 

икономическа дейност на територията на МИГ, състояние, насоки и добри европейски 

практики. 

Предварително благодарим за отделеното време и за Вашата съпричастност! 

 

1. Вие сте? 

 Моля, отбележете: 

☐Мъж 

☐Жена 

 

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

живеете? 

Моля, отбележете: 

☐Община Дряново 

☐Община Трявна 

 

3. В коя възрастова група попадате? 

Моля, отбележете: 

☐от 18 до 29 години 

☐от 30 до 55 години 

☐над 55 години 

 

4. Какво образование притежавате? 

Моля, отбележете: 

☐Без образование 

☐Начално образование 

☐Основно образование 
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☐Средно образование 

☐Висше образование (проф. бакалавър, бакалавър, магистър) 

 

5. Като представител на коя заинтересована страна се определяте? 

Моля, отбележете: 

☐Гражданско общество 

☐Местен бизнес 

☐НПО сектор 

☐Публичен сектор 

☐Друго 

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

 

 

 

6. Какъв е Вашият статус на пазара на труда? 

Моля, отбележете: 

☐Работещ 

☐Безработен 

☐Притежавам собствен бизнес 

☐Учащ 

 

7. Моля, посочете кои според Вас са най-успешните неземеделски икономически дейности 

на територията на МИГ „Дряново-Трявна в сърцето на Балкана“ през 2020 г., с оглед на 

разразилата се пандемия от COVID-19? 

Моля, отбележете: 

☐ Туризъм (Места за настаняване) 

☐Лека промишленост 

☐Услуги 

☐Туризъм (Места за хранене и развлечения) 

☐Търговия 

☐Тежка промишленост 
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☐Транспортни услуги 

☐Изкуства и култура 

 

8. Ако имате възможност, каква неземеделска икономическа дейности бихте стартирали на 

територията на МИГ през следващите 5 години? 

Моля, отбележете: 

☐(Онлайн) търговия 

☐ Ремонтни дейности 

☐ Здравеопазване и социална работа 

☐ Спедиторска дейност 

☐ Логистика 

☐ Професионални дейности (козметични салони, шивашки услуги и др.) 

☐ Производство на дървен материал (пелети) 

☐ Производство на електрически съоръжения 

☐ Преработка на селскостопански продукти 

☐ Лека промишленост (други производства) 

☐Не мога да преценя 

 

9. Моля, посочете проблемите, които според Вас възпрепятстват развитието на 

неземеделски икономически дейности на територията на МИГ? 

Моля, отбележете: 

☐Нарушена демографска структура 

☐Лоша инфраструктура 

☐Високи разходи за труд 

☐Слабо развит местен пазар 

☐Липса на работна ръка 

☐Затруднен достъп до финансиране 

☐Не мога да преценя 

10. Според Вас, в каква иновативна посока трябва да поемат неземеделските икономически 

дейности на територията на МИГ? 

Моля, отбележете: 

☐По-агресивно присъствие в онлайн пространството 



                          
 

Програма за развитие на селските райони. Европейският земеделски фонд за развитие на селските 
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☐Предлагане на нови стоки и услуги 

☐Внедряване на добри практики от чужбина 

☐Не мога да преценя 

 

11. Според Вашето наблюдение, как ще се отрази пандемията от COVID-19 върху местните 

неземеделски икономически дейности? 

Моля, отбележете: 

☐Ще има много фалити 

☐Ще се влошат силно, но няма да има фалити 

☐Ще останат непроменени 

☐Ще се влошат леко 

☐Не мога да преценя 

 

12. Според Вас, кой ще бъде основният двигател на икономическото възстановяване на 

територията на МИГ след края на пандемията от COVID-19? 

Моля, отбележете: 

☐Ръст на работните заплати 

☐Местния пазар 

☐Туризма 

☐Нямам мнение 

 

13. Как бихте оценили перспективите пред икономическото развитие на територията на 

МИГ през следващите 3 години? 

Моля, отбележете: 

☐Проспериращо 

☐Добро 

☐Слабо 

☐Без промяна 

☐Отрицателно 

Благодарим Ви! 


