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I. ВЪВЕДЕНИЕ 

 

През последните години се засилва негативната тенденцията в селските райони, 

където се наблюдава икономическа, социална и културна изостаналост, влошен жизнен 

стандарт, недобра инфраструктура, както и намаляващо и застаряващо население. 

Всичко това се дължи на продължителното пренебрегване на влошаващите се аспекти, 

както и на обективно протеклите процеси. Същевременно, тези райони разполагат с 

изобилие от природен, културен и икономически потенциал. Промяната на настоящите 

характеристика на селските райони зависят изцяло от пълноценното използване и 

развитие на тези ресурси. 

Целта на настоящият анализ е да определи кои са потенциалните неземеделски 

сектори, които биха могли да действат като „двигател“ за постигането на икономически 

растеж на територията на МИГ „Дряново-Трявна в сърцето на Балкана“. Също така, да 

се вземат предвид подходящите за съответната територия бизнес начинания и да се 

предложат рентабилни решения, които биха осигурили достъп на жителите до  

разнообразни  продукти  и  услуги  на  конкурентни  цени, което от своя страна се явява 

като стимул за повишаване на жизнения стандарт.  

Местната общност се нуждае от развитие на предприемачеството; подобряване 

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

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

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

райони чрез финансиране от ЕЗФРСР. Предизвикателства, пред които е изправено 

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

подпомогнат икономическото развитие на общините и да намалят последиците от 

демографската криза. 

Подпомагането на инвестиции за развиване на неземеделски дейности на 

територията на МИГ „Дряново-Трявна в сърцето на Балкана“ ще улесни навлизането 
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им или разширяването на дейностите в сектори с потенциал за пазарен растеж. Това ще 

доведе до допълнителен доход за населението и ще пренасочи работна ръка към 

работни места с по-висока производителност. 

Микропредприятията с малък и ограничен финансов ресурс са преобладаващи в 

селските райони. Липсата на средства за растеж и модернизация се дължи на слабата 

реализация на продукцията и съответно на ниските приходи. В основаната си част тези 

предприятия са създадени от безработни хора, инвестирали целия си наличен капитал 

за започване на начинание, което в последствие се оказва, че нямат познания, за да го 

управляват. Концентрация на подобни семейни фирми се забелязва в няколко сектора в 

селските райони – продажби на дребни, ремонти и друг вид услуги. Те обаче генерират 

нестабилни приходи и не гарантират разкриването на нови работни места. Това от своя 

стара се дължи на ниските темпове на развитие, ограничава влиянието му върху 

местната икономика и не е фактор в създаването на заетост е тези райони.  

Липсата на управленчески опит, ограниченият достъп по съвети за развитие на 

бизнеса и малкият пазар, поставят през риск предприемачеството в селските райони. 

Секторът на малкия бизнес е изправен и друг влошаващ обстоятелствата фактор – 

ниската покупателна способност на населението и ограниченията на малките пазари.  

За да се избяга от този „омагьосан кръг“ са необходими инвестиции, които да 

подпомогнат стартиращи и действащи микропредприятия, с цел повишаване на 

продуктивността, подобряване на конкурентоспособността и засилване на потенциала 

за създаване на заетост в селските райони. Наличието на такава инвестиция ще повлияе 

положително на съживяването на икономиката, създаване на нови работни места и 

повишаване на качеството на живот в малките населени места от селски тип, които към 

момента са най-силно зависими от селското стопанство и земеделието. 

Същността на настоящия анализ е да изследва потенциала за развитие в 

неземеделския сектор, като целта на това е да се намали обезлюдяването, да се 

разширят възможностите за създаване на бизнес и да се придаде нов и по-
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привлекателен облик на района, като това от своя стана ще спомогне за повишавне 

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 

неземеделска икономическа дейност на територията на  МИГ "Дряново-Трявна - 

в сърцето на Балкана са следните: 

 Проучване на моментното състояние на неземеделския икономически 

сектор на територията на МИГ "Дряново-Трявна - в сърцето на Балкана; 

 Представяне на добри европейски практики, които са приложими и могат 

да бъдат реализирани на територията на МИГ; 

 Представяне на потенциала за развитие на неземеделски икономически 

дейности на територията на МИГ; 

 Провеждане на анкетно проучване на територията на МИГ „Дряново-

Трявна в сърцето на Балкана“ за проучване на възможностите за развитие 

на неземеделска икономическа дейност. 

 Информационното осигуряване на проучването беше осигурено чрез система 

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

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

настоящото проучване бяха използвани единствено методи за документални 

проучвания. 

 За изготвянето на проучването и анализа бяха използвани следните подходи: 

Метод/Подход Същност 

Документално 

проучване 

1. Беше извършено документално проучване на: 

 Общински планове за развитие на Община Дряново и Община 
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Трявна; 

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

Балкана“; 

 Изготвени анализи в изпълнение на Стратегията за ВОМР на 

МИГ „Дряново-Трявна в сърцето на Балкана“; 

 Статистически данни от НСИ; 

за събиране на първична аналитична информация 

Количествен и 

качествен анализ 

2. Качествените методи, които бяха използвани служат за: 

 Изследват специфични свойства на представителна извадка от 

изследваните обекти; 

 Откриват скрити, вътрешни зависимости между изследваните 

обекти; 

 Разкриват причинно-следствени връзки за изследваните 

явления; 

 Дефинират параметрите за прилагане на последващи 

количествени методи на изследване. 

3. Количествените методи, които бяха използвани: 

 Фиксират общите, повтарящите се свойства на изследваните 

обекти; 

 Класифицират общи факти за изследваните обекти; 

 Сравняват вече фиксирани факти за изследваните обекти; 

 Анализират, синтезират и обобщават резултати, които се 

приемат за валидни за всички обекти на изследването. 

Анкетно проучване 

Провеждане на анкетно проучване на територията на МИГ 

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

възможностите за развитие на неземеделска икономическа дейност 

на територията на  МИГ. 

      Таблица 1 

 В подготовката на настоящото предварително проучване и анализ 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. 

 

III.       ТЕКУЩО СЪСТОЯНИЕ НА НЕЗЕМЕДЕСКИЯ ИКОНОМИЧЕСКИ 

СЕКТОР НА ТЕРИТОРИЯТА НА СНЦ „МИГ ДРЯНОВО-ТРЯВНА В 

СЪРЦЕТО НА БАЛКАНА“ 

 

Териториален обхват 

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

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

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

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

 
     Карта 1 

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

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

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

хълмовете и скалите плавно преминават реките Янтра и Дряновска. Спрямо 
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административно-териториалното деление на Република България, община Дряново се 

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

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

Велико Търново. 

Община Трявна е разположена в Централна България като територията и 

обхваща част от северните склонове на Централна Стара планина - от Предбалкана до 

билото на Тревненски  дял  на  планината.  Общината граничи  с  общините  Габрово, 

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

високата точка на общината е връх „Бедек” с надморска височина 1488 м. по 

централното било на Стара  планина  на  юг  от  общинския  град,  а  най-ниската – 370  

м.  в  землището  на  с. Стайновци на север от града. На изток, на около 20 км от град 

Трявна се намира с. Вонеща вода със своите минерални бани и излаз на Прохода на 

Републиката, а на запад на около 25 км се намира областния град Габрово.   

 

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

Балкана“ 

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

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

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

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

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

Общо на територията на 

МИГ 

В гр. Дряново и гр. 

Трявна 

В селата на територията 

на МИГ 

всичко мъже жени всичко мъже жени всичко мъже жени 

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

Таблица 2 
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По данни на НСИ за последните 5 години на територията на МИГ „Дряново-

Трявна в сърцето на Балкана“ населението намалява както следва: 

Година 

Общо на територията 

на МИГ 

В гр. Дряново и гр. 

Трявна 

В селата на 

територията на МИГ 

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

2017 19067 9141 9926 16570 7944 8626 2497 1197 1300 

2016 19572 9370 10202 17002 8138 8864 2570 1232 1338 

2015 19928 9570 10358 17339 8327 9012 2589 1243 1346 

2014 20315 9773 10542 17684 8517 9167 2631 1256 1375 

Таблица 3  

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

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

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

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

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

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

Благоприятното местоположение на община Дряново обуславя нейното 

многоотраслово икономическо развитие. На територията на община Дряново развиват 

дейност предприятия от почти всички отрасли на икономиката. Общината е 

специализирана в няколко индустриални направления, които се основават главно на 

използването на местната суровинна база. Икономическото развитие на общината се 

характеризира със слаба динамика, което е положителен индикатор за цялостното 

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

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

предприятия и фирми, свързани с областта на преработвателната промишленост, като в 

процентно съотношение те представляват повече от 50% от общия брой регистрирани 

предприятия на територията на община Дряново. Броят на същите през последните 5 

години се запазва относително постоянен. 
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Разпределението на предприятията в община Трявна по големина показва, че в 

структурата преобладават микропредприятията, които се увеличават за сметка на 

малките и средните предприятия. Според статистическите данни на територията на 

община Трявна не функционират големи предприятия. По брой предприятия 

преработващата промишленост заема дял от 19,3 5 в общата структура на фирмите по 

сектори от икономически дейности.  

Въпреки преобладаващия дял на микропредприятията в местната икономика, по 

отношение на останалите макроикономически параметри този тип предприятия не 

генерират основните дялове на различните икономически показатели, но в значителна 

степен подпомагат развитието на местната икономика. По последни данни на НСИ 

структурата на промишлеността по сектори на територията на МИГ „Дряново-Трявна в 

сърцето на Балкана“ изглежда по следния начин: 
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                                                                                                                                                                                             Таблица 4  
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Отрасълът, който генерира най-много приходи на територията на МИГ е 

преработващата промишленост, следван от тези от сектора на търговията и 

автомонтьорските услуги и сектора „Хотелиерство и ресторантьорство“. По показател 

брой заети лица най-голямо значения за местната икономика има преработващата 

промишленост 2287 заети лица, следвана от сектора на търговията и автомонтьорските 

услуги с 868 заети лица, сектор хотелиерство и ресторантьорство е 414 заети лица, 

здравеопазването и социалната работа с 249 места и селското стопанство с 95. На 

следващата таблица са представени по-известнтие и разпознаваеми продукти на 

преработващата промишленост на територията на МИГ: 

ПРОИЗВОДИТЕЛ ПРОДУКТ/И 
МЯСТО НА 

ПРОИЗВОДСТВО 

“Чех-Йосиф Новосад” 

ООД 
Производство на местни и колбасарски 

деликатеси 
с. Соколово, Община 

Дряново 

фирма „Вега-с” 
Производство на електрически панелни 

радиатори и терморегулатори за стайна 

температура - електронни и електромеханични 
Град Дряново 

„Унитрафад“ ООД 
Производството на различни по вид и 

предназначение трансформатори 
Град Дряново 

„Троймаш“ ООД 
Производството на детайли, възли, 

инструменти, машини и съоръжения 
Град Дряново 

Мебелна фабрика 

„Вълчев“ 
Производството на мебели Град Трявна 

„Рики“ ЕООД 
 Производството на трикотажни платове, 

вискоза, рипс и други за шивашката 

промишленост 
Град Трявна 

ЕТ „Садида“ Поизводство на изделия за бита Град Дряново 

“ВСК КЕНТАВЪР - ИЗ 

ДИНАМИКА” ООД 
Производството на машини инструменти и 

аксесоари 
Град Дряново 

„Вагонен завод - 

Интерком“ АД 

Производство, ремонт и рециклиране на 

пътнически вагони 
Град Дряново 

„В и В – Партньори” 

ООД 
Производство на млечни продукти 

С. Гостилица, Община 

Дряново 

„Платекс“ АД Производството на памучни тъкани Град Дряново 

ЕТ „Димона“ Производство на трикотажни изделия Град Дряново 

„Евростил” ООД Произвежда мебели от масивна дървесина и 

фурнировани плоскости 
град Дряново 
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„Мебекс” ЕООД Произвежда мебели от масивна дървесина и 

фурнировани плоскости 
град Дряново 

„Панайот Венков” 

ЕООД 

Произвежда мебели от масивна дървесина и 

фурнировани плоскости 
град Дряново 

„Интертоп“ ЕООД Производство на трикотажни изделия и бански 

костюми 
Град Трявна 

„Мелиста“ ЕООД 
Производство на мебели от масивна дървесина 

и фурнировани плоскости 
Град Трявна 

„Престол“ ООД 
Производство на мебели от масивна дървесина 

и фурнировани плоскости 
Град Трявна 

„Стил МС“ ООД 
Производство на мебели от масивна дървесина 

и фурнировани плоскости 
Град Трявна 

„Вълчев М“ ЕООД 
Производство на мебели от масивна дървесина 

и фурнировани плоскости 
Град Трявна 

„Винтайм“ ООД 
Производство на мебели от масивна дървесина 

и фурнировани плоскости 
Град Трявна 

„Джордиана“ ООД 
Производство на мебели от масивна дървесина 

и фурнировани плоскости 
Град Трявна 

СД „Грифон – Ненови 

и сие” 

Производство на мебели от масивна дървесина 

и фурнировани плоскости 
Град Трявна 

„Резбонарезни 

иструменти Габрово“ 

ЕООД 

Производство на металорежещи инструменти Град Трявна 

“Тримекс” ООД 
Производство на дървообработващи 

инструменти 
Град Трявна 

ЕТ “Бошнаков – Кольо 

Бошнаков” 
Производство на детайли за машиностроенето 

Гр. Плачковци, Община 

Трявна 

ТПКИ „Мир“ – гр. 

Трявна 

Производство на картонажни изделия, 

трикотажни изделия 
Град Трявна 

ПК „Балкан“ 

Производство на мебели, всякакъв вид 

дограма, ламперии, дюшеме, роначки за 

царевица, смукатели за водни помпи, отливки 

от сив чугун, метални конструкции 

Град Трявна 

„Емко“ ООД Производство на боеприпаси за малки оръжия Град Трявна 

„Би Би Сикс Мебели“ 

ЕООД 
Производство на мебели 

Гр. Плачковци, Община 

Трявна 

„Вуд трейдинг“ ООД 
Производство на дървен материал за 

строителството и мебелната промишленост 

Гр. Плачковци, Община 

Трявна 

„Колев и Ко 08“ ООД Производство на мебели 
с. Енчовци, Община 

Трявна 
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„Елит стил“ ЕООД 
Производство на дамско, мъжко и детско 

бельо 
Град Трявна 

„Дони стайл“ ЕООД Производство на облекло Град Дряново 

„Мортали“ ООД 
Производство на плетени платове и спално 

бельо 
Град Дряново 

„Металолеене - 

Дряново“ ООД 

Леярство и финишна обработка на цветни 

метали 
Град Дряново 

„Хевея“ ООД 
Производство на каучукови и метало-гумения 

изделия 
Град Дряново 

                                                                                                                                                                                              Таблица 5 

 

Търговия и услуги на територията на МИГ „Дряново-Трявна в сърцето на 

Балкана“ 

Най-голям дял в броя фирми заема сектор Търговия (услуги) с дял от 38%, 

следван от сектор Преработваща промишленост с дял 19,3%, сектор Хотелиерство и 

ресторантьорство – 14,6%, сектор Други дейности 8,7% и сектор Строителство 5,7% и 

Сектор Здравеопазване и социални дейности 4,4%. Секторите Операции с недвижими 

имоти, Образование, Селско, горско и рибно стопанство заемат дял, по-малък от 5% в 

общата структура на фирмите по сектори от икономически дейности. По последни 

данни на НСИ структурата на икономиката за секторите на търговията и услугите на 

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

начин: 
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СТРОИТЕЛСТВО 9 647 804 630 35 112 .. 

ТЪРГОВИЯ; РЕМОНТ НА АВТОМОБИЛИ И 

МОТОЦИКЛЕТИ 
131 10172 45159 42864 407 2575 5480 

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

СЪЗДАВАНЕ И РАЗПРОСТРАНЕНИЕ НА 

ИНФОРМАЦИЯ И ТВОРЧЕСКИ ПРОДУКТИ; 

ДАЛЕКОСЪОБЩЕНИЯ 

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

ОПЕРАЦИИ С НЕДВИЖИМИ ИМОТИ 12 158 424 309 9 23 2215 

ПРОФЕСИОНАЛНИ ДЕЙНОСТИ И НАУЧНИ 

ИЗСЛЕДВАНИЯ 
12 540 555 432 24 59 410 

АДМИНИСТРАТИВНИ И СПОМАГАТЕЛНИ 

ДЕЙНОСТИ 
6 415 420 385 11 52 396 

ОБРАЗОВАНИЕ .. .. .. .. .. - - 

ХУМАННО ЗДРАВЕОПАЗВАНЕ И 

СОЦИАЛНА РАБОТА 
16 839 840 682 49 316 69 

ДРУГИ ДЕЙНОСТИ 18 276 297 155 24 48 .. 
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ДОСТАВЯНЕ НА ВОДИ; 

КАНАЛИЗАЦИОННИ УСЛУГИ, 

УПРАВЛЕНИЕ НА ОТПАДЪЦИ И 

ВЪЗСТАНОВЯВАНЕ 

- - - - - - - 

СТРОИТЕЛСТВО 34 7683 8014 6987 183 940 .. 

ТЪРГОВИЯ; РЕМОНТ НА АВТОМОБИЛИ И 

МОТОЦИКЛЕТИ 
193 6351 32185 31037 461 1857 3136 

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

СЪЗДАВАНЕ И РАЗПРОСТРАНЕНИЕ НА 

ИНФОРМАЦИЯ И ТВОРЧЕСКИ ПРОДУКТИ; 

ДАЛЕКОСЪОБЩЕНИЯ 

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

ОПЕРАЦИИ С НЕДВИЖИМИ ИМОТИ 18 594 1193 595 28 125 3683 

ПРОФЕСИОНАЛНИ ДЕЙНОСТИ И НАУЧНИ 

ИЗСЛЕДВАНИЯ 
18 487 530 382 30 104 43 

АДМИНИСТРАТИВНИ И СПОМАГАТЕЛНИ 

ДЕЙНОСТИ 
7 243 249 196 .. .. 334 

ОБРАЗОВАНИЕ .. .. .. .. .. .. .. 

ХУМАННО ЗДРАВЕОПАЗВАНЕ И 

СОЦИАЛНА РАБОТА 
25 4828 5937 5735 200 1806 2286 

ДРУГИ ДЕЙНОСТИ 20 230 286 239 28 70 .. 

                                         Таблица 6 

Търговският сектор е с второ по сила влияние върху финансовите показатели за  

местното икономическо развитие, заемайки място по нетни приходи от продажби.  

Въпреки  това,  по  брой  заети  и  размер  на  средната  годишна работна  заплата  се  

нарежда  на  едно  от  последните  места.  Този  факт  е  показател  за  необходимост  от 

допълнителни  инвестиции  в  сектора  и  подобряване  бизнес  климата  за  неговото  

развитие. В областта  на  услугите  важно  място  заемат  строителството,  счетоводните  

консултации, здравеопазване,  бръснаро-фризьорско  обслужване  на  населението, 

интернет,  транспортни услуги, занаятчийски, печатарски услуги и др.  
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Туризъм и рекреационни дейности на територията на МИГ „Дряново-Трявна в 

сърцето на Балкана“ 

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

културен туризъм. Активният туристически сезон обикновено е от два до три месеца. 

Краткият сезон, е пречка за осигуряването на ефективност от дейността на местните 

туристически агенти – хотели, къщи за гости, заведения за хранене и други предлагани 

атракции. Освен това, този модел създава сериозни трудности и със задържането на 

персонал и обучени кадри на място, които да обслужват потребностите на сектора. 

Диверсификацията на туристическото предлагане ще създаде допълнителни условия за 

увеличаване на заетостта и повишаване на доходите на заетите, като предпоставка за 

намаляване на миграционните нагласи особено сред младите хора. 
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 ХОТЕЛИЕРСТВО И 

РЕСТОРАНТЬОРСТВО 
45 1690 2169 2178 100 286 4432 

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

РЕСТОРАНТЬОРСТВО 
88 7566 9773 8900 314 1350 17090 

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

                                                                                                                                                                                                Таблица 7 

 По данни на националния туристически регистър към декември 2019 г. на 

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

категория 5 звезди. Преобладават местата за настаняване с категоризация 1 и 2 звезди 
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(общо 79 %). Съотношението на местата за настаняване на територията на МИГ, 

съгласно тяхната категоризация е представено на следващата графика: 

 

                                                                                                                                                                        Графика 1 

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

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

БАЛНЕОЛЕЧЕБНИ центрове. На територията на Община Дряново няма регистриран 

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

туроператори: 

Удост. 

Номер 
Име ЕИК Адрес в гр. Трявна 

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

5240 
ЕТ ЕВРОТУРИНГ - ЦВЕТЕЛИНА 

БАЛЕВСКА 
107541333 ул. „Калето“ № 5 

4319 
ЕТ ПАНОРАМА ТУРС ММ- 

МАРГАРИТА ЧЕРНОКОЖЕВА 
107516675 

ул. „Стара планина“ № 

2А 

РКК-01-6140 
ЕТ СТАНЧЕВИ-БОНЬО 

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

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

116 вх.Б ет.2 ап.4 

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

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

                                                                                                                                                                        Таблица 8           

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

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

развлечения, които са 4-та или 5-та категория.  
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 Регистрираните места за хранене и развлечения 3-та категория са 9 броя 

с капацитет 664 места, както следва: 

Име на обект Населено място Адрес 
Капацитет 

(места) 

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

Класически ресторант - 

Дряново 
гр. Дряново Дряновски манастир 100 

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

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

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

Славейков" № 28 
20 

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

46 
140 

Кафе-сладкарница 

„Трявна“ 
гр. Трявна 

ул. "Ангел Кънчев" № 

46 
144 

Бар към хотел „Калина 

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

Ресорант към хотел 

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

                                                                                                                                                                                                                       
Таблица 9 

 Регистрираните места за хранене и развлечения 2-ра категория  на 

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

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

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

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

 Регистрираните места за хранене и развлечения 1-ва категория  на 

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

на Община Дряново са 19 броя с капацитет 1 061 места. Регистрираните места за 
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хранене и развлечения 1-ва категория  на територията на МИГ „Дряново-Трявна 

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

КАТЕГОРИЯ 

НА ТЕРИТОРИЯТА НА МИГ 

БРОЙ КАПАЦИТЕТ (МЕСТА) 

5-та категория 0 0 

4-та категория 0 0 

3-та категория 9 664 

2-ра категория 36 2 093 

1-ва категория 32 1 521 

Общо 77 4 278 

                                                                                                                                                                     Таблица 10                                      

Културният календар на община Дряново е наситен с разнообразни културни 

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

финансовата подкрепа на Община Дряново ежегодно се осъществяват различни 

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

на територията на Община Дряново се организират чествания на видни дряновски 

писатели, общественици, представяне на произведения на български автори, 

отбелязване на всички национални празници, концерти, почитане на християнските 

празници и традиции. 

В община Трявна съществуват около 140 недвижими културни ценности. 

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

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

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

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

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

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

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

характерен градски ансамбъл.  

На територията на община Трявна работят музейната галерия „Казаков”, галерия 

„Гъбенски” на НДФ „13 века България”, както и частни галерии: „Антик Жиро“, „Арт – 

М”, „Художества”, Център „Уста Дарин” и др. Всяка от тях има специфични отлики в 

цялостната си дейност при представяне на художествени произведения и контакти със 

съвременни творци. 

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

започват археологическите проучвания в античното тържище „Дискодуратера” в 

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

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

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

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

национални туристически обекта на Българския туристически съюз.  

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

водения Регистър от Националния институт за недвижимо културно наследство се 

намират 26 броя недвижими културни ценности с категория „Национално значение“.                                                                                                                                                                                                

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

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

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

нематериалното културно наследство и с богато материално културно наследство. 

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

сектора, който трябва да задоволи социално-културните потребности на населението. 
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IV.      ДОБРИ ЕВРОПЕЙСКИ ПРАКТИКИ ЗА РАЗВИТИЕ НА 

НЕЗЕМЕДЕЛСКИ ИКОНОМИЧЕСКИ ДЕЙНОСТИ В СЕЛСКИТЕ 

РАЙОНИ  

 

Добрите практики играят важна роля за ефикасното и безпроблемно протичане 

на желаните процеси. Те са считани за метод, действие, процес или техника, който 

осигурява най-стабилна основа при прилагането им в сферата на сходни дейности. 

Основната причина за това е, че с напасване на правилните процеси, проверки и 

тестове, крайният резултат ще бъде гарантиран от предходното приложение на 

дейността. По този начин се намалява риска от допускане на грешки и възникване на 

усложнения. Добрите практики могат да бъдат определени като едни начините за 

постигане на най-добри резултати с възможно по-малко усилия при изпълнението на 

задача, основаваща се на повторяеми процедури, доказали своята ефективност във 

времето.  

Понятието "добри практики" вече се е наложило в бизнеса и често е използвано 

за описване на процеси и действия, водещи към развитие, които се считат за "утъпкана 

пътека към успеха". Въпреки че процесите често се налага да бъдат подобрявани с 

времето, все повече компании залагат именно на тях  и ги прилагат успешно в 

организационните си политики, управлението, а най-често се срещат в сферата на 

информационните технологии. Свидетелство за успешното прилагане и налагане на 

добрите практики е наблюдаваната еволюция на термина, той бива използван в смисъла 

на "добри идеи". 

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

Европейската комисия и други европейски институции. 
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Италия – община Спечия 

   

Община Спечия се намира в Южна Италия, провинция Лече (Регион Пулия), в 

сърцето на нос Санта Мария ди Лука, който е граничната точка, отделяща 

Йонийско от Адриатическо море. Това е местност с богата природна и 

културна стойност и важен център на селскостопанската икономика в региона. 

Общината е ярък пример за пресечна точка на традициите и иновациите.  

Например, на територията й се намира замъкът Протонобилисимо, датиращ от 

15 век, както и обществено достъпен Център за напреднали дигитални услуги. 

Характерното за общината е, че от фасадите на сградите са премахнати всички 

телефонни и електрически кабели, както и че пътната настилка от 19 век е била 

възстановена.  

Възстановени са и стари подземни мелници за добиване на олио (някога 

пещерите в местността са служели за добиване на зехтин) и магазинът за 

тютюн в село Кардилиано. Старият замък Протонобилисимо съхранява 

местната мултимедийна библиотека и мултифункционален филмов архив на 

Европейското Средиземноморие.  

Проектът на общината е реализиран с финансовата подкрепа на 

Международният съвет за кино, телевизионна и аудиовизуална комуникация 

на ЮНЕСКО. Традиционните фермерски дейности са трансформирани в 

сектор за производство на билки, съставляващ много важна част от 

икономиката на Спечия, тъй като след тяхното събиране и обработка те се 

лансират в специализирани магазини.  

Пример за устойчиво развитие е усилието на новият Туристически център, 

който функционира като еко-селище и използва алтернативни източници на 

енергия, като вятърна и слънчева енергия. Община Спечия е възстановила 

също така голяма част от типичните за региона гозби. В областта на културата, 

общинската администрация е възстановила бившия францискански черен 

манастир, датиращ от 15 век. Важен международен туининг проект за младите 

хора привлича участници от Спечия и други села от Финландия, Германия, 

Унгария и Полша. 
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Информационните технологии намират широко приложение и в развитието на 

туризма и по-конкретно в  създаването на иновативни продукти. Това дава 

възможности за повишаване на конкурентоспособността на територията. За да се 

осъществят на практика нововъведенията е необходимо да се следят съвременните 

туристически тенденции, от които да се черпят идеи за реализирането на нови проекти. 

Тази практика се прилага успешно на територията на други общини от селските 

райони. Към момента обаче би било трудно тя да се реализира, като се има предвид 

ниската степен на използване на информационните технологии на територията на 

Община Дряново и Община Трявна. За да се реши този проблем и да се избегне при 

бъдещите  стратегически и маркетингови документи, е важно да се заложи на 

внедряването на информационни технологии в обществената дейност. Екологичният 

туризъм намира благоприятна среда за развитие на територията на МИГ „Дряново-

Трявна в сърцето на Балкана“, поради наличието на добри условия за отглеждане и 

използване на екологични продукти, както и за създаване на инициативи за опазване на 

околната среда. Този тип туризъм би могъл да се развие и популяризира посредством 

използването на съвременните похвати на маркетинга, като се наблегне на 

екологичните практики. От друга страна, използването на такъв тип стратегия се очаква 

да привлече множество туристи на територията, което от своя страна ще повлияе на 

екологичното равновесие  в района. За да се ограничи негативното влияние върху 

природата, е необходимо да се вземат адекватни мерки, като например изграждане на 

достатъчно кошчета за отпадъци по туристическите пътеки, въвеждане на контрол по 

чистотата и т.н. Проектната идея отговаря на Приоритет 3 „Развитие на туризма и 

туристическите услуги“, Специфична цел 5 „Усвояване на потенциала за развитие на 

туризма, съчетаващ природните и културни ценности“, Специфична цел 6 

„Балансирано и устойчиво развитие на територията чрез развитие на туристическата 

инфраструктура“ от СВОМР. За осъществяване на проектната идея може да бъде 

използвана мярка 7.5 „Инвестиции за публично ползване в инфраструктура за отдих, 

туристическа инфраструктура“ от СВОМР. 



 

                          

 

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

 

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

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

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

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

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

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

Управляващия орган. 

   24 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Семеен шивашки бизнес 

   

“Atelier Tuffery” e известен семеен бизнес, започнал своята история през 

1892г., когато на едва 17-годишна възраст Célestin Tuffery започва да изработва 

работно облекло, боядисано с индиго и отваря работилницата за облекло 

Tuffery във Флорак. Този дългогодишен бизнес е запазен до ден днешен и дори 

е разширен, благодарение на финансирането по програма ЛИДЕР 2014-2020. 

Проектът е насочен към създаване на модерен цех и увеличаване на 

производственият дял на вътрешния и международен пазар. Стратегията за 

развитие на Местната инициативна група (МИГ) „Cévennes“ е базирана на  

посланието „Корени за утре“. Основните направления са три: местни 

икономически ресурси, устойчив туризъм и удобства.  Работилницата Tuffery 

разработва най-старата френска марка дънки и в продължение на четири 

поколения използва собствено ноу-хау, за да създава дънки. До 50-те години 

дънките са ползвани основно за работно облекло, след което са се превърнали 

в  популярен моден артикул. През годините в цеха работят приблизително 60 

души, които произвеждат повече от 500 дънки на ден. Работилницата създава 

своя собствена регистрирана търговска марка: „Tuff‘s jeans. През 70- те години, 

наред с глобализацията, производството на стоки се концентрира в големи 

цехове в други държави  и конкуренцията заплашва успехът на семейния 

бизнес. Въпреки това, семейството запазва своята силна традиция и 

продължава да произвежда дънки с надпис „Made in Lozère“. Това е 

последният модел дънки, изцяло произведени във Франция. За тях винаги е 

било важно да произвеждат своите продукти във Франция. През 2014 г. 

Жулиен Туфери и съпругата му Мириам решават да поемат семейния бизнес. 

Те запазват името на марката, но засилват нейното дигитално присъствие.   

Ключова цел на този проект е да подпомогне модернизацията на 

работилницата за производство на Tuff‘s Jeans, чрез създаването на нов 

икономически модел, основан на директните онлайн продажби. През 2017 г., 
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по случай 125-годишнината на семейния бизнес, ателие Tuffery открива нова 

работилница със съвременна обстановка и оборудване, разположена в бизнес 

парка на града Флорак, именно чрез подкрепа от мярката ЛИДЕР. 

Финансирането е използвано за закупуване на ново оборудване, включително 

нови шевни машини, компютри, интериорен дизайн, иновативни 

автоматизации и ергономична маса за рязане, която е уникална във Франция. 

Част от разходите за строителство също са обхванати от финансирането по 

проекта. Освен производството на близо 6000 чифта дънкови изделия годишно, 

увеличение на бизнеса с  600% за три години и пласиране на стоката в 26 

страни, като положително въздействие върху региона, може да се изтъкне 

факта, че проектът е извън конвенционалната икономическа подкрепа за 

инвестиции. Той засилва използването на местните ресурси (т.е. производство 

на коноп), както и допринася за развитие на селския туризъм в региона, тъй 

като работилницата е отворена за посетители. 

 

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

традиционно развита шивашка промишленост. На територията развиват дейност 8 

устойчиви предприятия в сферата на текстилните изделия: „Рики“ ЕООД; „Платекс“ 

АД; ЕТ „Димона“; „Интертоп“ ЕООД; ТПКИ „Мир“ – гр. Трявна; „Елит стил“ ЕООД; 

„Дони стайл“ ЕООД и „Мортали“ ООД. От тях едва 50 % разполагат с онлайн 

платформи за предлагане на произведената продукция. в XXI век основен и мощен 

инструмент на търговията е интернет. Създаването на онлайн магазини към 

предприятията, заедно с прилагането на професионална маркетингова стратегия може 

да помогне на предприятията да разширят пазарния си дял в национален мащаб да като 

се преодолеят границите на селския район и се достигне до всеобхватния безграничен 

пазар на онлайн търговията. Проектната идея отговаря на Приоритет 5 „Подобряване 

на производствения и експортния потенциал на МСП“, Специфична цел 8 

„Повишаване на производителността и експортния потенциал на МСП“ от СВОМР. За 

осъществяване на проектната идея може да бъде използвана Мярка ОПИК 2.2. 

„Подобряване производствения капацитет в МСП на територията на „МИГ Дряново - 

Трявна - в сърцето на Балкана“ от СВОМР. 
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Модернизация на млекопреработвателното 

предприятие - мандра Планика 

   

Млекопреработвателното предприятие (мандра Планика) използва 

финансиране не ЕЗФРСР за осъществяване на своята модернизация и 

трансформация и се превръщат във водещ производител на висококачествено 

мляко и сирене, като същевременно оказват положително въздействие за 

местната икономика и насърчаване на дългогодишната традиция в областта на 

производството на млечни продукти. Млечната продукция Planika е създадена 

през 1995 г. от Селскостопанската кооперация Толмин. Целта е  била да 

обезпечи закупуване на мляко от земеделските производители в района на 

Posočje в западната част на Словения и да започне ново производство в 

помещенията на бившата компания Kraš Planika. Новото ръководство е 

изправено пред много предизвикателства: остаряла технология, помещения с 

липса на подходяща поддръжка и преди всичко, високото ниво на конкуренция 

при сравнително малък дял на Словенския пазар. Основният продукт на 

бившия Kraš Planika e било мляко на прах, но със загубата на този пазар поради 

неконкурентни цени, новата продуктова стратегия има за цел да бъдат 

осигурени работни места за над 50 работници и много земеделски 

производители, които са били зависими от мандрата. Модернизацията е 

извършена стъпка по стъпка, като освен дейностите по технически 

модернизация, подобрения в хигиената, опазването на околната среда, 

безопасността на труда и подобряване на производството, е създаден музей, 

показващ историята и ролята на мандрата в района на Posočje.  След своята 

модернизация, мандрата прилага високи стандарти на производство с 

повишена ефективност и икономия на енергия благодарение на по-доброто 

планиране на производствените процеси. Създаването на пречиствателните 
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съоръжения също имат положително въздействие върху околната среда. 

Мандрата вече е един от основните производители на сиренето Tolminc със 

защитено наименование за произход на ниво ЕС от 2012 г. Благодарение на 

инвестициите, мандрата разширява дейността си работата си и около 100 

фермери годишно доставят приблизително 8 милиона литра висококачествено 

мляко, като през годините някои от тях значително увеличават количеството 

произведено мляко. Музеят на мандрата привлича от 8 000 до 10 000 

посетители годишно и се превръща в популярна атракция, насърчаваща 

селското наследство. Той осигурява работа на пълен работен ден на общо три 

лица, квалифицирани като туристически водачи, които съчетават работата в 

музея с тази в местен магазин за млечни продукти директно от мандрата. 

 Макар и с по-ограничен ресурс от млекодайни животни, в сравнение с други 

селски райони в България, територията на МИГ разполага със суровини за развитие на 

предприятия за преработка на мляко и млечни продукти. Общият брой на млекодайните 

селскостопанските животни, отглеждани на територията на МИГ „Дряново-Трявна в 

сърцето на Балкана“ и регистрирани по Наредба № 3/1999 г. са представени на 

следващата таблица: 

Територия 
Говеда и 

биволи 
Овце Кози 

Община Дряново 2172 2439 117 

Община Трявна 177 993 57 

Територия на МИГ 2349 3 342 174 

                                                                                                                                                            Таблица 11 

На територията развиват дейност няколко предприятия като: Мандра 

„Кметовци“; Мандра „Стойчевци“ ООД; Мандра "Чех"; „В и В – Партньори” ООД и др. 

Проектната идея отговаря на Приоритет 2 „Насърчаване производството, преработката 

и предлагането на пазара на местни храни“, Специфична цел 4 „Насърчаване 

преработката на местни продукти от селското стопанство“ от СВОМР. За 

осъществяване на проектната идея може да бъде използвана Мярка 4.2. „Инвестиции в 

преработка/маркетинг на селскостопански продукти“ от СВОМР. 
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Създаване на туристическа обиколка за 

международни туроператори през 2019 г. от 

МИГ „Valli Marecchia e Conca“, Италия 

   

МИГ „Valli Marecchia e Conca“ организира и провежда по една 

туристическа обиколка на територията на МИГ всяка година, като през 

2019 г. в нея участват 19 международни туроператори,  по създаден от 

МИГ туристически маршрут „По стъпките на Данте и Фелини“. 

Обиколката има за цел да покаже известни исторически места, имали 

пряка връзка с живота и творчеството на Данте Алигери и Федерико 

Фелини и намиращи се в района на провинция Римини. Част от 

обиколката е била в Римини, където са преплетени култура, история и 

традиционни храни и вина. Присъстващите останали изумени от Сан 

Лео, великолепната столица на изкуствата, спомената от Данте 

Алигиери в Божествената комедия.  

Мястото е пленително със своята внушителна отбранителна крепост, до 

която може да се стигне само по един път, издълбан направо в 

планината. Но Данте не е единствената историческа фигура, която 

привлича вниманието на групата. В Римини през 2020 г. ще се 

навършат 100 години от рождението на Федерико Фелини. 

Туроператорите са посетили някои емблематични за Фелини места, като 

кино „Фулгор”, което играе важна роля в живота му. Друга част от 

обиколката е била насочена към храната -  урок по готвене на 
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традиционни за района ястия, последван от търсене на основни 

съставки за тях  - трюфели, в гората на Сант-Агата Фелтрия, 

придружени от експертен колекционер с обучени кучета. За да бъде още 

по-незабравима обиколката им, те са присъствали на отварянето на 

специално издълбаните в скала ями, в които се оставя да зрее сиренето 

Таламело. След дегустацията на този специалитет, туроператорите се 

разходили из регионалния парк Сасо Симоне и Симончело и пещерите 

Онферно. За тази част от обиколката, те са заложили изцяло на 

напътствията на местните жители. Събирането на групата от 19 

туроператори е било чудесна възможност на МИГ „Valli Marecchia e 

Conca“ да представят общата визия за двете долини като единна 

дестинация, в силна връзка със съседните територии - Римини, Равена и 

Република Сан Марино. 

 

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

водения Регистър от Националния институт за недвижимо културно наследство се 

намират 26 броя недвижими културни ценности с категория „Национално значение“. 

Видни исторически личности от общините Дряново и Трявна са: Колю Фичето; Максим 

Райкович; Иван Цонев; Никола Мушанов; Пенчо Славейков; Петко Славейков; Ангел 

Кънчев; Рачо Славейков; Цаню Захариев и др. Към 2019 г. на територията на МИГ 

все още липсва интегриран туристически продукт под формата на туристически 

пакети. 

Проектната идея отговаря на Приоритет 9 „Съхранение и развитие на 

природното и културно наследство на територията“, Специфична цел 12 „Запазване и 

развитие на културната идентичност и традиции“ от СВОМР. За осъществяване на 

проектната идея може да бъде използвана Мярка 7.6. „Проучвания и инвестиции, 

свързани с поддържане, възстановяване и на културното и природното наследство на 

селата“ от СВОМР. 
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Разнообразяване на селския туризъм, Италия 

 

Фермата „Salecchia“ се намира сред природата на площ от 350 хектара, 

в подножието на една от най-високите планини на Апенините. 

Исторически ловен дом „Херцог Гевара“ от 30-те години на миналия 

век, днес фермата е защитена от ЕС и принадлежи на семейство 

D'Innocenzio, които са превърнали мястото в животновъдно стопанство  

горски биосъвместими територии. Те все още са посветени на 

развъждането на местни породи, от които получават типични местни 

продукти. Освен това,  фермата „Salecchia“ е добре позната в Апулия 

(Италия) с предлаганите иновативни услуги в областта на 

образованието и селския туризъм. Подпомагането от ЕЗФРСР 

допринася за подобряване качеството на предлаганите услуги в 

областта на екотуризма, както и за а привличане на нови туристи и 

клиенти. Фермата присъства в списъка на образователни ферми от 

региона с най-голям брой клиенти на регионално равнище. Фермата се 

отличава сред останалите като изключително иновативна по отношение 

на образованието и селския туризъм. Пример за това са дейностите  

„Осинови овца“ и „Осинови прасе“, които се предлагат от фермата. 

Целта на тези дейности е да се опазват и валоризират местни породи 

овце и свине. Фермата предлага още много и разнообразни 

туристически дейности: разполага с корпоративен приключенски парк с 

квалифициран персонал и добре оборудвана площадка за малките с 

пикник зона. Възможност за трекинг и преходи с квалифициран  водач 
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за опознаване на местната флора и фауна, както и дейности за 

наблюдение на птици в 200 хектара гори около фермата, наличие на 

пътеки за планински велосипеди. Сезонно се предлагат и дейности като 

събиране на гъби, горски плодове, диви билки. Чрез проекта се цели не 

само да се увеличи броя на посетителите в стопанството Salecchia, но и 

да се подобрят предлаганите еко-туристически услуги, като се разшири 

целевата група от посетители отвъд границите на региона. С помощта 

на проекта вече са възстановени някой от селскостопанските сгради и 

са стартирали нови образователни услуги. Инвестициите позволяват на 

фермата Salecchia да разшири потока от посетители извън активния 

пролетно-летен сезон и да  достигна целта си от 5000 клиенти годишно. 

С новата инфраструктура и многобройните предлагани услуги, фермата 

се превръща в модел за опазване на местното природно наследство в 

комбинация с туристическо настаняване. Проектът успешно допринася 

за  повишаване на  конкурентоспособността на земеделското 

стопанство в рамките на регионалния хранително-туристическия пазар. 

 

По данни на НСИ за 2018 г. на територията на МИГ „Дряново-Трявна в сърцето 

на Балкана“ има регистрирани 33 места за настаняване. В нито една от тях не се 

предлагат допълнителни услуги, свързани със селския и еко туризъм. Това е 

обосновано, тъй като в България все още търсенето на този вид преживяване е близко 

до 0. В бъдеще този вид преживяване ще става все по-търсен и популярен поради 

преструктурирането на населението в големите градове в България. Проектната идея 

отговаря на Приоритет 4 „Развитие на местните традиции и занаяти чрез 

разнообразяване на неземеделските дейности и създаване на нови работни места“, 

Специфична цел 7 „Повишаване конкурентоспособността на територията чрез 

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

работни места“ от СВОМР. За осъществяване на проектната идея може да бъде 

използвана Мярка 6.4.1. „Инвестиции в подкрепа на неземеделски дейности“  от 

СВОМР. 
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Популяризиране на зони от Натура 2000 чрез 

ВОМР в Гърция 

  

Проектът цели да популяризира и управлява по-добре зоните от 

територията, защитени по програмата Натура 2000, за да постигне 

интегрирано развитие на селските райони. Територията е разположена в 

югоизточната част на полуостров Пелопонес в Гърция и ландшафт и 

природа с висока стойност. Такива зони могат да предложат значителни 

икономически възможности, особено чрез туризъм, но трябва да се 

използват по разумен екологичен и социален начин. Целта е туристите 

да посещават не само крайбрежните зони, но да навлязат и във 

вътрешността, за да почувстват цялата природна красота на региона. 

Проектът се ръководи от Гръцкото орнитоложко дружество, което е 

получател на финансирането от ЛИДЕР+.  

Основната дейност е създаването на информационни табели (или 

„пътепоказатели”), които да позволят на посетителите да научат за 

ландшафта, флората и фауната на защитените зони в Югоизточен 

Пелопонес. Бяха разработени два вида пътепоказатели – едни, 

поставени на главните входове на националните паркове, които 

посрещат посетителите и описват района, включително културните му 

аспекти, и други, които обясняват околната среда, включително 

флората и фауната, на специално подбрани интересни места (например 
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диви птици в мочурищата). 

Изработени са общо 72 пътепоказателя: 27 табла за „добре дошли” и 45 

– на интересни места. По този начин МИГ съдейства да се повиши 

осведомеността относно аспекти на територията, свързани с 

географията, природните ландшафти и рядката флора и фауна. 

 

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

от следните защитени зони (ЗЗ): 

 ЗЗ по Директивата за местообитанията - Дряновска река с код BG0000282 

 ЗЗ по Директивата за местообитанията - Дряновски манастир с код BG0000214 

 ЗЗ по Директивата за местообитанията – Река Янтра с код BG0000610 

 ЗЗ по Директивата за местообитанията – Скалско с код BG0000263 

 ЗЗ по Директивата за птиците – Българка с код BG0000399 

 ЗЗ по Директивата за местообитанията – Българка с код BG0000399 

 ЗЗ по Директивата за местообитанията – Река Белица с код BG0000281 

 ЗЗ по Директивата за птиците – Централен Балкан буфер с код BG0002128 

 ЗЗ по Директивата за местообитанията – Централен Балкан буфер с код 

BG0001493 

Проектната идея отговаря на Приоритет 3 „Развитие на туризма и 

туристическите услуги“, Специфична цел 6 „Балансирано и устойчиво развитие на 

територията чрез развитие на туристическата инфраструктура“ от СВОМР. За 

осъществяване на проектната идея може да бъде използвана Мярка 7.5. „Инвестиции за 

публично ползване в инфраструктура за отдих, туристическа инфраструктура“ от 

СВОМР. 

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

позволява на териториите от НАТУРА 2000 да бъде използвана и мярката Мярка 

ОПОС 109 „Подобряване на природозащитното състояние на видове от мрежата 

Натура 2000 чрез подхода ВОМР“.  
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SPA Ферма в Нидерландия 

 

СПА във ферма на пръв поглед не изглежда съвместимо, но с много усилия и 

желание, собствениците на стара, изоставена ферма, разположена 

северозападно от нидерландската провинция Оверейсел, постигат чудеса. 

Постройката датира още от 1645 година. Собствениците ѝ решават да я 

преобразят в здравен спа център и по този начин да подкрепят своите доходи. 

За удобството на своите посетители, собствениците изградили места за 

настаняване, произвеждат сладолед, разполагат с фурна за хляб и отглеждат 

стадо   говеда. Спа фермата предлага две сауни, билкова сауна и стая с глинена 

фурна за лечение с кал. Всяко пространство е оползотворено по максимално 

ефективен начин и предоставя различно изживяване. Билковата сауна 

например, предлага релакс сред нежна мъгла и аромат на борови дървета и 

билки, дължащ се на боровите клонки, с които е покрит пода. Посетителите 

могат да се възползват от различните удобства, според избраният от тях спа 

пакета. Всички СПА пакети, предлагани от фермата, включват елемент от 

провинцията и животът на открито. Това съчетава насладата от почивката, 

благоприятното въздействие на околната среда, както и емоцията от 

докосването до живота сред природата.  

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

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

БАЛНЕОЛЕЧЕБНИ центрове. Това се дължи и на липсата на геотермални ресурси в 

региона. Въпреки липсата на геотермални ресурси на територията на МИГ, създаването 

на СПА хотел на територията на МИГ остава широко отворена пазарна ниша. 

Проектната идея отговаря на Приоритет 3 „Развитие на туризма и 

туристическите услуги“, Специфична цел 5 „Усвояване на потенциала за развитие на 

туризма, съчетаващ природните и културни ценности“ от СВОМР. За осъществяване на 

проектната идея може да бъде използвана Мярка 6.4.1. „Инвестиции в подкрепа на 

неземеделски дейности“ от СВОМР. 
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Международни средновековни фестивали чрез 

ВОМР 

 

Културното наследство също може да бъде представено по иновативен 

и атрактивен начин, които да бъде интересен за хора от всички 

възрастови групи. Жителите от територията на шест МИГ са намерили 

начин да представят средновековната история по привлекателен начин 

– чрез създаване и  участие в транснационален средновековен фестивал.   

Партньорите във фестивала, които са участници и занаятчии, целят да 

създадат интерес и заетост за развитие на селската младеж. Основната 

цел на проектът е създаване на възможности за предприемачите, НПО 

организациите и други сдружения за разширяване на предлагания 

асортимент от услуги или продукти. За целта, те ще придобият умения в 

областта на историческите и културни познания за съществуващия 

средновековен стил. Партньорството ще бъде полезно на всички 

участници се, като по този начин ще се стигне до увеличаване на 

местните приходи и културно обогатяване на живота на населението в 

селските райони. Като положителен ефект от проекта ще бъде 

подобряването на привлекателността и рентабилността на различните 

инициативи, свързани със средновековни фестивали. Освен изброените 

ползи, реализирането на проекта ще привлече повече артисти и  

занаятчии на пазарните щандове, както и туристи в участващите по 

проекта селски райони. 

 

Територията на МИГ „Дряново-Трявна в сърцето на Балкана“ е тясно свързана с 

Българското и Югоизточното европейско средновековие. Близостта на столицата на 

Второто Българско царство – Търново е предопределила средновековната история на 

региона. Легенда разказва, че църквата Св. Архангел Михаил в гр. Трявна е построена 

през XII век. За да благодарят на Бога за подкрепата в успешната битка през 1190 г. в 

Тревненския проход, братята Асеневци построили три църкви, посветени на Св. 
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Архангел Михаил. Едната от тях била в Трявна. По време на османското владичество 

Дряновският манастир е след големите пазители на българските вяра, писменост, 

традиции, култура като цяло. Въпреки историческите ресурси за провеждане на 

средновековен фестивал на територията на МИГ, такъв не се провежда. 

Проектната идея отговаря на Приоритет 3 „Развитие на туризма и 

туристическите услуги“, Специфична цел 6 „Балансирано и устойчиво развитие на 

територията чрез развитие на туристическата инфраструктура“ от СВОМР. За 

осъществяване на проектната идея може да бъде използвана Мярка 19.3. „Подготовка 

и изпълнение на дейности за сътрудничество на местни инициативни групи“ от ПРСР. 

 

 

  

 

 

 

 

 

Фестивал за скално катерене в Гърция 

 

Чрез използване на финансиране по мярката ЛИДЕР е осигурена 

подкрепа за създаване на алпинистки парк и са отворени нови  

възможности за разнообразно местно икономическо развитие. 

Икономиката на община Южна Киноурия, Пелопонес, до голяма степен 

зависи от селското стопанство и туризма. Неотдавнашната 

икономическа криза в Гърция оказва голямо влияние върху района, тъй 

като туризмът бива засегнат, а  безработицата се увеличава, особено 

сред младите хора. За да подпомогне местното икономическо развитие, 

местната компания за регионално развитие на Parnonas помогна за 

създаването на алпинистки парк. Проектът финансира дейности като 
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откриването на нови маршрути за катерене, създаването на фестивал на 

скалното катерене и изработването на ръководство за катерене,  

съдържащо наличните маршрути. Вече са отворени почти 600 нови 

маршрута за катерене, като са планирани още десетки. Забелязва се 

увеличен брой посетители след летния сезон. Това е от полза за по-

широкия други сектори в региона (продажбата на храна и напитки, 

хотели, къмпинг, наемане на къщи и т.н.). По време на последния 

фестивал за катерене през ноември 2018 г., над 1500 души са 

посетители мероприятието. Нарастването на броя на туристите е довело 

до откриването на две нови заведения за хранене, които осигуряват 

работа на 10 души.  

На територията на МИГ се практикува скално катерене. Скалите в каньона на 

река Дряновска са много подходящи за катерачи. Туристическо дружество „Бачо 

Киро“- Дряново осигурява не желаещите екипировка и инструктор. В Трявна се 

провежда ултрамаратонът "Трявна ултра", който включва и скално катерене. Общините 

от територията на МИГ имат възможност да организиран фестивал, специално посветен 

на скалното катерене.  В България такъв фестивал се е провеждал през 2017 г. и 2018 г. 

в Ботевград на средновековната крепост Боженишки Урвич, но състезанията са 

многобой и не са специално посветени на скалното катерене. За момента единственият 

фестивал в света по скално катерене се провежда в Гърция. Проектната идея е 

възможност за общините от територията на МИГ да привлекат международни туристи, 

на които да бъдат представени и другите туристически дадености на региона. 

Проектната идея отговаря на Приоритет 4 „Развитие на местните традиции и 

занаяти чрез разнообразяване на неземеделските дейности и създаване на нови работни 

места“, Специфична цел 7 „Повишаване конкурентоспособността на територията чрез 

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

работни места“ от СВОМР. За осъществяване на проектната идея може да бъде 

използвана Мярка 6.4.1. „Инвестиции в подкрепа на неземеделски дейности“ от 

СВОМР. 
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V. ПОТЕНЦИАЛ ЗА РАЗВИТИЕ НА НЕЗЕМЕДЕЛСКИ ДЕЙНОСТИ НА 

ТЕРИТОРИЯТА НА МИГ 

 

Нуждата от предприемане на спешни мерки по отношение диверсификацията на 

икономическата дейност на територията на Община Дряново и Община Трявна 

се потвърждава от изнесените данни в раздел III. Към  момента  почти  липсва  

алтернатива  на  сектора на търговията и услугите, които традиционно са с ниско 

заплащане. В района  не се срещат достатъчно представители  на  промишлено 

производство, а това от своя страна неизбежно води освен до липсата на достъп 

до промишлени продукти и услуги, също и до спад в инициативата на местното 

население за образование и придобиване на професионални квалификации. 

Търговия и услуги 

 Традиционно, на територията на селските общини се наблюдават основно малки 

магазини за търговия на дребно със силно ограничен асортимент и МИГ „Дряново-

Трявна в сърцето на Балкана“ не е изключение. Малкото на брой търговски обекти 

предлагат предимно хранителни и битови продукти и то от първа необходимост. В 

следствие от това се ограничава достъпа на жителите от региона до разнообразни стоки 

и услуги. При изграждането на търговски обект, подпомаган от финансовата рамка по 

ПРСР  към  МИГ „Дряново-Трявна в сърцето на Балкана“,  в  която  и  да  е  част  на  

територията, в района около него  своевременно би се заформил действащ пазар с 

минимум 18 000 потенциални потребителя. Важна предпоставка за създаването на 

успешна търговия на дребно е предлаганите продукти и услуги да са разнообразни  и да 

не попадат в така наречената категория „от първа необходимост“, както и да нямат 

пряка конкуренция  в съответния регион.  

 

 Фризьорски и козметични услуги: 

 Секторът на фризьорските и козметични услуги отбелязва стабилен ръст през 

последните три години в резултат на съжвяването на икономиката в цялата страна. 

Извършването на тези  услуги е рентабилно и все по-предпочитано, заради високото 
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търсене. Те  попадат  в графата  с  приоритетна  необходимост, поради тази причина, 

дори при икономическа стагнация, тези обекти няма да фалират, а само ще намалят  

размера на приходите.  

 Наблюдава се тенденция при клиентите за все по-често изпозване на 

фризьорските и козмеични услуги, при което не е определящ прихода на 

потребителите. Потенциалните  клиенти,  особено  дамите,  с готовност  отделят  

средства  за  такива  услуги. При гореспоменатия наличен пазар от поне 18 хил. души, 

предлагането на такива услуги ще доведе до високо ниво на заетост, предвид и 

сравнителната отдалеченост до Габрово, Севлиево и Велико Търново. За осъществяване 

на проектната идея може да бъде използвана Мярка 6.4.1. „Инвестиции в подкрепа на 

неземеделски дейности“ от СВОМР. 

 

 Консултантски фирми: 

 Предприемачите от селските райони са изправени преди трудната задача да се 

справят сами с ръководене на фирмите си, както и притежават необходимата 

квалификация  и  способности  да  извършват  основната  дейност  по съответния  

проект. То се оказва трудно, дори за добре подготвените и информирани жители. Това 

налага нуждата  от  присъствието  на  територията  на  фирми  за  консултантски 

услуги, които са добре запознати със специфините изисквния в сферата. Функцията на 

тези дружества  ще е да предоставят на желаещите предприемачи юридическо, 

счетоводно и административно обслужване,  но  основната  им  задача трябва да е 

помощта при изграждане на маркетинг стратегия, за да могат производителите да  

реализират произведената  крайна  продукция  по  оптимален начин, включваща 

търсене на чуждестранни и вътрешни пазари, създаване на контакти и водене на  

преговори  със съществуващи и  потенциални  партньори  и  купувачи,  с  цел  

постигане  на  максимална добавена стойност към продуктите си. За осъществяване на 

проектната идея може да бъде използвана Мярка 6.4.1. „Инвестиции в подкрепа на 

неземеделски дейности“ от СВОМР. 
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 Социални предприятия: 

 Сферата на социалната икономика поражда траен интересе от страна на ЕС, 

който се изразява в инвестиции за  нейното постоянно развитие и усъвършенстване, за 

да задоволи актуалните социални потребности в страните от Общността. Структурните 

фондове на ЕС са реформирани в края на 80-те години с цел създаването на по-

ефикасни инструменти за подкрепа на балансирано регионално и социално развитие. 

Много дейности, засягащи социалния капитал се финансират именно чрез тези 

фондове. Европейския Социален Фонд дава възможност на Европейската комисия да 

изпробва нови идеи в специфични области, за да се установят положителните 

тенденции и практики, които да доведат до подобряване на качеството или ролята на 

основните програми. Пример за такива области са социалния диалог, трудовата 

мобилност, професионалното образование, информационното общество, както и нови 

източници на работни места.  

 Характерни чертни на утвърденият европейски социален модел се изразяват с 

високо ниво на предлаганите услугите, стоките и работните места, генерирани от 

социалната икономика, както и с подкрепата на възможностите за прогнозиране и 

непрекъснато въвеждане на иновации. В съответствие с основните принцип на 

европейския социален модел е социалната икономика, която се основава на създаване 

на социално ориентиран начин на мислене. 

 Застаряващото и намаляващото население на територията на МИГ ще изискват 

все повече социални решения. Развиваща пазарна почва на територията на МИГ се 

очертава да бъдат услугите за възрастни хора, особено за тези, чиито деца и внуци 

работят в чужбина и желаят да отделят средства за грижа за възрастните си роднини, 

докато те работят зад граница.  

 Автомобилни сервизи: 

 Непрекъснато увеличаващият се брой на автомобилите на територията на МИГ, 

води до все по-голямото търсене на автосервизни услуги. Регистрираните лицензирани 

сервизи на територията на МИГ са само два. Ремонтът и обслужването на автомобилите 
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на територията на МИГ се осъществява в нерегистрирани сервизи, с които обикновено 

се работи на приятелски начала. Тенденцията в цялата страна е все повече да се търсят 

сервизи, които предлагат гаранция на извършените дейности и предоставяне на 

счетоводни документи за бизнеса, които да може да приспада ДДС за извършените 

ремонти по служебните тежкотоварни и лекотоварни автомобили. За осъществяване на 

проектната идея може да бъде използвана Мярка 6.4.1. „Инвестиции в подкрепа на 

неземеделски дейности“ от СВОМР. 

Туризъм 

 

 Туризмът и неговото развитие се явяват като важен фактор за разнообразяване и 

стабилизиране на местната икономика. За да се постигне такава икономическа 

стабилност, е нобходимо да се познава в дълбочина въздействието на туризма върху 

населеното място и жителите му, както и върху местната икономика и да се оредели 

каква е икономическата ефективност от провеждане на туристическа дейност в района.  

 За да се опредеи икономическата  ефективност  на  туризма, то трябва да се 

измери   степента  на оползотворяване  на  производствените  фактори, като труд,  

туристическите  ресурси и капитал,  както и да се отчете нивото на задоволеност на 

търсенето от страна местни  и чуждестранни туристи. Подобни измервания е 

необходимо да се правят  през  определен  период  от  време, в който да се обемът на 

предоставяните висококачествени  услуги  и  стоки, съответстващи  на  търсенето.  

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

предимно културно-исторически туризъм, чиито капацитет е почти достигнат на 

регионалния и националния туристически пазар. В тази глава ще бъдат разгледани 

формите на алтернативен туризъм, които са приложими на територията на МИГ. 

Алтернативният туризъм има силен потенциала да възроди изостаналите селски райони 

на територията на страната.Това е доказано от множество страни по света, които се 

възползват от възможностите, предоставяни от различните видове алтернативен 

туризъм. 
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 Създаване на туристически пакети от туристическите оператори в 

партньорство с хотелерския, ресторантьорския и музейния сеткор: 

 Добра практика, която е доказано работеща в много селски райои в страната и в 

чужбина е пускането в продажба на комбиниран билет за посещение на туристическите 

атракции на територията на Дряново и Трявна. Много от общите туристически 

дестинации, сформирани в Европа, използват именно тази стратегия, като предлагат на 

своите туристи общ билет за посещения. Удобството е, че такъв билет мооже да бъде 

закупен от всеки обект на територията на дестинацията, както и онлайн. По този начин 

се намалят разходите за туристите и се увеличава посещаемостта на всички обекти на 

територията. За устойчивото развитие на туризма на територията на МИГ е необходимо 

създаването на туристически пакети за цялостен туристически продукт. Примерни 

туристически пакети могат да бъдат: 

Пакет Описание 

Еднодневни 

туристически пакети 

- Пешеходен преход по екопътека; 

- Традиционен обяд; 

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

- Демонстрация на местни обичаи или занаяти. 

Двудневни 

туристически пакети 

 

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

МИГ, Традиционен пикник с фолклорна програма, Посещение 

на Дряновски манастир и Пещерата „Бачо Киро“, Демонстрация 

на местни обичаи или занаяти, Посещение на исторически 

музей в Дряново, Демонстрация на местни обичаи или занаяти, 

традиционна вечеря в механа. 

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

Централната градска зона, Музей на тревненската иконописна 

школа, Попангелова къща, Даскаловата къща, Демонстрация на 

местни занаяти, традиционен обяд, Отпътуване. 
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Тридневни 

туристически пакети 

 

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

МИГ, Традиционен пикник с фолклорна програма, Посещение 

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

исторически музей в гр. Дряново, Разходка в градския център 

на Дряново, Демонстрация на местни обичаи или занаяти, 

Традиционна вечеря в механа. 

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

Централната градска зона, Музей на тревненската иконописна 

школа, Попангелова къща, Даскаловата къща, Традиционен 

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

Трявна  

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

еко пътеки или езера); Културно-Исторически туризъм 

(културно-исторически обекти на територията на МИГ); 

Пилигримски туризъм (посещения на религиозни храмове на 

територията на МИГ); Занаятчийска работилница (потапяне в 

занаятите и обичаите от територията на МИГ) 

 

 Показаните туристически пакети са само примерни и могат да бъдат 

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

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

създаването и на петдневни туристически пакети. 

 

Създаване на СПА център: 

 Ясно се открояват тенденциите при съвременните туристи за нарастване 

търсенето на СПА услуги. За създаването на СПА хотел вече не е задължително 

условия наличието на минерална вода и това се доказва от големия брой хотели в 

страната, който нямат природен ресурс, но са успели да се докажат като водещи при 

избора на туристите. За това спомага и прилагането на  доказано работеща стратегия, а 

именно  разполагането им в близост до туристически забележителности като предлагат 

рекреационни услуги в допълнение към любителския туризъм. Друго елемент на 

стратегията на тези хотели е изграждането на модерни конферентни зали с цел 

привличане на корпоративни клиенти и създаване на конгресен туризъм. 
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Уикенд пакетите с 2 нощувки са сред едни от най-търсените в тази сфера, тъй като 

съчетават удобството на почивните дни и дават възможност за максималното им 

оползотворяване. Към момента н едно пренощувало лице се падат по 1,88 нощувки на 

територията на МИГ. Това би могло да се промени, като важна роля ще изиграе 

наличието на СПА хотел, които да предлага подобни пакети с включена културна 

туристическа програма за всеки ден от престоя. 

 

Създаване на „зелени“ офиси за отдаване под краткосрочен наем: 

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

„Първото IT село в България“. Територията на МИГ има екологични потенциал за 

създаването на „Зелени“ офисни пространства, които следва да бъдат оборудвани и с 

широколентов достъп до интернет от най-малко четвърто поколение. Тенденцията за 

развитие на тези бзинес начинания е постоянно увеличаваща се, а традиционният пазар 

в България са големите компании от София, Пловдив и Варна.  

 

Производство 

 

 Традиционно производственият сектор е свързан с висока първоначална 

инвестиция на предприемача, поради тази причина на територията на МИГ по брой 

предприятия многократно преобладават тези, които са в сектора на услугите и 

търговията. Друг съществен фактор за стартиране на дейност в производствения сектор 

е наличието на квалифицирана работна ръка, което намиране на територията на МИГ е 

затруднено, както и като цяло на територията на страната. Поради тези два основни 

фактора потенциалът за развитие на производствени дейности на територита на МИГ се 

насочва към Хранително-вкусовата промишленост, в това число Преработката на 

селскостопанска продукция и Вторичната обработка на други био продукти.  Районът,  

в  който  се  намира  територията  на  МИГ „Дряново-Трявна в сърцето на Балкана“,  е  
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един  от малките  производители  на  земеделска  продукция  в  страната с 3 758,9 ха 

площ на обработваемата земя. 

 Преработка на селскостопански продукти (Мляко и млечни продукти, 

включително яйца от птици): 

 В сравнение с другите селски райони на територията на страната, в МИГ 

„Дряново-Трявна в сърцето на Балкана“ има доста по-ограничен ресурс от млекодайни 

животни, но от друга страна, разполага със суровини за развитие на предприятия за 

преработка на мляко и млечни продукти. Общият брой на млекодайните 

селскостопанските животни, отглеждани на територията на МИГ „Дряново-Трявна в 

сърцето на Балкана“ и регистрирани по Наредба № 3/1999 г. се равнява на 2349 говеда 

и биволи, 3342 овце и 174 кози.На територията а МИГ съществуват няколко 

млекопреработващи предприятия, сред които Мандра „Кметовци“; Мандра 

„Стойчевци“ ООД; Мандра "Чех"; „В и В – Партньори” ООД и др. 

 Преработка на селскостопански продукти (Месо и месни продукти): 

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

преработката на месо и месни продукти. В гр. Трявна дейност разива „МЕСО – 

ТРЯВНА“ ЕООД.  "Чех Йосиф Новосад" ООД  е с оборот от 10.7 лева за миналата 

година. Дружеството от с. Соколово, община Дряново, произвежда свинско и телешко 

месо, отделно и колбаси от тях. „БОРИМЕС“ ООД, гр. Дряново е развило цяла мрежа 

от фирмени магазини като пазарът му се разпростира извън територията на МИГ – гр, 

Русе, гр. Бяла, гр. Велико Търново, гр. Две могили и др. „БОРИМЕС“ ООД дори 

разполага със собствена платформа за онлайн търговия и доставка на месни продукти 

до крайните потребители от цялата страна. Пзарната конюнктура на сектора в 

последните години обуславя постоянно разрастващо се производство на регионално и 

национално ниво. Предприятията в сектора могат да се възползват от финансовите 

средства, които предлага СВОМР на МИГ за да разширят производството си. 

Стартиращите препдриятия в сектора биха могли да се насочат към по-малко по обем 
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производство, с насоченост към продукти с висока добавена стойност, изпозлването на 

местни рецепти и др. 

 Преработка на селскостопански продукти (Плодове и зеленчуци): 

 Преработката на плодове и зеленчуци е слабо развита на територията на МИГ. В 

този сектот дейност развива „“Инекс Агро“ ООД с основен предмет на дейност 

отглеждане и преработката на плодове – сливи и ябълки. Дружеството притежава 

собствени конвенционални и биологично отглеждани насаждения в полите на Стара 

планина, в землищата на с. Славейково и с. Скалско, общ. Дряново. Преработката се 

изразява предимно в сушене и произвеждане на сокове. Стартиращите препдриятия в 

сектора биха могли да се насочат към по-малко по обем производство, с насоченост 

към биологичното производство и биологично чистите начини на отглеждане и 

консервиране на продукцията. 

 Производство на биодизел: 

 Традиционно високите цени на дизеловоо гориво, както и заиселеното му 

търсене от малки и средни предприятия го превръщат на пръв поглед в незаменим и 

ценен ресурс. Негов ефективен заместител и значително по-евтин е биодизелът. Това е 

екологично чисто гориво, произвеждано от биологични ресурси различни от нефта, 

като растителни масла и  животинска  мазнина.  Биодизелът  увеличава мощността на 

двигателя и подобрява  работата  му,  не  съдържа  сяра и намалява  разхода  на  гориво. 

Най-големите предимства на това гориво са, че  се  добива  от  ежегодно възобновяеми  

източници  и  на практика не замърсява околната среда. Това от своя страна гарантира, 

че реализацията на подобен инвестиционен проект е напълно в съответствие със 

заложените цели на Европейските директиви за опазване на околната среда. И не на 

последно място-биодизелът е по-евтин от конвенционалния дизел, тъй като не се облага 

с акциз.  

 С оглед на данните, на  територията на МИГ най-развит е отрасълът  на  

преработващата промишленост. Основният  пазарен  сегмент, към които е насочена 

реализацията на готова продукция са малките и средни предприятия, които ежегодно 
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консумират големи количества дизелово гориво. Като се имат предвид  финансовите  

ограничения за размера  на  инвестицията,  препоръчителен е варианта  за  създаване  

на  инсталация  с производствен  капацитет  от  0,5-1  тона  готов  продукт на  ден.  

 Биодизелът се произвежда чрез процес, в който органични растителни масла се 

комбинират  с  алкохол  -  етанол  или  метанол,  при  наличието  на  катализатор  за 

формирането  на  етилов  или  метилов  естер  от  биомаса.  Той  може  да  се  смеси  с 

конвенционално дизелово гориво или да се използва в чист вид. Всички дизелови 

автомобили, произведени след 1995 г. могат да работят с чист биодизел. 

 Производство на пелети: 

 Аналогичен алтернативен източник на енергия от биологични продукти са и 

пелетите. Те, за разлика от биодизела, се използавт като гориво в отоплителни 

инсталации. Получават се чрез пресоване на дървесен материал при висока 

температура и чрез голямо налягане. Ресурсът за направата им се среща в  изобилие на 

територията  на  МИГ „Дряново-Трявна в сърцето на Балкана“ . По време на обработка 

на дървесния материал се отделя веществото  лигнин,  което  се съдържа в биомасата, и 

се топи при температура над 100°С . Това вещество играе ролята на лепило и спомага за 

слепване и образуване на цялоста форма. Традиционна  пелетите са с дължина около 2 

см и диаметър между и 6 и 12 мм.  Екобрикетите, както и пелетите се правят от една и 

съща суровина, но крайната цена на пелетите е по-висока  заради  по-скъпата  

обработка,  която  е  нужна  за  получаване  на  малките  им размери. Те са 

предпочитани заради своята по-малка форма и възможността да се използват в  

автоматизирани котли и горивни камери. В момента те са едно от най-изгодните, 

калорични и качествени горива за отопление. 

 

 Производство на козметични продукти от горски билки от територията на 

МИГ: 

 Горските и полски билки безспорно са едно от най-добрите световнопризнати и 

доказани средства за природно лечение. Те намират широко приложение в медицината, 

козметиката и кулинарията. Съвременните тенденции сочат драстичен ръст при 
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тъсенето и употребата на био козметика. Все повече потребители се доверяват на 

силата на природата в козметичната област, като безопасно средство за подобряване 

качествата на кожата. В страната ни се среща голямо разнообразие от полезни билки, 

но една 10% от тях се преработват и използват като натурални състваки в различни 

продукти и сфери. Внушителните 90% от продукцията се изнасят в чужбина, което 

доказва, че все още у нас не са оценени многобройните ползи от преработването на 

билките. От другата страна, специалисти в бранша твърдят, че преработването на 

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

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

Япония и до 20 000 долара. Тези данни определят отглеждането и преработването на 

билки като изключително доходоносен бизнес, намиращ се в значително неразвита 

сфера. Отглеждането на лечебни растения дава добри възможности за малките 

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

земи. Преработката на билките се явява като възможна перспектива за амбициозни и 

млади фермери и за семейни фирми.  Различните райони на страната са подходящи за 

култивиране на различни видове билки, в зависимост от почвените и климатични 

условия. Успехът на всеки фермер зависи от правилния избор на вид и сорт, от разсада, 

мястото за отглеждане и спазването на точната технология за всеки вид. 

 

VI. SWOT АНАЛИЗ ЗА РАЗВИТИЕ НА НЕЗЕМЕДЕЛСКА ИКОНОМИЧЕСКА 

ДЕЙНОСТ НА ТЕРИТОРИЯТА НА МИГ 

 

Силни страни Слаби страни Възможности Заплахи 
Благоприятно 

географско положение 

и наличие на добри 

транспортни връзки за 

създаване на 

производствени 

предприятия 

Много на брой, малки 

по население, 

разположени на голяма 

територия населени 

места, което затруднява 

създаването на голям 

пазар за сектора на 

търговията 

Осигуряване на 

необходимия финансов 

ресурс за реализация на 

проекти на територията 

на МИГ 

Неблагоприятни 

миграционни процеси, 

отразяващи се на 

работната сила и 

предприемаческия 

потенциал на 

територията на МИГ 
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Наличие на екологично 

чисти територии, 

благоприятен климат, 

богато биоразнообразие 

с възможност за био 

производство и 

екологичен туризъм 

Намаляване на 

ражданията и 

стесняване на броя 

потенциални клиенти 

на местния пазар на 

територията на МИГ 

Развитие на онлайн 

платформите за 

търговия на 

предприятия на 

територията на МИГ 

Климатични промени и 

произтичащите заплахи 

свързани с тях 

Традиции и 

професионализъм в 

дървообработващата и 

текстилната 

промишленост 

металообработването и 

машиностроенето на 

територията на МИГ 

Нисък обем на 

инвестициите в 

следствие намалените 

инвестиции в 

промишления и 

строителния сектор 

Насърчаване на 

предприемачеството и 

привличане на 

инвестиции 

Неблагоприятна 

икономическа ситуация, 

отразяваща се на 

размера на инвестиции 

на бизнеса и 

разкриването на 

качествени работни 

места 

Наличие на възможност 

за разработване и 

промотиране на 

качествен и 

разнообразен 

туристически продукт и 

използване на 

създадения имидж на 

туристическа 

дестинация на 

територията на МИГ 

Ограничени финансови 

ресурси 

Изграждане и развитие 

на публично-частни 

партньорства на 

територията на МИГ 

Незадоволително ниво 

на туристическо 

обслужване на 

територията на МИГ 

Наличие на подходящи 

ресурси за развитие на 

продукти и услуги 

извън земеделския 

сектор на територията 

на МИГ 

Липса на нужната 

частна инвестиционна 

дейност за развитие на 

неземеделския сектор 

на територията на МИГ 

Развитие на 

неземеделския сектор с 

помощта на ЕСИФ и 

ЕФРСР на територията 

на МИГ 

Лошо състояние на 

инфраструктурата на 

територията на МИГ: 

пътища, медицинско 

обслужване и др. 

Ниско за страната ниво 

на производствените 

разходи, разходи за 

първоначална 

инвестиция в сгради и 

терени и ниски разходи 

за труд 

Липса на наличен 

частен инвестиционен 

ресурс за 

съфинансиране на 

проектните идеи. 

Неразбиране на 

концепцията за 

продукти с добавена 

стойност 

Възможности за 

използване на 

експертния потенциал 

за помощ от МИГ 

Беден опит на малкия и 

среден бизнес на 

територията на МИГ при 

работата с проекти. 

Разгръщане на Недостиг на Задържане на младите Нисък стандарт на 
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потенциала за развитие 

на човешките ресурси в 

селските райони на 

областта 

квалифицирани и 

опитни кадри 

хора чрез повлияване на 

възприятието им за 

населените места на 

територията на МИГ 

живот и липса на 

мотивация на 

населението на 

територията на МИГ 

Наличие на базов 

местен капацитет, 

множество реализирани 

проекти в селските 

общини и финансиране 

от ЕС  

Липса на информация, 

колко от 

финансираните от МИГ 

проекти ще имат 

необходимата 

устойчивост напред във 

времето 

Внедряване на добри 

практики и активиране 

на предприемачеството 

на територията на МИГ 

Незадоволителен 

стандарт на живот на 

масата от населението 

на територията на МИГ 

Промяна на нагласите и 

мирогледа на 

населението, с цел 

възприемане на 

селските райони като 

благоприятно място за 

живеене, почивка и 

възстановяване 

Засилване на темповете 

на миграция към 

областните центрове, 

големите общински 

градове или извън 

границите на областта  

Резултатно усвояване 

на европейски 

финансова подкрепа за 

селските райони по 

различни донорски 

програми (включително 

и ―Лидер) 

Нарастване на нивото на 

застаряване на 

населението в селските 

общини, което 

ограничава 

възможностите за 

разнообразяване на 

стопанската дейност, 

развитие на  

хранително-вкусова 

промишленост, 

винопроизводство, 

селски туризъм и 

възраждане на местните 

занаяти 

Наличие на 

традиционни занаяти и 

местни култури, 

благоприятни за 

развитие на културен 

туризъм 

Ограничен достъп до 

финансиране 

за малките и средни 

предприятия  

Насърчаване на 

развитието на малкия и 

среден бизнес в 

селските общини, 

разкриване на нови 

работни места и 

завишаване жизнения 

стандарт на 

населението 

Ниска 

конкурентоспособност  

на производителите от 

територията на МИГ 

Производство на  

продукти с отличителен 

местен знак  

Липса на значим сектор 

от средни по размер 

фамилни стопанства 

Внедряване на 

иновации в 

производствения цикъл 

и преструктуриране на 

производствата  

Труден достъп до 

пазари, дължащ се на 

неразвита 

производствена и 

пазарна инфраструктура, 

липса на складове, 

хладилници и др. 
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Подкрепа на 

традиционните 

производства с местни 

ресурси 

Отдалеченост на 

производителите от 

пазара, поради 

неразвити местни 

пазари и слаби 

директни продажби 

Учредяване на 

сдружения между 

местни производители с 

цел запълване на 

пазарна ниша 

Високи изисквания на 

търговските вериги за 

количество и качество 

на продукцията и 

невъзможност на 

производителите да 

отговорят на 

стандартите  

 

 

VII. ИЗВЪРШВАНЕ НА АНКЕТНО ПРОУЧВАНЕ СРЕД ПРЕДСТАВИТЕЛИ 

НА МЕСТНАТА ОБЩНОСТ  

 

 За нуждите на настоящия анализ беше проведено анкетно проучване сред 100 

души, живеещи на територията на МИГ „Дряново-Трявна в сърцето на Балкана“ за 

определянето на възможностите за развитие на неземеделска икономическа дейност 

на територията на МИГ. Резултатите от проведеното анкетно проучване могат да 

бъдат обобщени по следния начин:  

 

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

мъже. 

 

                    Графика 2 
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 2. Местоживеене на анкетираните: От анкетираните 100 лица, 99 души са 

отговорили на въпроса за местожителство, от тях 57 души са посочили, че живеят на 

територията на Община Трявна, а 42 в Община Дряново. 

 

                            Графика 3 

 

 

 3. Възраст на анкетираните: От анкетираните 100 лица, 98 души са отговорили 

на въпроса за местожителство. От тях, 25 души са на възраст 18 – 29 г., 43 души са на 

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

 

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

души от анкетираните 100 лица. От тях 65 души са със средно образование, 29 души с 

висше образование, 6 души с основно образование и 1 лице с начално образование. 

 

 

                                             Графика 5 

 

 

 5. На въпроса „Като представител на коя заинтересована страна се 

определяте?“ са отговорили 99 души от анкетираните 100 лица. От тях 59 души са 

представители на гражданското общество, 20 души от местния бизнес, 11 души от 

публичния сектор и 9 души от неправителствения сектор. 
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                                  Графика 6 

 6. На въпроса „Какъв е Вашият статус на пазара на труда?“ са отговорили 

100 души от анкетираните 100 лица. От тях 49 души са посочили, че са работещи, 20 

самонаети лица, 12 срочно наети, 9 учащи, 7 безработни и 3 души са отбелязали, че са 

трайно наети на граждански или друг вид договор. 

 

                               Графика 7 

 

 7. На въпроса „Кои според Вас са най-успешните неземеделски 

икономически дейности на територията на МИГ „Дряново-Трявна в сърцето на 

Балкана“?“ са отговорили 99 души от анкетираните 100 лица. Според анкетираните 

най-успешните неземеделски икономически дейности на територията на МИГ са 

туризма, леката промишленост и услугите. 
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                                                         Графика 8 

 8. На въпроса „Запознати ли сте с термина „Неземеделска икономическа 

дейност“?“ са отговорили 99 души от анкетираните 100 лица. 81 души от анкетираните 

са посочили, че са запознати с термина „Неземеделска икономическа дейност“. 11 души 

са заявили, че са запознати от части, 6 души са заявили, че не са запознати, а един човек 

не може да прецени. 

 

                                  Графика 9 

 9. На въпроса „Вашата основна или съпътстваща работа, свързана ли е с 

неземеделски икономически дейности?“ са отговорили 100 души от анкетираните 

100 лица. Повече от половината анкетирани са посочили, че работата им е свързана с 
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неземеделски икономически дейности. 24 души са посочили, че тяхната работа по 

никакъв начин не е свързана с неземеделски икономически дейности. 

 

                                 Графика 10 

 10. На въпроса „Познавате ли добрите европейски практики за развитие на 

неземеделски икономически дейности?“ са отговорили 100 души от анкетираните 

100 лица. 38 души от анкетираните лица са посочили, че познават добрите европейски 

практики. 30 души са посочили, че изобщо не познават добрите европейски практики. 

 

                               Графика 11 

 

 11. На въпроса „Достатъчна ли информацията в публичното пространство, 

относно възможностите за европейско финансиране на неземеделски 
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икономически дейности?“ са отговорили 99 души от анкетираните 100 лица. 

Получените отговори са разнопосочни, като никой от тях не взима превес пред 

останалите. 

 

                                Графика 12 

 12. На въпроса „Важни ли са за развитието на Вашето населено място 

неземеделските икономически дейности?“ са отговорили 99 души от анкетираните 

100 лица. 65 души от анкетираните смятат, че неземеделските икономически дейност са 

важни за тяхното населено място, а само 8  души смятат, че не са. 

 

                                  Графика 13 
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 13. На въпроса „Как оценявате икономическото развитие на територията 

на МИГ „Дряново-Трявна в сърцето на Балкана“ през последните 5 години?“ са 

отговорили 100 души от анкетираните 100 лица. 21 души от анкетираните смятат, че то 

е проспериращо, 21 души, че то е добро, а 14  души смятат, че то е отрицателно. 

 

                                                                                                                                                                          Графика 14 

 14. На въпроса „Има ли осигурени възможности за развитие на нови 

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

сърцето на Балкана“?“ са отговорили 100 души от анкетираните 100 лица. Повече от 

половината анкетирани лица са отговорили, че няма такива възможности или са слабо 

застъпени. 

 

                               Графика 15 
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 15. На въпроса „Какво може да подобри бъдещите инвестиции в 

неземеделската икономика на територията на МИГ „Дряново-Трявна в сърцето 

на Балкана“?“ са отговорили 100 души от анкетираните 100 лица. Като водещи 

мнения на анкетираните се очертават възстановяване на традиционните производство 

на територията на МИГ и стимулиране на малкия и среден бизнес. 

 

                                                       Графика 16 

 16. На въпроса „Кои са положителните страни на неземеделските 

икономически дейности?“ са отговорили 100 души от анкетираните 100 лица. Като 

водещи мнения на анкетираните се очертават, че най-съществените положителни 

страни на тези дейности са създаване на трайни работни места и добри доходи за 

населението.  
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                                                       Графика 17 

 

 17. На въпроса „Познавате ли земеделски производители и фермери, които 

развиват неземеделски икономически дейности?“ са отговорили 99 души от 

анкетираните 100 лица. Повече от половината анкетирани са посочили, че познават 

такива земеделски производители на територията на МИГ. 

 

                              Графика 18 

 18. На въпроса „Ако днес Ви се отдаде шанс да стартирате неземеделска 

икономическа дейност, в коя сфера ще бъде?“ са отговорили 100 души от 

анкетираните 100 лица. Водещи отговори се очертават туризъм, развитие на местни 

занаяти и преработка на специфични за територията продукти. 

 

                                               Графика 19 
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 19. На въпроса „Кои дейности биха били печеливши за нов неземеделски 

бизнес?“ са отговорили 100 души от анкетираните 100 лица. Според анкетираните за 

осъществяване на неземеделски дейности са им необходими най-вече транспортни 

средства. 

 

                                                       Графика 20 

 20. На въпроса „Посочете видовете потенциални ресурсите във Вашето 

населено място, свързани с развитието на неземеделски икономически дейности?“ 

са отговорили 100 души от анкетираните 100 лица. Според анкетираните най-

съществените потенциални ресурси са „Традиции и професионализъм в 

дървообработващата и текстилната промишленост, металообработването и 

машиностроенето на територията на МИГ“ и „Наличие на възможност за разработване 

и промотиране на качествен и разнообразен туристически продукт и използване на 

създадения имидж на туристическа дестинация на територията на МИГ“. 
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                                                        Графика 21 

 

VIII. ЗАКЛЮЧЕНИЯ И ПРЕПОРЪКИ 

 

 Неземеделските икономически дейности имaт cepиoзeн пoтeнциaл зa 

cъздaвaнeтo нa ycтoйчиви paбoтни мecтa на територията на МИГ „Дряново-Трявна в 

сърцето на Балкана“. Heoбxoдими ca oбeдинeнитe ycилия нa дъpжaвaта, местната власт 

и бизнecа зa фopмyлиpaнe и пpoвeждaнe нa пoлитиĸa зa cиcтeмнo нacъpчaвaнe нa 

peaлнoтo пpoизвoдcтвo, тaĸa чe дa ce пoлзвaт пo-дoбpe cилнитe ни cтpaни - 

paзнooбpaзни ceĸтopи, paзвитa тъpгoвcĸa мpeжa, paзвитa инфpacтpyĸтypa, в това число 

железопътна. 

 Територията на МИГ не разполага с висок потенциал за развитие на 

високотехнологичните промишлени сектори, но разполага с традиции и база в  

трудоемките традиционни български индустрии, създаващи голям брой работни мecтa 

на територията на МИГ - шивaшĸa, ĸoнфeĸция, дървообработване, мебели, xpaнитeлнo-

вĸycoвa пpoмишлeнocт, туризъм и т.н. 

 Ocнoвнитe пpeдизвиĸaтeлcтвa, зa пocpeщaнeтo нa ĸoитo държавни институции и 

бизнec от територията на МИГ трябва oбeдинят ycилия ca: нaмaлявaнe нa 
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aдминиcтpaтивнитe бapиepи пpeд бизнeca, нaчини зa пpивличaнe нa инвecтиции ĸъм 

peaлния пpoизвoдcтвeн ceĸтop, ocигypявaнeтo нa ĸaдpи c тexничecĸo и инжeнepнo 

oбpaзoвaниe и пpeцизиpaнe нa yчeбнитe пpoгpaми и пpoфилиpaнe нa млaдитe xopa ĸъм 

cпeциaлнocти и пpoфecии c пoтeнциaл зa peaлизaция. 

 Неземеделските сектори се очертават като сфери на дейност с най-голям 

потенциал за развитие. Такива са производство на облекло и хранителни продукти, 

туризма и услуги в други неземеделски сектори. Селскостопанските дейности, които 

присъстват на територията могат да бъдат разнообразени посредством създаване на  

инвестиции в сферата на произвдоството на храни и напитни и като цяло в 

преработващата промишленост. Сферата на бизнес услугите също е с голям потенциал, 

и по-специално тези, които са насочени към развитие на директните 

продажби.Съвременния потребител все повече търси продукти онлайн, така че 

изграждането на онлайн присъствие на фермата/селскостопанския бизнес в дигиталния 

свят, като онлайн магазин за директна  продажба, би подобрил потенциалните приходи. 

По този начин, продукцията ще достигне до нови пазари и клиенти и ще спомогне за 

подобряване веригата и качеството на доставки. Земеделските дейности могат да бъдат 

добре съчетани с туристически услуги – т.нар. „агротуризъм“, като предоставяне на 

места за настаняване и хранене (напр. ферми като къщи за гости), специализирани 

курсове за туристи (свързани със занаяти и традиции на територията), спортни и други 

развлечения.  

 Неземеделските икономически дейности имат потенциала да подобрят  

състоянието на местната икономика. За целта е необходимо да се предоставят  

определени стимули, които да създадат и да засилят предприемаческия дух на 

жителите, да подкрепят създаването на нов и инвестирането в разширяване на 

съществуващ бизнес. От друга страна, пречка за реализиране на бизнес начинанията на 

територията се явява липсата на достатъчна на брой и квалифицирана работна ръка. За 

да се преодолеят трудностите са необходими конкретни и целенасочени действия от 

страна на институциите, бизнеса и училищата на територията за изграждане капацитет 
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и умения сред младите, които отговарят на местните нужди. Ключов фактор за 

развитието на територията са дигиталните умения, които са присъщи за по-младото 

поколение, но трудно разбираеми от по-възстаните. Задължането на младите хора на 

територията, следва да се основава по-скоро на възможностите да създадат местен 

бизнес с глобална ориентация. Предоставянето на специализирани консултации в 

конкретни сфери е задължително условие за създаване на устойчиви бизнес идеи и 

реализиране на по-добри проекти.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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? 
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 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 

☐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 
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☐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 

☐Трайно нает 

☐Срочно нает 

☐Самонаето лице 

☐Учащ 

 

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

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

Моля, отбележете: 

☐Отдих и туризъм 

☐Лека промишленост 

☐Услуги 

☐Хранене и ресторантьорство 

☐Търговия 

☐Тежка промишленост 

☐Транспортни услуги 

☐Изкуства и култура 

☐Друго 

В случай, че сте избрали „Друго“, моля уточнете: 
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8. Запознати ли сте с термина „Неземеделска икономическа дейност“? 

Моля, отбележете: 

☐Да 

☐Не 

☐Отчасти 

☐Не мога да преценя 

 

9. Вашата основна или съпътстваща работа, свързана ли е с неземеделски 

икономически дейности? 

Моля, отбележете: 

☐Да 

☐Не 

☐Отчасти 

☐Не мога да преценя 

 

10. Познавате ли добрите европейски практики за развитие на неземеделски 

икономически дейности? 

Моля, отбележете: 

☐Да 

☐Не 

☐Отчасти 

☐Не мога да преценя 

 

11. Според Вас, достатъчна ли информацията в публичното пространство, относно 

възможностите за европейско финансиране на неземеделски икономически 

дейности? 

Моля, отбележете: 

☐Да 

☐Не 
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☐Отчасти 

☐Не мога да преценя 

 

12. Според Вас, Важни ли са за развитието на Вашето населено място 

неземеделските икономически дейности? 

Моля, отбележете: 

☐Да 

☐Не 

☐Отчасти 

☐Нямам мнение 

13. Как оценявате икономическото развитие на територията на МИГ „Дряново-

Трявна в сърцето на Балкана“ през последните 5 години? 

Моля, отбележете: 

☐Проспериращо 

☐Добро 

☐Слабо 

☐Без промяна 

☐Отрицателно 

 

14. Според Вас, има ли осигурени възможности за развитие на нови неземеделски 

икономически дейности на територията на МИГ „Дряново-Трявна в сърцето на 

Балкана“? 

Моля, отбележете: 

☐Да 

☐Не 

☐Слабо застъпени 

☐Отчасти 

☐Не мога да преценя 

 

15. Според Вас, какво може да подобри бъдещите инвестиции в неземеделската 

икономика на територията на МИГ „Дряново-Трявна в сърцето на Балкана“? 
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Моля, отбележете: 

☐Подобряване на бизнес-средата и достъпа до услуги за бизнеса 

☐Социализиране на бизнес общността и между бизнеса, публичния и обществения 

сектор 

☐Осигуряване на достатъчен брой квалифициран персонал 

☐Подобряване на конкурентоспособността и стимулиране на малкия и среден бизнес 

☐Възстановяване на традиционни за територията на Дряново и Трявна производства 

 

 

16. Според Вас, кои са положителните страни на неземеделските икономически 

дейности? 

Моля, отбележете (възможен е повече от един отговор): 

☐Принос към цялостното икономическо развитие на общината и населените места 

☐Създава възможности за заетост и добри доходи на населението 

☐Създават се трайни работни места 

☐Положително въздействие върху околната среда и устойчивото развитие  

☐Повишава възможностите за привличане на инвестиции и местен просперитет 

☐Повишава качеството на живот 

☐Създава алтернативи за местния бизнес и местното население  

☐Подпомага съхраняването на местната идентичност и специфика на региона 

 

17. Познавате ли земеделски производители и фермери, които развиват 

неземеделски икономически дейности? 

Моля, отбележете: 

☐Да  

☐Не 

 

18. Ако днес Ви се отдаде шанс да стартирате неземеделска икономическа дейност, 

в коя сфера ще бъде? 

Моля, отбележете (възможен е повече от един отговор): 

☐Производство на енергия от ВЕИ и биомаса  
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☐Развитие на местни занаяти 

☐Преработка на специфични за територията продукти  

☐Разнообразяване на предлаганите продукти на територията 

☐Туризъм 

 

19. Според Вас, кои дейности биха били печеливши за нов неземеделски бизнес? 

Моля, отбележете (възможен е повече от един отговор): 

 

☐Изграждане и/или реконструкция или ремонт на сгради, и/или помещения и друга 

недвижима собственост 

☐Закупуване на транспортни средства за неземеделски дейности, пряко свързани с 

дейността 

☐Закупуване на машини, съоръжения и оборудване, специализира на техника и др. 

☐Разработва не на продукти, разработва не и въвеждане на системи за управление 

☐ Разработване и разпространение на рекламни и информационни материали 

☐Друго 

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

 

20. Моля, посочете видовете потенциални ресурсите във Вашето населено място, 

свързани с развитието на неземеделски икономически дейности? 

Моля, отбележете: 

 

☐ Благоприятно географско положение и наличие на добри транспортни връзки  

☐ 
Наличие на екологично чисти територии, благоприятен климат и богато 

биоразнообразие 

☐ 
Традиции и професионализъм в дървообработващата и текстилната промишленост, 

металообработването и машиностроенето на територията на МИГ 

☐ 

Наличие на възможност за разработване и промотиране на качествен и разнообразен 

туристически продукт и използване на създадения имидж на туристическа дестинация 

на територията на МИГ 
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☐ 
Наличие на подходящи ресурси за развитие на продукти и услуги извън земеделския 

сектор на територията на МИГ 

☐ 
Наличие на традиционни занаяти и богато нематериално културно наследство 

☐ 
Наличие на базов местен капацитет, множество реализирани проекти в селските 

общини и финансиране от ЕС 

 

Благодарим Ви! 


