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I. ВЪВЕДЕНИЕ 

 

 Туристическият сектор в своята цялост представлява набор от услуги, които са 

свързани с пътуване, лечение, пребиваване или изхранване. Тяхната съвкупност 

формира продукта на туристическия бранш. Всички компоненти, които се съдържат в 

сектор туризъм не са константни, а се променят с оглед на потребителското търсене и 

създадените икономически условия. Във формирането на туристически продукт 

участват  природните дадености, културно-историческите фактори, материално-

техническата база, финансовият ресурс, наличието на насърчаваща политика в сферата, 

подходящи кадри, както и възможността за тяхното обучение.  

 Стратегията за вътрешен туризъм в страна ни насърчава развитието на устойчив 

туризъм на територията на общини, които имат всички необходими блага, за да го 

осъществяват. Общините Дряново и Трявна влизат в това число, като едни от 

населените места, при които туризмът е ключов елемент от местната икономика и 

именно устойчивото му развитие и единственият сигурен начин за стабилността и 

развитието му.  

 Да бъде устойчив туризмът означава да се намери баланс между задоволяването 

нуждите на посетителите, индустрията, природата и приемните общности, както и да 

взима предвид настоящото и бъдещото си влияние над икономиката, обществото и 

околната среда. 

 Устойчивият туризъм трябва  се стреми към поддържане на високо ниво на 

удовлетвореност на туристите, да осигури съдържателно преживяване и да повиши 

информираността им относно проблемите в съответната територия, свързани с 

устойчивостта. За да се развива успешно един устойчив туризъм е нужно да се 

постигне информирано участие на всички  заинтересовани страни и да насочи тяхното 

внимание върху актуалните за територията проблеми, както и да съумее да предложи 

на общността устойчиви туристически практики, които да повишат стабилността и да 

се явяват като превантивни или коригиращи мерки когато е необходимо. 
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 От една страна, туризмът е един от основните източници на проходи за 

общините Дряново и Трявна, но от друга страна, той може да окаже трайно негативен 

ефект върху територията на МИГ. Това се обяснява чрез сложната на индустрията, от 

която всъщност е съставен туризмът, а участващите страни често имат различни и дори 

противоположни интереси, които обаче задвижват цялата „машина“ на туризма.   

 Негативното влияние се изразява в подобряването и изграждането на нова 

инфраструктура като игрища за голф, лифтове, строеж на други спортни съоръжения, 

които обичайно се строят в гори и природни паркове. Колкото и да съобразени с 

изискванията за определения район, тези строителни дейности често засягат качеството 

на околната среда, като влошават чистотата на въздуха, нарушават специфичния 

микроклимат. Прекомерните посещения от туристи също дават отражение върху 

околната среда и често могат да окажат необратими последици върху защитената 

местност, например. 

  Превръщането на региона в предпочитана туристическа дестинация може да 

доведе до осезаемо повишаване на замърсяването на водите, ерозия на почвата, 

изхвърляне на отпадъци и нарушаване на естествения хабитат на животински видове. 

Всичко това може да окаже пряко влияние върху качеството на живот на местното 

население. Ако отрицателното влияние бъде прилагано за по-дълъг период от време, 

това може да доведе до унищожаване на природните и културни ресурси, характерни за 

дадената местност. 

 Разбира се, туризмът може да окаже и силен положителен ефект върху околната 

среда, стига да бъде „използван“ разумно. Например чрез концентриране на 

вниманието на потокът от посетители върху важна информация, касаеща опазването на 

природни забележителности и характерни дадености на местността. Освен това, 

целенасоченият туризъм има силата да повиши осведомеността по теми като 

екологичните ценности на района, да подпомогне с финансови средства развитието на 

района и да подобри икономическото равнище.  

 Управлението на туризма се извършва чрез съответните маркетингови похвати и 

инструменти. Тяхната основна цел, освен посещение на конкретната местност, може да 
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бъде свързана с насочване на вниманието на групи от потребители върху актуални 

проблеми, свързани с опазването на екологичното равновесие в конкретен район или 

запазване на разнообразието на животинските и растителни видове.  

 Както при всичко друго в съвременния, динамичен свят, така и при туризмът 

има тенденции. През последните години се наблюдава отдръпване на потокът от 

посетители от силно застроените курорти с голяма концентрация на туристи. 

Потребителите все по-често избират дестинации, които се доближават до 

природосъобразният начин на живот и на почивка. Това са местности, където човекът 

не се е намесил драстично, а природата е тази, която е създала всички условия и 

удобства. Екотуризмът също така се характеризира и с желанието на посетителите да 

не вредят на околната среда, а напротив да се стремят към опазване целостта на 

екосистемата и природните ресурси, което се припокрива с целите на устойчивия 

туризъм.  

 Освен върху природните ресурси, туристическият поток от посетители оказва 

своето пряко и косвено влияние върху местното население. Чрез стимулиране на 

икономиката в следствие на посещения на външни лица на територията на общините 

Дряново и Трявна се наблюдава индиректно влияние върху местното население. 

Неизменно се повишава стандартът на живот на всички, които малко или много са 

свързани със сферата на туризма и усещат благоприятно отражение на приходите от 

този сектор върху качеството им на живот.  

 Като фактор, който пряко се отразява върху местните жители могат да се 

отбележат социално-културните влияния. Това са взаимодействията между 

посетителите и отражението им върху качеството на живот. За тяхното „измерване“ се 

разглеждат субективните взаимоотношения, език, религия, морал и други. 

Недостатъкът при тях е, че сами по себе си социалните влияние не могат да бъдат 

признати като фактор за настъпила промяна в поведението на обществото, тъй като 

могат да се проявят след дълъг период от време или да бъдат в различни изражения, в 

зависимост от субективни фактори.  
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 Като цяло социално-културните влияния имат положителни аспекти, които 

могат да се изразяват в стимулиране социалната интеграция, задоволяване на различни 

социални потребности, подобряване на общото състояние и информираността. 

Социалните влияния се отразяват изключително благоприятно на места със силно 

изявени местни традиции, изкуства и занаяти, каквито са общините Дряново и Трявна. 

Вникването в бита на местните намалява културната дистанция, спомага за 

преодоляване на предразсъдъците и води до създаване на стабилни отношения и 

изграждане на дълготрайни връзки.  Важно е да се отбележи, че социално-културното 

влияние е двупосочно и то действа обогатяващо както за посетителите, така и за 

домакините. Културният ефект се конкретизира най-вече по отношение на 

възможностите за повишаване на образователното равнище на участниците в 

туристическия процес, подобряване на общата култура на двете страни, опознаване на 

нови страни, неизвестни културни и исторически ценности или посредством 

организиране на специализирани научни, образователни и познавателни пътувания, 

осъществяване на културен обмен между хора от различни общности. Туристите от 

своя страна  насърчават запазването на идентичността на района чрез съхранение на 

специфичните занаяти, фолклор, архитектура, изкуство.  

 Развитието на туризма оказва своето най-осезаемо положително влияние именно 

върху местната и национална икономика. Туристическият сектор създава допълнителни 

работни места и стабилизира трудовата заетост в региона. Това от своя страна 

благоприятства върху покупателната способност на местното население и на всички, 

които са пряко или косвено свързани с извършването на туристическа дейност. Също 

така се повишават и преките и непреки данъчни постъпления в местния и държавен 

бюджет. В следствие на това се подобрява, развива и модернизира инфраструктурата в 

района и се подобрява общото качество на живот. На национални и глобално ниво 

туризмът служи като мост между всички държави, чиито жители пътуват и заимстват 

опит или предоставят своя в посещаваните страни. Засиленият туристически обемен от 

по-развити страни към по-слабо развити гарантира, че държавата домакин ще повиши 

качеството на предлаганите туристически услуги, за да отговори на по-високите 

изисквания на туристите.  
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 Като отрицателно влияние може да се изтъкне прекалената зависимост на 

местната икономика от чуждестранни субекти, което я прави нестабилна и податлива 

на колебания. Повишаването на цените спрямо по-високите възможности на 

посетителите също се отразява негативно върху местното население.  

 Ако не делим на отделни аспекти влиянието на туризма върху страната ни, 

можем най-общо да кажем, че съвременният туризъм е неизменно свързан с 

глобализацията. Все по-лесното пътуване между държавите носи със себе си и много 

„странични ефекти“, като приемственост на ценен европейски опит, подобряване на 

предлаганите услуги, внедряване на иновации, развитие на различни видове туризъм, 

популярни в чужбина, но все още неизвестни у нас. Като се има предвид, че страната 

ни отскоро е сред предпочитаните туристически дестинации на Балканския полуостров, 

то със сигурност има какво да подобрим и усъвършенстваме, за да догоним нивото на 

международната конкуренция.  

 Различните видове туризъм са изключително добре представени в другите 

страни. Има цели местности, които са обособени като специализирани населени места 

за провеждане на гурме, еко или винен туризъм, например. Рекламирането на тези 

региони по подходящ начин и свързването им в съзнанието на потребителя с конкретна 

туристическа дейност, ги прави предпочитани от туристите, тъй като са смятани за 

експерти в областта.  

 В настоящия анализ ще бъдат разгледани подробно възможностите за развитие 

на устойчив туризъм на територията на МИГ „Дряново – Трявна в сърцето на Балкана“. 

Като една от активните селски общини с традиции в туризма, районът се очертава като 

изключително перспективен за развитие на селски, еко, културен и планински туризъм. 

Общините имат всички дадености, за да бъдат сред предпочитаните родни 

туристически дестинации. С богатата си история, запазените традиции и занаяти, 

дружелюбни и гостоприемни жители, съхранили своята автентичност и 

забележителните културни дадености, районът притежава всички елементи за 

успешното си реализиране на туристическата карта на страната.  
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 В МИГ „Дряново – Трявна в сърцето на Балкана“ участват общини, които 

притежават опит с подкрепата за развитие на туризма и подпомагането чрез 

финансиране на проекти в тази сфера. Двете общини много активно насърчават 

туристическите дейности е региона, тъй като с годините те са доказали своя 

положителен пряк и косвен принос за цялата територия на МИГ. Повишаването на 

заетостта е един от осезаемите аспекти, които за разлика от повечето курорти и 

туристически дестинации, не е със сезонен характер.  

 Благодарение на благоприятен климат и добри условия, на територията на МИГ 

има всички ресурси, за да се развива целогодишен туризъм. През топлите месеци 

районът предлага леснодостъпни планински маршрути, пещери и манастири, прекрасни 

места за отдих сред природата. През зимата посетителите могат да се насладят на 

домашния уют в семейните къщи за гости, да почувстват топлото и гостоприемно 

отношение на местните жители, както и да отпочинат сред спокойствието на Балкана.  

 Пречките, които стоят между посетителите и домакините са свързани с липсата 

на информация за предлаганите услуги и места за настаняване. Недостатъчно развитото 

интернет присъствие е фактор, който в днешно време е способен да повлияе върху 

решението за избор на място за почивка на определена част от потенциалните туристи. 

Липсата на подходящо представяне на природните дадености, традиционните занаяти, 

местните традиции и кулинарните особености на населените места на територията на  

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

потенциалните посетители Остарялата и нуждаеща се от рехабилитация 

инфраструктура в района също затруднява посещенията от туристи. Селищната мрежа 

около градовете е трудно достъпна, а там се намират множество места за настаняване. 

Затрудненият достъп до тях ги лишава от потенциални посещения.  

 Една от задачите на МИГ „Дряново – Трявна в сърцето на Балкана“ е да 

гарантира безпроблемен достъп до всяка точка от региона и да осигури подкрепа за 

реализиране на проекти за разширяване, подобряване и изграждане на 

инфраструктурата, за да не се явява тя като пречка между потенциалните туристи и 

домакините.  
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II. ЦЕЛИ И ПРИНЦИПИ НА ПРОУЧВАНЕТО 

  

 Главните цели пред проучването  и анализ на възможностите за въвеждане на 

иновативни туристически услуги, атракции и анимиране на територията на МИГ 

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

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

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

въвеждането на иновативни туристически услуги, атракции и анимиране. Само 

след детайлен преглед на потенциала на територията би било възможно да се 

извадят най-правилните изводи и препоръки, както и конкретни стъпки за 

въвеждане на иновативни туристически услуги, атракции и анимиране на 

територията на двете общини; 

➢ Предоставяне най-актуалната информация в сектора на ръководството на 

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

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

на общините Дряново и Трявна и преодоляването на последиците от пандемията 

с Covid - 19.  

➢ Направените изводи и препоръки ще подпомогнат бъдещите бенефициенти 

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

които планират да подадат проекти с насоченост за въвеждане на иновативни 

туристически услуги, атракции и анимиране. 

 Информационното осигуряване на проучването беше осигурено чрез система 

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

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

настоящото проучване бяха използвани методи за полеви (онлайн) и методи за 

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

на провеждане и инструментариума. 
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 За изготвянето на проучването и анализа на възможностите за въвеждане на 

иновативни туристически услуги, атракции и анимиране на територията на МИГ 

"Дряново - Трявна в сърцето на Балкана" бяха използвани следните подходи: 

Метод/Подход Същност 

Издирване, 

събиране, набор и 

подбор и анализ на 

информация за 

МИГ „Дряново-

Трявна в сърцето 

на Балкана“ 

Информацията беше събрана от регионални и национални документи, 

срещи,  интернет и други официални държавни източници 

Консултации 
Конкретизиране и актуализация на събраната информация с помощта на 

служители от МИГ „Дряново-Трявна в сърцето на Балкана“. 

Анкетно проучване 

Провеждане на анкетно проучване с жители от територията на МИГ 

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

туристически услуги, атракции и анимиране на територията на МИГ за 

събиране на първична аналитична информация 

Количествен и 

качествен анализ 

1. Качествените методи: 

➢ Изследват специфични свойства на представителна извадка от 

изследваните обекти; 

➢ Откриват скрити, вътрешни зависимости между изследваните 

обекти; 

➢ Разкриват причинно-следствени връзки за изследваните явления; 

➢ Дефинират параметрите за прилагане на последващи количествени 

методи на изследване. 

2. Количествените методи: 

➢ Фиксират общите, повтарящите се свойства на изследваните обекти; 

➢ Класифицират общи факти за изследваните обекти; 

➢ Сравняват вече фиксирани факти за изследваните обекти; 

➢ Анализират, синтезират и обобщават резултати, които се приемат за 

валидни за всички обекти на изследването. 

Сравнителен 

Анализ на различни 

добри практики 

Сравнителният анализ се извърша по предварително зададена и одобрена 

от Възложителя методика за определяне на коефициент за оценка на 

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

приложена на територията на МИГ „Дряново-Трявна в сърцето на 

Балкана“, която изглежда по следния начин: 
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Продукт или 

услуга, 

подлежащи 

на сравнение 

ТОЧКИ ПО МЕТОДИКА ЗА ОЦЕНКА 

Наличие на 

ресурси на 

територията 

на МИГ за 

внедряване 

на идеята 

(4 точки) 

Приоритизиране 

на сектора, в 

който попада 

идеята в 

Стратегията за 

ВОМР 2014-2020 

г. 

(2 точки) 

Наличие 

на 

традиции 

в 

сектора, 

в който 

попада 

идеята  

 (1 точка) 

Възможност 

за 

финансиране 

на  идеята, 

от МИГ  

(3 точки) 

1…………….. … … … … 

След получаване на коефициент за икономическа приложимост на всяка 

предварително дефинирана добра практика се прави повторен анализ за 

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

устойчиво местно развитие. 

  Таблица 1 

В подготовката на проучването са залегнали следните хоризонтални принципи: 

➢ Ангажиментите по законодателството – В анализа са предложени 

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

на ангажиментите на страната, произтичащи от европейското и национално 

законодателство. 

➢ Устойчиво развитие – Аналитичните решения са ориентирани към 

ограничаване изменението на климата. 

➢ Устойчивост на инвестициите – Проучването е подкрепено с единствено с 

примери за иновативни туристически продукти, които могат да гарантират 

дългосрочността на инвестициите вложени в тях. 

➢ Равенство между половете – Проучването, в това число анкетирането ще 

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

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

сексуална ориентация и др. 

 

III. ОПРЕДЕЛЕНИЕ ЗА „ИНОВАЦИЯ“ ЗА НУЖДИТЕ НА НАСТОЯЩИЯ 

АНАЛИЗ 

 

 "Иновацията е въвеждане в употреба на някакъв нов или значително 

подобрен продукт (стока или услуга) или производствен процес, на нов метод за 
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маркетинг или на нов организационен метод в търговската практика, организацията на 

работните места или външните връзки, които създават пазарни предимства и при това 

повишават конкурентоспособността на фирмите". 

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

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

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

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

доказване на полезността си в практиката. Превръщането в основно приложение не 

винаги зависи само от убедителността на творческата идея. Това също така зависи от 

пазарните възможности, готовността на сектора да я приеме, икономическата 

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

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

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

често прилагана. Поради това не е възможно предварително да се определи, дали 

идеята ще се превърне в иновация. 

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

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

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

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

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

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

и трябва да бъдат рационално планирани. 

 При интерактивните "системни" иновации, основата също е резултат от 

науката, но също и от практиката и от посредници, консултантски услуги, 

неправителствени организации, изследователи и др. като участници в един процес 

"отдолу-нагоре". Интерактивната иновация включва съществуващо  познание, което не 

винаги е чисто научно. Иновациите, създадени с интерактивен подход, често 

предоставят по-целенасочени решения, които са по-лесно приложими, тъй като 

процесът е благоприятен за ускоряване на въвеждането и приемането на новите идеи. 
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 И двата подхода към иновациите са еднакво валидни, но последствията за 

програмиране са различни. Линейният подход се основава на информационни 

дейности, линейни методи за консултиране и обучение. Интерактивният модел разчита 

главно на сътрудничество, споделяне на знания и посреднически методи на 

консултиране. Този подход спомага за развитието на първоначалните резултати от 

научните изследвания в практически приложения и създаването на нови идеи чрез 

взаимното обогатяване между участниците. 

 

IV. ПРОУЧВАНЕ НА ОСНОВНИ НОРМАТИВНИ ДОКУМЕНТИ, СВЪРЗАНИ 

С РАЗВИТИЕ НА ТУРИЗМА КЪМ 2020 Г. 

 

 Нормативните документи, свързани с развитието на туризма на територията 

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

три основни групи – Нормативни документи на национално ниво, Нормативни 

документи на местно ниво и Нормативни документи за регламентация на мерки за 

борба с COVID - 19: 

НОРМАТИВНИ ДОКУМЕНТИ НА НАЦИОНАЛНО НИВО 

Нормативен документ Описание 

Годишна програма за 

национална туристическа 

реклама 2020 година 

Годишната програма за национална туристическа реклама за 2020 г. има следните мисия и 

визия: 

Изграждане на дългосрочен имидж на България като модерна, сигурна и богата на 
възможности европейска дестинация чрез микс от маркетинг активности, увеличаване обема 

на входящия туристопоток, насърчаване на вътрешния туризъм и привличане на 

платежоспособни туристи. 
Целта на Годишната програма за национална туристическа реклама за 2020 г. е 

утвърждаването на България като целогодишна туристическа дестинация с добре разпознаваем 

висококачествен туристически продукт. 

Концепция за туристическо 

райониране на България 

Туристическото райониране е предпоставка за развитие на конкурентоспособен туризъм, 

провеждане на регионализирана туристическа политика, съобразена с териториалните 

особености и спецификата на различните части от страната и осъществяване на ефективен 
регионален маркетинг, който да направи туристическите райони разпознаваеми за 

потенциалните туристи и успешно да ги промотира, както на вътрешния, така и на 

международния пазар. По-конкретно, очакваните ползи от създаването на туристическите 
райони включват: 

- Запълване на съществуващата липса в маркетинга и управлението на дестинациите между 

местното ниво (община) и националното ниво Министерство на туризма); 
- Обединение на ресурсите и съгласувани действия за развитие на комплексен, разнообразен и 

конкурентоспособен туристически продукт - чрез регионално взаимодействие, което е 

предпоставка за предлагане на атрактивен и качествен продукт; 
- Регионализация на националния маркетинг - България да се рекламира като хомогенно цяло, 

използвайки възможностите на туристическите райони, всеки с характерни ресурси и 

възможности за практикуване на различни видове туризъм. Така може да се отговори по-добре 
на очакванията, изискванията и интересите на различните пазарни сегменти; 
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НОРМАТИВНИ ДОКУМЕНТИ НА НАЦИОНАЛНО НИВО 

Нормативен документ Описание 

- По-ефективно достигане до потенциалните туристически пазари, особено далечните - чрез 
представяне на достатъчно големи по обхват райони, които са разпознаваеми на картата и 

познати не само за българите, но и за чужденците. 

 

Национална стратегия за 

устойчиво развитие на туризма 

в Република България 2014-

2030 г. 

Националната стратегия за устойчиво развитие на туризма в Република България обхваща 
периода 2014-2030 г. систематизира визията, стратегическите цели, приоритетите, дейностите, 

чиято реализация ще води до утвърждаване на устойчиви схеми за развитие и управление на 

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

конкурентоспособността и ефективността на туристическия сектор на България посредством 

оптимално използване на наличните природни и антропогенни ресурси в съответствие с 
пазарните изискванията и потребителските очаквания за устойчиво развитие на туризма, чрез:  

- Подобряване на рамковите условия за развитие на туристическата индустрия;  

- Повишаване на капацитета и конкурентоспособността на туризма;  
- Изграждане и поддържане на необходимата за развитие на туристическата индустрия обща и 

специализирана инфраструктура;  

- Запазване и повишаване на качеството на предлаганите услуги в туристическата индустрия;  
- Диверсифициране на туристическите продукти и развитие на отговорен туризъм;  

- Стимулиране на регионалното развитие, намаляване на регионалните различия и създаване на 

силни регионални брандове.  
- Създаване на Единна система за туристическа информация, която да отчита електронно в 

реално време движението на нощувките на туристите в страната. 

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

- управлението, регулирането и контрола върху туристическите дейности, услуги и обекти;  
- туристическото райониране на страната, туристическите райони, създаването, устройството, 

организацията и дейността на организациите за тяхното управление;  
- правомощията на държавните органи, териториалните органи на изпълнителната власт, 

организациите за управление на туристическите райони и туристическите сдружения по 

формиране и провеждане на политика за устойчиво развитие на туризма.   
Целите на закона са да:  

- осигури условия за устойчиво развитие на туризма и конкурентоспособен национален 

туристически продукт;  
- създаде условия за развитие на специализираните видове туризъм - културен, здравен, СПА и 

уелнес, селски, еко, конгресен, детски и младежки, приключенски, спортен, ловен, голф и друг 

туризъм;  
- въведе единни критерии за извършване на туристически дейности и предоставяне на 

туристически услуги;  

- осигури защита на потребителите на туристическите услуги. 

Закон за защита на 

потребителите 

 

Този закон урежда защитата на потребителите, правомощията на държавните органи и 
дейността на сдруженията на потребителите в тази област.  

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

- право на информация за стоките и услугите;  
- право на защита срещу рискове от придобиването на стоки и услуги, които могат да 

застрашат живота, здравето или имуществото им;  

- право на защита на икономическите им интереси при придобиването на стоки и услуги при 
нелоялни търговски практики и способи за продажба, неравноправни договорни условия и 

предоставянето на гаранции за стоките;  

- право на обезщетение за вреди, причинени от дефект на стоки;  
- право на достъп до съдебни и извънсъдебни процедури за разрешаване на потребителски 

спорове;  

- право на образование по въпроси, отнасящи се до защитата им;  
- право на сдружаване с цел защита на интересите им;  

-  право на представителство пред държавните органи, вземащи решения по въпроси, които ги 
засягат 

Правилник за организацията 

на работата и дейността на 

Експертната комисия по 

категоризация и сертификация 

на туристически обекти 

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

комисия по категоризация и сертификация на туристически обекти (ЕККСТО). 

Правилник за организацията 

на работата и дейността на 

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

комисия по регистрация на туроператори и туристически агенти (ЕКРТТА). 
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НОРМАТИВНИ ДОКУМЕНТИ НА НАЦИОНАЛНО НИВО 

Нормативен документ Описание 

Експертната комисия по 

регистрация на туроператори 

и туристически агенти 

Правилник за организацията 

на работа на Националния 

съвет по туризъм 

С този правилник се урежда организацията на работа на Националния съвет по туризъм (НСТ). 

Наредба за изискванията към 

местата за настаняване и 

заведенията за хранене и 

развлечения и за реда за 

определяне на категория, 

отказ, понижаване, спиране на 

действието и прекратяване на 

категорията 

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

определяне, прекратяване и промяна на категорията на средствата за подслон, местата за 
настаняване и заведенията за хранене и развлечения - туристически обекти. 

Наредба за организацията на 

Единната система за 

туристическа информация 

(ЕСТИ) 

С наредбата се уреждат организацията на Единната система за туристическа информация 
(ЕСТИ), условията и редът за вписване, подлежащите на вписване обстоятелства, 

поддържането, съхраняването и достъпът до информацията в Националния туристически 

регистър (НТР). 

Наредба за условията и реда за 

сключване на задължителна 

застраховка, покриваща 

отговорност на туроператора 

Целта на наредбата е да гарантира защитата на потребителите на организирани групови и 

индивидуални туристически пътувания с обща цена (организирани пътувания) срещу рискове, 

свързани с неразплащане на туроператора с негови контрагенти и доставчици. 

Целта на наредбата е да 

гарантира защитата на 

потребителите на 

организирани групови и 

индивидуални туристически 

пътувания с обща цена 

(организирани пътувания) 

срещу рискове, свързани с 

неразплащане на туроператора 

с негови контрагенти и 

доставчици. 

С наредбата се уреждат изискванията за единните стандарти и за организацията на дейността 

на Туристическите информационни центрове (ТИЦ) и националната мрежа на Туристическите 
информационни центрове. 

  Таблица 2 

  

НОРМАТИВНИ ДОКУМЕНТИ НА МЕСТНО НИВО 

Нормативен документ Описание 

Правилник за организация на работата, 

състава и дейността на Общинската 

експертна комисия по категоризация на 

туристически обекти на територията на 

Община Трявна  

С този Правилник се уреждат организацията на работата, състава и дейността 

на Общинската експертна комисия по категоризация на туристически обекти 

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

Правилник за организацията и дейността на 

Консултативния съвет по въпроси на 

туризма в Община Трявна  

С този Правилник се уреждат организацията и дейността на Консултативния 

съвет по въпросите на туризма в Община Трявна. 

Програма за развитие на туризма в Община 

Трявна 

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

съответствие с политиката на местните органи за самоуправление относно 

туризма на местно ниво, която е определена в Закона за туризма. 

Програма за развитие на туризма в Община 

Дряново 

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

съответствие с политиката на местните органи за самоуправление относно 

туризма на местно ниво, която е определена в Закона за туризма. 

Наредба за управление и разпореждане с 

общински спортни имоти и съоръжения и 

финансово подпомагане дейността на 

спортните организации в Община Дряново 

В наредбата е регламентиран редът, по който става:  

-  предоставяне за ползване на спортни имоти и съоръжения; 

- учредяване безвъзмездно право на строеж на спортни федерации за 
изграждането на спортни обекти и/или съоръжения; 

-  разпореждане със спортни имоти и съоръжения – частна общинска  

http://www.tryavna.bg/wp-content/uploads/2017/06/Programa-turizam-2017.pdf
http://www.tryavna.bg/wp-content/uploads/2017/06/Programa-turizam-2017.pdf
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НОРМАТИВНИ ДОКУМЕНТИ НА МЕСТНО НИВО 

Нормативен документ Описание 

собственост; 
- финансово подпомагане дейността на спортните организации от община 

Дряново; 

- правила за ползване на общинските спортни имоти и съоръжения  
- ограниченията за спортните имоти и съоръжения изградени (реконструирани) 

ремонтирани с финансови средства по проекти, финансирани от Европейския 

съюз. 
 

  Таблица 3 

 

НОРМАТИВНИ ДОКУМЕНТИ ЗА РЕГЛАМЕНТАЦИЯ НА МЕРКИ ЗА БОРБА С COVID - 19 

Нормативен документ Описание 

Закон за мерките и действията по време на 

извънредното положение, обявено с решение 

на Народното събрание от 13 март 2020 г. и 

за преодоляване на последиците 

Този закон урежда мерките и действията по време на извънредното положение 

на територията на Република България и за преодоляване на последиците след 
отмяната на извънредното положение. 

Решение на МС № 573 от 2020 г. 

За одобряване на индикативно финансово разпределение по оперативни 
програми 2014 – 2020 г. на средствата от Европейския съюз в подкрепа на 

преодоляването на последиците от кризата, предизвикана от пандемията от 

COVID-19, и подготовка за екологично, цифрово и устойчиво възстановяване на 
икономиката (REACT-EU). Чрез преразпределението на средствата е осигурен 

финансов ресурс за подкрепа на туристическия сектор по ОП „Иновации и 

конкурентоспособност“ 2014-2020 г. 

Закона за изменение и допълнение на Закона 

за данък върху добавената стойност (ЗИД на 

ЗДДС). 

Със Закона се намалява ставката на данък добавена стойност от 9%. Ставката от 
девет на сто е временна и ще е в сила до 31 декември 2021 г. От промяната на 

Закона за ДДС се възползват най-вече хотелиерите за ДДС. Данъчната ставка е 

намалена и за предоставящите ресторантьорски и кетъринг услуги, които 
предлагат храна и съответно обслужване за консумация на място. 

Решение на МС № 506 от 2020 г. 

С Решението се определя реда за ползване на помощ за основни туристически 

услуги за вътрешен туризъм и за приемане на списък на обектите по чл. 27, ал. 2 
от Закона за мерките и действията по време на извънредното положение, 

обявено с решение на Народното събрание от 13 март 2020 г., и за преодоляване 

на последиците от COVID-19 

Постановление № 55 на Министерския съвет 

от 2020 г. 

Постановлението регламентира изплащането на помощни средства за бизнеса по 
Мярка „60/40“, то е за определяне на условията и реда за изплащане на 

компенсации на работодатели с цел запазване на заетостта на работниците и 
служителите при извънредното положение, обявено с решение на Народното 

събрание от 13 март 2020 г. или обявената с Решение № 325 на Министерския 

съвет от 14май 2020 г. извънредна епидемична обстановка на територията на 
Република България 

Решение на МС № 310 от 2020 г. 

Решението е за одобряване на Програма за портфейлни гаранции в подкрепа на 

ликвидността на микро-, малки и средни предприятия (МСП), пострадали от 

извънредната ситуация и епидемията от СOVID-19 и възлагане изпълнението й 
на „Българска банка за развитие“ АД 

Заповед на Министъра на туризма № Т-РД-

16-76/17.03. 2020г 

Със Заповедта са преустановени всички организирани туристически пътувания 

на територията на страната. 

  Таблица 4 

V. АНАЛИЗ НА ПРИРОДНИТЕ, ИКОНОМИЧЕСКИ И ТУРИСТИЧЕСКИ 

ХАРАКТЕРИСТИКИ НА ТЕРИТОРИЯТА НА МИГ КЪМ 2020 Г. 
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 Обособяването на туристическите райони в България отчита наличието на 

туристически ресурси и цели, формиране на регионални туристически продукти и 

осъществяване на регионален маркетинг и реклама. Територията на МИГ „Дряново-

Трявна в сърцето на Балкана“ попада в район „Стара Планина“. Към края на 2019 

г. туристическите райони в България имат сформирани органи за управление (ОУТР), 

но районирането все още е само секторна пространствена концепция без практически 

дейности, свързани с популяризирането на районите и развитието им като 

самостоятелни дестинации в рамките на дестинация „България“. В плановия документ 

„Цели на администрацията на Министерство на туризма за 2020 г.“ от 15.04.2020 г. са 

заложени пакети от мерки за обособяването на районите. Според концепцията за 

туристическо райониране район „Стара планина“ е със специализация „Планински 

и културен туризъм“, разширените специализации са: „Културно-исторически, 

фестивален и творчески“; „Приключенски и екотуризъм“; „Селски туризъм“ и 

„Религиозен и поклоннически туризъм“. 

Схема на туристическото райониране в България: 

 

Карта 1 
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 За периода 2014-2018 г. музейните фондове (движими културни ценности), 

които формират основен фонд, фонд за научно-спомагателни материали и обменен 

фонд в България, намаляват с 1.8%, но посетителите им се увеличават с 6.3% (от 4 781 

хил. през 2014 г. на 5 084 хил. през 2018 г. ). При музеите отново столицата е водеща с 

19 музея, следвана от Пловдив с 14 музея, Бургас с 12 музея, Габрово и Стара Загора с 

по 10 музея. Областите София-град, Габрово и Велико Търново могат да се нарекат 

културните столици на страната, като и трите области се открояват с много висок брой 

на посещенията в културни обекти на хиляда души от местното население. 

 През 2018 г. водеща по брой на посещенията в музеите е област Габрово - 3 

553 на хиляда души, пет пъти по-висок от средния в страната, следвана от област 

Видин (2 141) и област Велико Търново (2 139). Значително под средния за страната е 

относителният брой на посещения в музеите на областите Кърджали (104), Смолян 

(129), Монтана (138) и Враца (140 на хиляда души). 

 

Брой посещения в музеите на 1000 души от средногодишното население:  

Година 2014 2015 2016 2017 2018 

Област 

Габрово 

 

2 526 

 

2 979 

 

3 395 

 

3 405 

 

3 553 

България 
662 664 734 722 724 

 

Таблица 5 и Графика 1 
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 Данните от таблица 5 сочат постоянно нарастващ интерес на туристите към 

всички музеи на територията на Габровска област. Очаква се при отчитането на 

резултатите от 2019 г. нарастването да продължи, а през 2020 г. поради пандемията от 

COVID-19 рязко да намалее до нива отпреди 2014 г. 

 

Брой посещения в театрите на 1000 души от средногодишното население:  

Година 2014 2015 2016 2017 2018 

Област 

Габрово 

 

399 

 

370 

 

405 

 

442 

 

405 

 

България 

 

319 

 

302 

 

322 

 

314 

 

340 

 

Таблица 6 и Графика 2 

 

Брой посещения в библиотеката на 1000 души от средногодишното население: 

  

Година 2014 2015 2016 2017 2018 

Област 

Габрово 

 

460 

 

590 

 

1015 

 

592 

 

595 

България 
 

555 

 

583 

 

605 

 

604 

 

649 
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Таблица 7 и Графика 3 

 Широколентовият достъп до интернет се припознава от Европейската 

комисия като един от основните инструменти за подобряване на икономическото и 

социално благосъстояние на населението. Той се превръща във все по-важен фактор не 

само за конкурентоспособността на предприятията, но и за подпомагане на социалното 

приобщаване и дава възможност за развитието и използването на услугите на 

електронното управление. Разпространението на високоскоростна свързаност може да 

доведе до значително нарастване на брутния вътрешен продукт, заетостта, 

конкурентоспособността на националните икономики на международната сцена и 

качеството на живот. 

 Целите, заложени в Програмата в областта на цифровите технологии са до 

2020 г. да се осигури покритие с високоскоростен широколентов достъп (>30Mbps) за 

всички европейци, а до 2020 г. да се осигури присъединяване към 

свръхвисокоскоростна широколентова Интернет връзка (>100Mbps) за най-малко 50% 

от европейските домакинства. В допълнение бе отчетена и стратегическата цел на 

Стратегия за европейско Гигабит общество: до 2025 всички европейски домакинства, в 

градски и селски райони да имат достъп до интернет свързаност предлагаща скорост на 

сваляне поне 100 Mbps. 

 За развитието на корпоративен туризъм, изнесени „зелени офиси“, тийм 

билдинги насочени към IT сектора и др. на територията на МИГ „Дряново-Трявна в 

сърцето на Балкана“ е необходимо да се развие широколентова интернет 
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инфраструктура за попадане на общините Дряново и Трявна в черна зона (>100Mbps) 

на интернет покритието. Към момента МИГ няма населени места, които да покриват 

скорост на интернета (>100Mbps): 

 

Бяла зона Сива зона Черна зона 

Община Дряново Община Трявна Община Габрово и 

Община Севлиево 

Таблица 8 

Широколентов достъп до Интернет: общини, попадащи в бели, сиви или черни 

зони: 

 

Карта 2 

 Съгласно Регистъра на туристическите фестивали и събития към Министерство 

на туризма към 2020 г. на територията на МИГ „Дряново-Трявна в сърцето на Балкана“ 

са записани следните събития: 
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ЧЕСТВАНЕ НА 
АПРИЛСКА ЕПОПЕЯ 

ПРИ ДРЯНОВСКИ 

МАНАСТИР 

Дряновски 

манастир 

Н
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и
о

н
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н
о
 

Те се провеждат винаги в средата на месец май и са 
посветени на Априлската епопея – деветдневната битка 

между Попхаритоновата чета и няколко хиляди 

османски войници, случила се в обителта през 1876 г. 
Програмата включва традиционен поход "По стъпките 

на Бачо Киро и Поп Харитон", културна програма и 

тържествена заря - проверка. 
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МЛАДЕЖКИ КОНКУРС 

ВЯТЪР ЕЧИ, БАЛКАН 

СТЕНЕ 

Дряновски 
манастир 

Н
ац

и
о

н
ал

н
о
 Организатор на конкурса е Община Дряново, а целта е 

събитието е разпалване на родолюбиви чувства, 

издигане на националното самочувствие и 
самосъзнание, популяризиране на българската 

възрожденска песен, откриване и изява на млади 

таланти в певческото изпълнителско изкуство. 
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БАЛКАНЪТ ПЕЕ И 
РАЗКАЗВА 

гр. Дряново, гр. 
Трявна, гр. 

Елена, гр. 
Гурково, гр. 

Котел, гр. 

Твърдица  

Р
ег

и
о

н
ал

н
о
 

Провежда се всяка година, като градовете редуват 

домакинството. До днес общините организатори 
съхраняват фолклорните традиции и поддържат жив 

духа на българския бит и фолклор. Е
ж
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о
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н

о
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ОТ ДУМА НА ДУМА, 

ОТ ПЕСЕН НА ПЕСЕН 
Гр. Дряново 

Н
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о
 Първото издание на празника е през 2001 г. в 

Дряновския манастир, като всяка година 
"пенсионерското надпяване" привлича нови участници 

и почитатели. Според регламента за участие, съборът 

няма конкурсен характер, изпълненията на всеки клуб 
са с времетраене до 10 минути. 
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ПОЕЗИЯ И ПЕСЕН НА 

БАЛКАНА 
Гр. Дряново 

Н
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о
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 По инициатива на поета Атанас Смирнов, през 1972 г. 

се провежда първото издание на културния празник 

"Поезия и песен на Балкана”. През годините "Поезия и 

песен на Балкана" се посещава от ансамбли, хорове, 

индивидуални творци, артисти от столични театри, 

драматурзи, композитори и пр. 
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ЕЖЕГОДНИ ЕСЕННИ 
ПРАЗНИЦИ НА ГРАД 

ДРЯНОВО 

Гр. Дряново 

М
ес

тн
о
 Традиционните празници, съчетани с есенния панаир в 

град Дряново, се провеждат през месец октомври. В 
рамките на 7 - 10 дни се състоят различни културни 

мероприятия - изложби, концерти, музейни сбирки, 

театрални спектакли. 
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ПРАЗНИК НА 

КРАТУНАТА 
С. Гостилица 

М
ес

тн
о
 Музикален фестивал без конкурсен характер. 

Фестивалът е традиционна проява, чиито основни цели 

са да съхрани и популяризира изворния автентичен 
фолклор и градската песен, както и да популяризира 

словесния хумор. 
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РАКИЯ-МАГИЯ С. Ганчовец 

М
ес

тн
о
 Фестивалът на домашната ракия и рок музиката "Ракия-

магия" се провежда в село Ганчовец. Над 50 избрани 

домашни ракии се състезават за престижното първо 

място и традиционната награда – 50-литрово буре. 
Фестивалът обединява много музика и изненади. 
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СЛАВЕЙКОВИ 

ПРАЗНИЦИ 
Гр. Трявна 

Н
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н
о
 

Програмата предвижда богата палитра от концерти, 
спектакли, откриване на изложби, представяне на книги, 

базари за най-новата продукция на издателства, 

литературни срещи, научна конференция. Е
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о
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н

о
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 МЕЖДУНАРОДЕН 

ФОЛКЛОРЕН 

ФЕСТИВАЛ 

Гр. Трявна 

Н
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о
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о
 

Това е фестивал на фолклорните танцови клубове и 

групи. Той няма състезателен характер, но има за цел да 
ни запознае с обичаите, традициите и фолклора на 

различните народи. Е
ж
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о
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н

о
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ДА РАЗЛЮЛЕЕМ 

БАЛКАНА 
Гр. Плачковци 

М
ес
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о
 Това е фестивал на фолклорните танцови клубове и 

групи. Той няма състезателен характер, но има за цел да 

ни накара да се завърнем към нашите корени и 
традиции. Е

ж
ег

о
д

н
о
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НА БЕЛИЦА НА 

ХОРОТО 
С. Белица 

М
ес

тн
о
 

Целта на събора е да издири, обогати, популяризира и 

съхрани духовното наследство на българина; да утвърди 

присъствието на фолклорното танцово и музикално 
изкуство в съвременния живот; да предостави 

възможност на многобройните колективи за обществено 

признание, както и да насърчи приемствеността на 

младото поколение. 
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КАПИТАН ДЯДО 
НИКОЛА 

Гр. Трявна, кв. 
Божковци 

М
ес

тн
о
 

Целите са инструментални групи и състави, танцови 

формации, вокални групи, групи за автентичен фолклор, 

театрални школи и трупи да покажат най-добрите 
постижения в областта на българския фолклор. 

Събитието дава възможност на участниците да съчетаят 

творческите си изяви с кратък отдих и културен 
туризъм. Като допълнителна и съпътстваща цел 

организаторите са си поставили да представят на 

гостите си и част от българското културно наследство. 
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МЕЖДУНАРОДЕН 

СИМПОЗИУМ ФОРМА 
Гр. Трявна 

Н
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Целта на симпозиума е да даде възможност за 
професионално общуване на авторите в процеса на 

тяхната творческа дейност, размяна на идеи и опит, 

обогатяване и повишаване на професионалното им 
майсторство, да даде възможност на участниците да се 

докоснат до богатата културна история на „Тревненска 

школа” и нейната виталност. 
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ПЛАНИНСКИ СЛАВЕЙ Гр. Плачковци 

Н
ац

и
о
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 Целите на конкурса са: преоткриване и популяризиране 

красотата на българската популярна песен; 

предоставяне място за изява на талантливи изпълнители 
от страната; създаване възможност за контакти и 

раждане на нови творчески идеи. 
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ДНИ НА 

ДЪРВОРЕЗБАТА 
Гр. Трявна 

Н
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Първото издание на Дните на дърворезбата е през 2016 

г. Българското председателство на Съвета на 

Европейския съюз разширява техните възможности. По 
време на Дните ще бъде създаден визуален разказ от 

творби на различни поколения и националности 

резбари, които работят за запазването и осмислянето на 
художествената традиция в контекста на съвремието. 
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ХОРО НА ПЛОЩАДА Гр. Трявна 

Н
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и
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о
 

Двудневна програма на танцови формации и състави от 

различни краища на България, които показват уменията 

си при представяне на българския танцов фолклор. 
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НАДИГРАВАНЕ С 
БАЛКАНИ 

гр. Трявна 

М
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Могат да участват непрофесионални (любителски) 
клубове за фолклорни танци в страната и чужбина. 
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Таблица 9 

 Съгласно Регистъра на туристическите атракции към Министерство на 

туризма към 2020 г. на територията на МИГ „Дряново-Трявна в сърцето на Балкана“ са 

записани следните туристически обекти: 

Име на 

атракция 
Собственост 

Достъпност за 

посещение 
Местоположение Транспортна достъпност и 
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връзки 

ЛАФЧИЕВА КЪЩА 
Общинска, Акт № 
241от 07.07.1998 г. 

Достъпност, платено, 
целогодишно 

гр. Дряново, ул. Шипка 

66 

Павиран градски път в добро състояние, 

намира се на главна улица зад автобусна 

спирка. 

БЮСТ ПАМЕТНИК 
НА МАКСИМ 

РАЙКОВИЧ 

общинска Безплатно гр. Дряново 
Обектът е достъпен посредством 

асфалтирана улица. 

БЮСТ ПАМЕТНИК 
НА ВАСИЛ ЛЕВСКИ 

общинска Безплатно 
гр. Дряново, ул. Шипка 

119 
Обектът е достъпен посредством 

асфалтирана улица. 

ПАМЕТНИК МАЙКА 

БЪЛГАРИЯ 
Общинска Безплатно гр. Дряново 

Обектът е достъпен посредством 

асфалтирана улица. 

РУСКИ ПАМЕТНИК Общинска Безплатно гр. Дряново 
Обектът е достъпен посредством 

асфалтирана улица. 

ПАМЕТНИК НА 
ПОП ХАРИТОН 

общинска Безплатно Дряновски манастир 
Обектът е достъпен посредством 

асфалтирана улица. 

СКУЛПТУРНА 

КОМПОЗИЦИЯ 

АПРИЛЦИ 

общинска Безплатно Дряновски манастир 
Обектът е достъпен посредством 

асфалтирана улица. 

ЦЪРКВА 
ПАРАКЛИСЪТ 

Великотърновска 
епархия 

Безплатно, църквата 
не е действаща 

с. Славейково, община 

Дряново 
Обектът е достъпен посредством 

асфалтирана улица. 

ЦЪРКВА 

ВЪВЕДЕНИЕ 

БОГОРОДИЧНО 

Великотърновска 
епархия 

Безплатно, действащ 

само на големи 

религиозни празници 

с. Ганчовец, община 

Дряново 
Обектът е достъпен посредством 

асфалтирана улица. 

ЦЪРКВА СВЕТИ 

НИКОЛА 

Великотърновска 

епархия 

Безплатно, действащ 
само на големи 

религиозни празници 

с. Янтра, община 

Дряново 
Обектът е достъпен посредством 

асфалтирана улица. 

ЦЪРКВА 

ВЪВЕДЕНИЕ 

БОГОРОДИЧНО 

Великотърновска 

епархия 

Безплатно, действащ 

само на големи 

религиозни празници 

с. Маноя, община 

Дряново 

Обектът е достъпен посредством 

асфалтирана улица. 

ЦЪРКВА 

РОЖДЕСТВО 
ХРИСТОВО 

Великотърновска 

епархия 

Безплатно, действащ 

само на големи 
религиозни празници 

с. Геша, община 

Дряново 

Обектът е достъпен посредством 

асфалтирана улица. 

ЦЪРКВА СВЕТИ 

ДИМИТЪР 

Великотърновска 

епархия 

Безплатно, действащ 

само на големи 
религиозни празници 

с. Длъгня, община 

Дряново 
Обектът е достъпен посредством 

асфалтирана улица. 

ЦЪРКВА СВЕТА 

ТРОИЦА 

Великотърновска 

епархия 

Безплатно, 

целогодишно 

гр. Дряново ,площад 

Колю Фичето 
Обектът е достъпен посредством павирана 

градска улица. 

ЦЪРКВА 

ВЪВЕДЕНИЕ 
БОГОРОДИЧНО 

Великотърновска 

епархия 

Безплатно, 

целогодишно 

гр. Дряново, ул.  Досьо 

Стойнов 
Обектът е достъпен посредством 

асфалтирана градска улица, 

ЦЪРКВА СВЕТИ 

НИКОЛА 

Великотърновска 

епархия 

Безплатно, 

целогодишно 

гр. Дряново, 

разположена е в центъра 

на града – ул. Шипка 

Обектът е достъпен посредством 

асфалтирана главна градска улица в 

Дряново, както и по други периферни 

улици. 

БЮСТ ПАМЕТНИК 

НА РАЧО СТОЯНОВ 
Общинска Безплатно гр. Дряново 

Обектът е достъпен посредством главен пън 

Габрово- Велико Търново. 

ЕМПОРИУМ 

ДИСКОДУРАТЕРА 
Държавна 

Безплатно, 

целогодишно 

с. Гостилица, община 

Дряново 

До тържището може да се стигне пеша 

посредством екопътека, или с автомобил – 

по черен път. 

ВЪЖЕНА ГРАДИНА 

ПРИКЛЮЧЕНСКИ 
ОСТРОВ 

Общинска 

Достъпност, платено, 

сезонно, инструктор, 
екипировка 

община Дряново, 

Дряновски манастир 

Обектът е достъпен посредством асфалтиран 

път: главен път Габрово – Велико Търново, 

разклон за Дряновски манастир 

ПЕЩЕРА БАЧО 

КИРО 

Български 

туристически съюз 

Достъпност, платено, 
целогодишно, 

екскурзовод, 

осветление 

община Дряново, 

Дряновски манастир 

Обектът е достъпен посредством асфалтиран 

път: главен път Габрово – Велико Търново, 

разклон за Дряновски манастир 
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ДРЯНОВСКИ 

МАНАСТИР СВЕТИ 

АРХАНГЕЛ 
МИХАИЛ 

Собственост на 

Българската 

православна 
църква 

Платено, 

целогодишно, 

екскурзовод, достъпна 
за хора с увреждания 

община Дряново, 

Дряновски манастир 

Обектът е достъпен посредством асфалтиран 

път: главен път Габрово – Велико Търново, 

разклон за Дряновски манастир 

ПАМЕТНИК 
КОСТНИЦА 

Общинска 
Безплатно, 

целогодишно 

община Дряново, 

Дряновски манастир 

Обектът е достъпен посредством асфалтиран 

път: главен път Габрово – Велико Търново, 

разклон за Дряновски манастир 

МОСТ НА КОЛЮ 

ФИЧЕТО 
Общинска 

Достъпност, платено, 

целогодишно, 

екскурзовод, достъпна 

за хора с увреждания. 

гр. Дряново, кв. Боюв яз 
Обектът е достъпен по павирана градска 

улица, мостът не е достъпен за МПС. 

ЦЪРКВА 

ВЪВЕДЕНИЕ 

БОГОРОДИЧНО 

Великотърновска 
епархия 

Безплатно, действащ 

само на големи 

религиозни празници 

с. Гостилица, община 

Дряново 
Обектът е достъпен посредством 

асфалтирана улица. 

РЕЛЕФНА КАРТА 

НА БЪЛГАРИЯ 
Общинска 

Картата се намира в 

центъра на града, в 

парка на СОУ 
„Максим Райкович”, 

разположена на 

открито, свободен 
достъп. 

гр. Дряново, ул. Васил 

Левски 16 
Обектът е достъпен посредством асфалтиран 

път на главната градска улица в Дряново. 

ЧАСОВНИКОВА 

КУЛА 
Общинска 

Кулата може да бъде 

разглеждана само 

отвън, до 
вътрешността няма 

достъп. 

гр. Дряново, ул. Шипка 

119 

Обектът е достъпен посредством асфалтиран 

път на главната градска улица в Дряново. 

ПАМЕТНИК НА 

КОЛЮ ФИЧЕТО 
Общинска Безплатно гр. Дряново 

Обектът е достъпен посредством 

асфалтирана улица. 

МУЗЕЙНА 

ЕКСПОЗИЦИЯ 

АРХЕОЛОГИЯ И 
ВЪЗРАЖДАНЕ 

Собственост на 
Исторически музей 

-Дряново 

Достъпност, платено, 
целогодишно, 

екскурзовод 

община Дряново, 

Дряновски манастир 

Обектът е достъпен посредством асфалтиран 

път: главен път Габрово – Велико Търново, 

разклон за Дряновски манастир 

МУЗЕЙНА 

ЕКСПОЗИЦИЯ 
ИКОНИ И 

ДЪРВОРЕЗБА ОТ 

ДРЯНОВСКИЯ КРАЙ 

Собственост на 
Исторически музей 

-Дряново 

Достъпност, платено, 
целогодишно, 

екскурзовод 

гр. Дряново, ул. Шипка 

119 

Асфалтиран градски път в добро състояние, 

намира се на главна улица в близост до 

автобусна спирка. 

МУЗЕЙНА 
ЕКСПОЗИЦИЯ 

ГРАДСКИ БИТ ОТ 

КРАЯ НА 19 И 
НАЧАЛОТО НА 20 

ВЕК 

Собственост на 
Исторически музей 

-Дряново 

Платено, 

целогодишно, 

екскурзовод, достъпна 
за хора с увреждания 

гр. Дряново, ул. Шипка 

66 

Павиран градски път в добро състояние, 

намира се на главна улица зад автобусна 

спирка. 

МУЗЕЙНА 

ЕКСПОЗИЦИЯ 

КОЛЮ ФИЧЕТО - 

ЖИВОТ И 
ТВОРЧЕСТВО 

Собственост на 

Исторически музей 

- Дряново 

Достъпност, платено, 

целогодишно, 
екскурзовод, достъпна 

за хора с увреждания 

гр. Дряново, ул. Шипка 

82 

Павиран градски път в добро състояние, 

намира се на главна улица, в непосредствена 

близост до автобусна спирка. 

ИСТОРИЧЕСКИ 

МУЗЕЙ 

Общинска, Акт № 

251от 12.11.1998 г. 

Платено, 

целогодишно, 

екскурзовод, достъпна 
за хора с увреждания 

гр. Дряново, ул. Шипка 

82 

Павиран градски път в добро състояние, 

намира се на главна улица, в непосредствена 

близост до автобусна спирка. 

ИКОНОМОВА 
КЪЩА 

Общинска и частна 

Акт № 147от 

21.10.1997 г. 

Платено, 

целогодишно, 

екскурзовод 

гр. Дряново, ул. Шипка 

119 

Асфалтиран градски път в добро състояние, 

намира се на главна улица, в близост до 

автобусна спирка. 

ЦЪРКВА СВЕТО 

БЛАГОВЕЩЕНИЕ 

Великотърновска 

епархия 

Безплатно, действащ 
само на големи 

религиозни празници 

с. Керека, общ. Дряново 
Обектът е достъпен посредством 

асфалтирана улица. 

ПАМЕТНИК 

КОННИЦАТА 
Общинска Безплатно гр. Дряново 

Обектът е достъпен посредством 

асфалтирана улица на пътя Дряново - 

Трявна. 
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КЪЩА МУЗЕЙ 
ПЕТКО И ПЕНЧО 

СЛАВЕЙКОВИ 

Общинска 

Платено, всеки ден без 
понеделник и вторник 

от 9:30-13:30ч. 14:00-

18:00ч. 

гр. Трявна, ул. Петко Р. 

Славейков № 50 

Добра пътно-транспортна мрежа до града и 

възможност за ползване на обществен 

автобусен и железопътен транспорт 

ЦЪРКВА СВЕТИ 
ПРОРОК ИЛИЯ 

Великотърновска 

епархия 

Действащ храм по 
време на църковни 

празници 
с. Станчов хан 

Наличие на асфалтова пътнотранспортна 

мрежа 

ПАРАКЛИС СВЕТИ 

СОФИЯ, ВЯРА, 

НАДЕЖДА И 
ЛЮБОВ 

Част от ПП 

"Българка" 

Възможност за 

свободно посещение 

всеки ден 

с. Кръстец 

Наличие на асфалтова пътно-транспортна и 

железопътна мрежа до спирка Кръстец, от 

Кръстец до обекта - част от пешеходен 

маршрут 

ПАРАКЛИС СВЕТИ 

ИВАН РИЛСКИ 

Част от ПП 

"Българка" 

Възможност за 

свободно посещение 

всеки ден 

с. Кръстец 

Наличие на асфалтова пътнотранспортна и 

железопътна мрежа до спирка Кръстец, от 

Кръстец до обекта -част от пешеходен 

маршрут 

СТУДЕНИЯ 

КЛАДЕНЕЦ 

Част от ПП 

"Българка" 

Възможност за 

свободно посещение 

всеки ден 

с. Станчов хан 
Наличие на асфалтова пътно-транспортна 

мрежа до с. Станчов хан 

ВИКАНАТА СКАЛА 
Част от ПП 

"Българка" 

Възможност за 

свободно посещение 

всеки ден 

с. Кръстец, местност 

Стружната 
Наличие на асфалтова пътнотранспортна и 

железопътна мрежа до спирка Кръстец. 

МЪХНАТИТЕ 
СКАЛИ 

Част от ПП 

"Българка" 

Възможност за 
свободно посещение 

всеки ден 
гр. Плачковци 

Наличие на асфалтова пътно-транспортна и 

железопътна мрежа до гр. Плачковци 

МЪХЧЕНИЦА-

ЙОВОВЦИ 

Част от ПП 

"Българка" 

Възможност за 

свободно посещение 

всеки ден 

с. Йововци 
Наличие на асфалтова пътнотранспортна 

мрежа до с. Йововци 

СТОЛИЩА 
Част от ПП 

"Българка" 

Възможност за 

свободно посещение 

всеки ден 
с. Кръстец 

Наличие на асфалтова пътно-транспортна и 

железопътна мрежа до спирка Кръстец. Част 

от пешеходен маршрут 

ТИСОВО 

НАХОДИЩЕ 

Част от ПП 

"Българка" 

Възможност за 

свободно посещение 

всеки ден 

с. Кръстец 
Наличие на асфалтова пътно-транспортна и 

железопътна мрежа до спирка Кръстец. 

ЦАРСКИ 
КЛАДЕНЕЦ 

Част от ПП 

"Българка" 

Възможност за 
свободно посещение 

всеки ден 
с. Кръстец 

Наличие на асфалтова пътнотранспортна и 

железопътна мрежа до спирка Кръстец. 

СТОЛЕТНО БУКОВО 

ДЪРВО 

Част от ПП 

"Българка" 

Възможност за 

свободно посещение 

всеки ден 

с. Кръстец, местност 

Столища 

Наличие на асфалтова пътнотранспортна и 

железопътна мрежа до спирка Кръстец. 

СТОЛЕТНО ДЪРВО 
ЦЕР 

Общинска 

Възможност за 
свободно посещение 

всеки ден 

с. Явор, местност 

Черковището 
Наличие на асфалтова пътнотранспортна 

мрежа до с. Явор 

СТОЛЕТНО ДЪРВО - 

ЯСЕН 
Частна 

Липса на възможност 

за свободен достъп. 
с. Черновръх 

Наличие на асфалтова пътнотранспортна 

мрежа до с. Черновръх 

ДЯДОТО И БАБАТА Общинска 

Възможност за 

свободно посещение 

всеки ден 

с. Станчов хан 
Наличие на асфалтова пътнотранспортна 

мрежа до с. Станчов хан 

ЗМЕЕВА ДУПКА Общинска 
Необезопасени и 

недостъпни 
гр. Трявна 

Наличие на асфалтова пътнотранспортна и 

железопътна мрежа до гр. Трявна. 

МАРИНА (ПАРОВА) 

ДУПКА 
Общинска 

Необезопасени и 

недостъпни 
с. Генчовци 

Наличие на асфалтова пътнотранспортна 

мрежа до с. Генчовци 

КИЛИИТЕ Общинска 
Необезопасени и 

недостъпни 
с. Станчов хан 

Наличие на асфалтова пътнотранспортна 

мрежа до с. Станчов хан 

ЕЛОВА МОГИЛА Общинска 
Липса на възможност 

за свободен достъп.  
гр. Трявна 

Наличие на асфалтова пътно-транспортна и 

железопътна мрежа до гр. Трявна. 

СКАЛНО 
СВЕТИЛИЩЕ М. 

СЕЧЕН КАМЪК 

Общинска 
Липса на възможност 

за свободен достъп.  
Местност Сечен камък 

Наличие на асфалтова пътнотранспортна и 

железопътна мрежа до гр. Трявна. 
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ЦЪРКВА СВЕТИ 

ДИМИТЪР 

Великотърновска 

епархия 
Недействащ храм с. Нейковци 

Наличие на асфалтова пътно-транспортна 

мрежа 

КАЛЕТО Общинска 
Липса на възможност 

за свободен достъп.  

с. Николаево, местност 

Калето 
Наличие на асфалтова пътнотранспортна 

мрежа до с. Николаево. 

ЦЪРКВА СВЕТИ 

ДИМИТЪР 

Великотърновска 

епархия 
Недействащ храм с. Фъревци 

Наличие на асфалтова пътно-транспортна 

мрежа 

ЦЪРКВА СВЕТО 

УСПЕНИЕ 
БОГОРОДИЧНО 

Великотърновска 

епархия 
Недействащ храм с. Енчовци 

Наличие на асфалтова пътно-транспортна 

мрежа 

МУЗЕЙ РАЙКОВА 
КЪЩА 

Общинска 

Платено, всеки ден без 

понеделник и вторник 

от 9:30-13:30ч. 14:00-

18:00ч. 

гр. Трявна, ул. Проф. 

Пенчо Райков № 1 

Добра пътнотранспортна мрежа до града и 

възможност за ползване на обществен 

автобусен и железопътен транспорт 

КЪЩА МУЗЕЙ 
АНГЕЛ КЪНЧЕВ 

Общинска 

Платено, всеки ден без 

понеделник и вторник 

от 9:30-13:30ч. 14:00-

18:00ч. 

гр. Трявна, ул. "Ангел 

Кънчев" № 39 

Добра пътно-транспортна мрежа до града и 

възможност за ползване на обществен 

автобусен и железопътен транспорт 

ПОП АНГЕЛОВА 

КЪЩА 
Общинска - 

гр. Трявна, ул. Иванка 

Горова № 4 

Добра пътнотранспортна мрежа до града и 

възможност за ползване на обществен 

автобусен и железопътен транспорт 

СТАРОТО 

СЛАВЕЙКОВОТО 
ШКОЛО 

Общинска 

Платено, всеки ден от 

09:00-18:00ч., наличие 

на екскурзовод 

гр. Трявна, пл. "Капитан 

Дядо Никола" № 7 

Добра пътно-транспортна мрежа до града и 

възможност за ползване на обществен 

автобусен и железопътен транспорт 

МУЗЕЙ 
ТРЕВНЕНСКА 

ИКОНОПИСНА 

ШКОЛА 

Общинска 
Платено, всеки ден от 

10:00-18:00ч. 

гр. Трявна, ул. Бреза № 

1 

Добра пътнотранспортна мрежа до града и 

възможност за ползване на обществен 

автобусен и железопътен транспорт 

МУЗЕЙ 

АЗИАТСКОТО И 

АФРИКАНСКО 
ИЗКУСТВО 

Общинска 

Платено, всеки ден без 

понеделник и вторник 

от 9:30-13:30ч. 14:00-

18:00ч. 

гр. Трявна, ул. Иван 

Славейков № 1 

Добра пътнотранспортна мрежа до града и 

възможност за ползване на обществен 

автобусен и железопътен транспорт 

КАЛИНЧЕВА КЪЩА Общинска 

Всеки ден без събота и 
неделя от 9:00-13:00ч. 

14:00-18:00ч. 

гр. Трявна, ул. Петко Р. 

Славейков № 45 

Добра пътнотранспортна мрежа до града и 

възможност за ползване на обществен 

автобусен и железопътен транспорт 

ГАЛЕРИЯ 

ГЪБЕНСКИ 

ДФ 13 века 

България" 

Отворена при наличие 

на изложби 

гр. Трявна, ул. Петко Р. 

Славейков № 45 (в 
двора на Калинчева 

къща) 

Добра пътнотранспортна мрежа до града и 

възможност за ползване на обществен 

автобусен и железопътен транспорт 

ГАЛЕРИЯ КАЗАКОВ Общинска 

Всеки ден без 

понеделник и вторник 

от 9:30-13:30ч. 14:00-

18:00ч. 

гр. Трявна, ул. Петко Р. 

Славейков № 5 

Добра пътнотранспортна мрежа до града и 

възможност за ползване на обществен 

автобусен и железопътен транспорт 

ХУДОЖЕСТВЕНА 

ГАЛЕРИЯ 
Общинска 

Отворена при наличие 

на изложби 

гр. Трявна, ул. Осми 

Март 

Добра пътнотранспортна мрежа до града и 

възможност за ползване на обществен 

автобусен и железопътен транспорт 

ЧАСОВНИКОВА 
КУЛА 

Общинска 
Свободно посещение 

до обекта 

гр. Трявна, пл. Капитан 

Дядо Никола 

Добра пътнотранспортна мрежа до града и 

възможност за ползване на обществен 

автобусен и железопътен транспорт 

ВЪЗРОЖДЕНСКИ 

АРХИТЕКТУРЕН 
АНСАМБЪЛ ПЛ. 

КАПИТАН ДЯДО 

НИКОЛА 

Общинска Свободно посещение 
гр. Трявна, пл. Капитан 

Дядо Никола 

Добра пътнотранспортна мрежа до града и 

възможност за ползване на обществен 

автобусен и железопътен транспорт 

ГЪРБАВИЯТ 
(КИВГИРЕНИЯТ) 

МОСТ 

Общинска Свободно посещение 
гр. Трявна, ул. Петко Р. 

Славейков 

Добра пътнотранспортна мрежа до града и 

възможност за ползване на обществен 

автобусен и железопътен транспорт 

УЛИЦА ПЕТКО 
РАЧЕВ СЛАВЕЙКОВ 

Частна, общинска Свободно посещение гр. Трявна 
Добра пътнотранспортна мрежа до града и 

възможност за ползване на обществен 

автобусен и железопътен транспорт 

КАЧАУНСКА 

МАХАЛА 
Частна Свободно посещение гр. Трявна Добра пътнотранспортна мрежа до града и 

възможност за ползване на обществен 
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автобусен и железопътен транспорт 

ЕЗЕРО Общинска 

Възможност за 

свободно посещение 

всеки ден 

гр. Трявна, ул. Херман 

Гмайнер 

Добра пътнотранспортна мрежа до града и 

възможност за ползване на обществен 

автобусен и железопътен транспорт 

ЦЪРКВА СВЕТИ 

АРХАНГЕЛ 

МИХАИЛ 

Великотърновска 

епархия 

Възможност за 
свободно посещение 

всеки ден 

гр. Трявна, ул. Ангел 

Кънчев № 9 

Добра пътнотранспортна мрежа до града и 

възможност за ползване на обществен 

автобусен и железопътен транспорт 

ЦЪРКВА СВЕТИ 

ГЕОРГИ 

Великотърновска 

епархия 

Възможност за 

свободно посещение 

всеки ден 

гр. Трявна, ул. Ангел 

Кънчев № 128 

Добра пътнотранспортна мрежа до града и 

възможност за ползване на обществен 

автобусен и железопътен транспорт 

ЦЪРКВА СВЕТИ 

ПРОРОК ИЛИЯ 

Великотърновска 

епархия 

Възможност за 

свободно посещение 

всеки ден 

гр. Плачковци, ул. 

Бузлуджа 

Добра пътнотранспортна мрежа до града и 

възможност за ползване на обществен 

автобусен и железопътен транспорт 

ЦЪРКВА СВЕТИ 
ДИМИТЪР 

Великотърновска 

епархия 
Недействащ храм с. Скорци 

Наличие на асфалтова пътнотранспортна 

мрежа 

СПОРТЕН 

КОМПЛЕКС АНГЕЛ 
КЪНЧЕВ 

Общинска 

Възможност за 

свободно посещение 
всеки ден от 08:00 до 

18:00 ч. 

гр. Трявна, ул. Патриарх 

Евтимий 

Добра пътно-транспортна мрежа до града и 

възможност за ползване на обществен 

автобусен и железопътен транспорт 

Таблица 10 

 

 Съгласно публичния регистър на НКЦ в България с категория „национално 

значение” са 1583 недвижими културни ценности. В страната има 46 резервата, които 

са групови НКЦ с категория „национално значение” и 1 резерват, който е групова НКЦ 

с категория „световно значение”. Те са обявени през периода 1955 – 2009 г. и се 

намират на територията на 35 общини. Според вида си те са: археологически (27 бр.), 

археологически и архитектурни (6 бр.), архитектурни (11 бр.), исторически (2 бр.), на 

градинско-парковото изкуство (1 бр.). 

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

архитектурен резерват, който е на 5-то място по брой НКЦ сред архитектурните 

резервати в България. В България в архитектурните резервати има общо 1738 НКЦ: 

Населено място Брой НКЦ 

Гр. Котел 162 

С. Боженците 194 

С. Жеравна 219 

Гр. Копривщица 422 

С. Ковачевица 128 

С. Долен 78 

Гр. Трявна (Старинна част на гр. Трявна и архитектурно-историческият 

ансамбъл „Ангел Кънчев“) 
153 

С. Бръшлян 73 

С. Стефаново 99 

С. Свежен 132 

С. Катунище 78 

                                                  Таблица 11 
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 По данни на националния туристически регистър към 01.10.2020 г. на 

територията на МИГ „Дряново-Трявна в сърцето на Балкана“ функционират 209 броя 

места за настаняване с леглова база 1084 броя. Детайлна информация за местата за 

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

представена на следващата таблица. 

 

МИГ „Дряново-Трявна в сърцето на Балкана“ 

Община Трявна Община Дряново ОБЩО МИГ 

Места за 

настаняване 

Леглова 

база 

Места за 

настаняване 

Леглова 

база 

Места за 

настаняване 

Леглова 

база 

1-ва 

категория 
43 331 19 284 62 615 

2-ра 

категория 
92 1021 17 427 109 1448 

3-та 

категория 
24 554 8 71 32 625 

4-та 

категория 
0 0 0 0 0 0 

5-та 

категория 
0 0 0 0 0 0 

Общо: 159 1906 44 782 203 2688 

 

Таблица 12 и Графика 4 

 По брой на местата за настаняване тези от 3-та категория са най-малък брой на 

територията на МИГ. При сравнение на легловата база, капацитет на местата от 1-ва 

категория е изравнен с тези от 3-та категория. Към 2020 г. на територията на МИГ 

„Дряново-Трявна в сърцето на Балкана“ все още няма функциониращи места за 
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настаняване с категория 4 или 5 звезди. Поради свитото пазарна търсене на 

туристически продукти и услуги на територията на целия ЕС поради разразилата се 

пандемия от COVID-19, ситуацията с липса на места за настаняване с категория 4 или 5 

звезди ще се запази и през следващите няколко години. 

 Туристическият отрасъл на територията на МИГ се превръща във все по-

структурно определящ отрасъл в населените места извън общинските центрове на 

територията – гр. Дряново и гр. Трявна. В Община Дряново местата за настаняване са 

по-голям брой в селата от общината, отколкото в гр. Дряново: 

➢ 1-ва категория в Община Трявна – 43 места за настаняване с 331 легла /18 

места за настаняване в гр. Трявна, 25 места за настаняване извън общинския 

център/. 91 легла за настаняване в гр. Трявна и 240 легла извън общинския 

център; 

➢ 2-ра категория в Община Трявна – 92 места за настаняване с 1021 легла /57 

места за настаняване в гр. Трявна, 35 места за настаняване извън общинския 

център. 729 легла за настаняване в гр. Трявна и 292 легла извън общинския 

център/; 

➢ 3-та категория в Община Трявна – 24 места за настаняване с 554 легла /16 

места за настаняване в гр. Трявна, 8 места за настаняване извън общинския 

център/. 464 легла за настаняване в гр. Трявна и 90 легла извън общинския 

център; 

➢ 1-ва категория в Община Дряново – 19 места за настаняване с 284 легла /7 

места за настаняване в гр. Дряново, 12 места за настаняване извън общинския 

център/. 166 легла за настаняване в гр. Дряново и 118 легла извън общинския 

център; 

➢ 2-ра категория в Община Дряново – 17 места за настаняване с 427 легла /8 

места за настаняване в гр. Дряново, 9 места за настаняване извън общинския 

център/. 323 легла за настаняване в гр. Дряново и 104 легла извън общинския 

център; 
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➢ 3-та категория Община в Дряново – 8 места за настаняване с 71 легла /2 места 

за настаняване в гр. Дряново, 6 места за настаняване извън общинския център/. 

12 легла за настаняване в гр. Дряново и 59 легла извън общинския център. 

 

МИГ „Дряново-Трявна в сърцето на Балкана“ 

Община Трявна Община Дряново 

Места за 

настаняване 

в гр. Трявна 

Леглова 

база в 

гр. 

Трявна 

Места за 

настаняване 

в населените 

места извън 

общинския 

център 

Леглова 

база в 

населените 

места извън 

общинския 

център 

Места за 

настаняване 

в гр. 

Дряново 

Леглова 

база в гр. 

Дряново 

Места за 

настаняване 

в населените 

места извън 

общинския 

център 

Леглова 

база в 

населените 

места извън 

общинския 

център 

1-ва 

категория 
18 91 25 240 7 166 12 118 

2-ра 

категория 
57 729 35 292 8 323 9 104 

3-та 

категория 
16 464 8 90 2 12 6 59 

4-та 

категория 
0 0 0 0 0 0 0 0 

5-та 

категория 
0 0 0 0 0 0 0 0 

Общо: 91 1284 68 622 17 501 27 281 

 

Таблица 13 и Графика 5 

 В Община Трявна туристическото предлагане на легла за нощувка е забележимо 

по-развито в общинския център – гр. Трявна, отколкото в останалите населени места от 

общината (близо 2/3 от местата за нощувка са съсредоточени в гр. Трявна). Това от 

части се дължи и на различните видове туризъм, които се практикуват от туристите на 

територията на Община Трявна. В гр. Трявна в голямата си част туристите нощуват с 

цел културно-исторически туризъм, а в останалите населени места от общината – еко и 

селски туризъм. 
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 В Община Дряново тенденцията е обратна. Местата за настанява в населените 

места извън общинския център представляват 2/3 от всички места. Легловата база в гр. 

Дряново обаче е двойно по-голяма. Причината за това е, че в селата от общината се 

предоставят предимно нощувки в къщи за гости, а в гр. Дряново има наличие на 

няколко големи комплекса, които предлагат туристическо настаняване. 

 По данни на министерство на туризма към 2020 г. на територията на МИГ 

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

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

 Регистрираните места за хранене и развлечения 3-та категория са 11 

броя с капацитет 864 места, както следва: 

Име на обект Населено място Адрес 
Капацитет 

(места) 

Класически ресторант - 

Дряново 
гр. Дряново Дряновски манастир 100 

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

Бар „Комплимент“ гр. Трявна 
ул. "Петко Р. Славейков" № 

30А 
20 

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

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

Кафе-сладкарница 

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

Бар към хотел „Калина 

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

Ресорант към хотел 

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

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

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

Ресторант „Стара градска 

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

 

            Таблица 14 

 Регистрираните места за хранене и развлечения 2-ра категория  на 

територията на Община Трявна са 37 броя с капацитет 2 167 места, а тези на 

територията на Община Дряново са 21 броя с капацитет 1250 места. Регистрираните 

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

„Дряново-Трявна в сърцето на Балкана“ са 58 броя с капацитет 3 417 места. 
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 Регистрираните места за хранене и развлечения 1-ва категория  на 

територията на Община Трявна са 22 броя с капацитет 740 места, а тези на територията 

на Община Дряново са 38 броя с капацитет 2071 места. Регистрираните места за 

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

в сърцето на Балкана“ са 60 броя с капацитет 2 811 места. 

 

 

На територията на МИГ В Община Трявна В Община Дряново 

брой 
капацитет 

(места) 
брой 

капацитет 

(места) 
брой 

капацитет 

(места) 

5-та категория 0 0 0 0 0 0 

4-та категория 0 0 0 0 0 0 

3-та категория 11 864 10 764 1 100 

2-ра категория 58 3 417 37 2 167 21 1250 

1-ва категория 60 2 811 22 740 38 2 071 

Общо 129 7 092 49 3 671 60 3 421 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                                                                                         Таблица 15 и Графика 6 

                      Местата за хранене като общ брой на територията на МИГ преобладават в 

Община Дряново. При по-обсотен преглед се вижда, че местата за хранене от по-

високите категории 2-ра и 3-та преобладават в Община Трявна, като в Община Дряново 

има само едно място за хранене от 3-та категория. Това се дължи на по-ясно очертания 

профил на Община Трявна като туристическа дестинация.                
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 Регистрираните места за хранене и развлечения на територията на МИГ 

„Дряново-Трявна в сърцето на Балкана“ са общо 129 броя с капацитет от 7 092 места. 

Преобладават местата 1-ва и 2-ра категория. 

 На следващата таблица ясно е очертана тендецията от увеличаване на 

местата за хранене и развлечения на територията на МИГ „Дряново-Трявна в сърцето 

на Балкана“ през последните три години. Тази тенденция се дължи на заемщия все по-

голяма роля в местната икономика туристически сектор: 

 

 

На територията 

на МИГ 2020 г. 

На територията 

на МИГ 2017 г. 

В Община 

Трявна 2020 г. 

В Община 

Трявна 2017 г. 

В Община 

Дряново 2020 г. 

В Община 

Дряново 2017 г. 

брой 
капацитет 

(места) 
брой 

капацитет 

(места 
брой 

капацитет 

(места) 
брой 

капацитет 

(места) 
брой 

капацитет 

(места) 
брой 

капацитет 

(места) 

5-та 

категория 
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

4-та 

категория 
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

3-та 

категория 
11 864 12 784 10 764 10 674 1 100 2 110 

2-ра 

категория 
58 3 417 40 2 360 37 2 167 23 1 520 21 1250 17 840 

1-ва 

категория 
60 2 811 43 1 763 22 740 16 626 38 2 071 27 1 137 

Общо 129 7 092 95 4 907 49 3 671 49 2 820 60 3 421 46  2 087 

 

 

 

 

 

 

 

 

          Таблица 16 и Графика 7 

 По данни на министерство на туризма към 2020 г. на територията на МИГ 

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

Сдружение „Туристическо дружество Бачо Киро“ със седалище в гр. Дряново.  

 По данни на министерство на туризма към 2020 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 
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нито един туропратор, а на територият на Община Трявна са регистрирани следните 

туроператори: ЕТ „ЕВРОТУРИНГ - ЦВЕТЕЛИНА БАЛЕВСКА“; ЕТ „ПАНОРАМА 

ТУРС ММ- МАРГАРИТА ЧЕРНОКОЖЕВА“, ЕТ „СТАНЧЕВИ-БОНЬО СТАНЧЕВ“, 

ЕТ „ЧАР-РС-РУМЯНА СЪРЦЕВА“, „СЪНИ ТУРС“ ООД, „ТРЯВНА - ДЛМ – БГ“ 

ООД. 

 Като добри туристически практики на територията на МИГ „Дряново-Трявна 

в сърцето на Балкана“ от последните няколко години могат да бъдат отбелязани 

няколко инициативи провеждани през 2020 г. на територията на Община Трявна: 

"Обиколка около Трявна" 

 

Това е събитие с некомерсиален характер, 

което се провежда през месец октомври за 

пета поредна година в Тревнеския балкан. 

То събира бегачи, колоездачи, бързоходци 

и любители на природата. 

"Fun” навън" 

 

Фестивалът цели да популяризира 

разнообразни форми на изкуство и 

забавления на открито за малки и големи, 

като същевременно стимулира 

здравословен и природосъобразен начин 

на живот в съответствие с принципите за 

нулев отпечатък. 

Трявна „Comic Days“ 

 

Това събитие посветено на изкуството и 

комиксите се организира през 2020 г, от 

Община Трявна и издателство Artline. 

                                             Таблица 17 

 

VI. АНАЛИТИЧНА ЧАСТ НА БАЗА ПРОВЕДЕНО АНКЕТНО ПРОЧУВАНЕ  

 

 За нуждите на настоящия документ беше проведено анкетно проучване сред 100 

души на територията на МИГ „Дряново-Трявна в сърцето на Балкана“. Резултатите от 

проведеното анкетно проучване могат да бъдат обобщени по следния начин: 
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 1. Пол на анкетираните: От анкетираните 100 лица 56 души са жени и 44 – 

мъже. 

 
                                             Графика  8 

 

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

отговорили на въпроса за местожителство, от тях 58 души са посочили, че живеят на 

територията на Община Трявна, а 42 в Община Дряново. 

 
                                             Графика 9 

 

 3. Възраст на анкетираните: От анкетираните 100 лица, 19 души са на възраст 

18 – 29 г., 39 души са на възраст 30 – 55 г., а 42 души са на възраст над 55 г. 
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                                             Графика  10 

 

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

от анкетираните 100 лица. От тях 61 души са със средно образование, 35 души с висше 

образование, 4 души с основно образование. 

 

                                             Графика  11 

 

5. Професионална ангажираност на анкетираните: На въпроса за образование са 

отговорили 100 души от анкетираните 100 лица. От тях 48 души са работещи, 35 души 

притежават собствен бизнес, 5 души са посочили, че са земеделски производители, 5 

души на свободна професия и 8 души без трудова ангажираност. 
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                                             Графика 12 

 

6. Заинтересовани страни: На въпроса „Като представител на коя заинтересована 

страна се определяте?“ са отговорили 100 души от анкетираните 100 лица. От тях 41 

души са работещи в туристическия бранш, 37 души притежават собствен бизнес в 

сферата а туризма, 11 души са посочили, че представляват публичния и 

неправителствения сектор, 11 души са посочили друг отговор. 

 

                                             Графика  13 

 

7. Туристически браншове: На въпроса „В кой сектор на туризма развивате своята 

дейност?“ са отговорили 100 души от анкетираните 100 лица. От тях 26 души са 

посочили „Ресторантьорство“, 31 души „Хотелиерство“, 22 души „Анимация и 

забавление“, 20 души „Неприложимо“, а един анкетиран е посочил, че е зает в сферата 

на изкуството. 
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                                             Графика  14 

 

8. Последствия от пандемията “COVID-19”: На въпроса „Според Вашите 

наблюдения, как оценявате състоянието на туризма на територията на Вашата община 

след 13.03.2020 г. и разразилата се пандемия от COVID-19?“ са отговорили 100 души от 

анкетираните 100 лица. Според 84 % от анкетираните туристопотокът на територията 

на МИГ е намалял; според 8 % се е увеличил, а според 11 души той няма промяна. 

 
                                             Графика  15 

 

9. Последствия от пандемията “COVID-19”: На въпроса „Считате ли, че е 

необходима нова визия и стратегия за развитието на туризма в общините Дряново и 

Трявна след преминаване на пандемията от COVID-19?“ са отговорили 100 души от 

анкетираните 100 лица. Според 43 % от анкетираните стратегията за развитие на 

туризма трябва да бъде променена; според 34 % тя няма нужда от промяна, а 24 души 

не могат да преценят. 
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                                             Графика  16 

 

10. Последствия от пандемията “COVID-19”: На въпроса „Според Вашето мнение, 

какво трябва да се направи за да се развива туристическия отрасъл на територията на 

МИГ по-добре след преминаване на пандемията от COVID-19?“ са отговорили 100 

души от анкетираните 100 лица. Според 45 % от анкетираните с помощта на местните 

власти трябва да се увеличи рекламата на природните и културните забележителности; 

според 45 % от анкетираните с помощта на туристическия бранш трябва да се увеличи 

рекламата на природните и културните забележителности, 26 души смятат, че трябва да 

се изградят нови туристически атракции, а 18 % от анкетираните са посочили, че е 

необходимо да се подобри туристическата материална база. 

 
                                             Графика  17 
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11. Туристически дейности на територията на МИГ: На въпроса „Коя от изброените 

дейности бихте включили хипотетично Вие, при извършване на туристическа дейност 

на територията на МИГ?“ са отговорили 100 души от анкетираните 100 лица. 52 % от 

анкетираните биха организирали планински преходи; 45 % биха обучавали туристите в 

местни занаяти; 31 % биха приготвяли храна в домашни условия, а 21 % биха 

организирали турове с включени екопътеки. 

 

                                             Графика 18 

 

12. Иновации: На въпроса „Според Вас, кое твърдение най-точно описва понятието 

„иновация“?“ са отговорили 100 души от анкетираните 100 лица. Все още за 

мнозинството от анкетираните (35%) иновацията е въвеждане на технологично 

изобретение. 
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                                             Графика  19 

 

13. Иновации на територията на МИГ: На въпроса „Коя е най-често срещаната 

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

туристическия бранш ?“ са отговорили 100 души от анкетираните 100 лица. 35 % от 

анкетираните това е предлагането на допълнителни туристически атракции, за 33 % 

това са туристическите пакети, а за 25 % на територията на МИГ не се срещат 

иновации. 

 
                                             Графика  20 

 

14. След края на пандемията от COVID – 19: На въпроса „Коя мярка би била най-

подходяща за предприемане от туристическия бранш и/или местната власт за 

повишаване на туристопотока на територията на МИГ след края на пандемията от 

COVID – 19?“ са отговорили 100 души от анкетираните 100 лица.  

24 % - Организиране и провеждане на тясно спектърни фестивали за комикси, късометражно кино и др.; 

33 % - Организиране на прояви за немасов спорт; 

49 % - Стартиране на кампания за предоставяне на „Зелени офиси“ за заетите в ИТ и аутсорсинг сектора; 

33 % - Създаване на обществени свободни пространства за култура и изкуство; 

33 % - Организиране на прояви за екстремни спортове; 

30 % - Организиране на образователни игри за деца 

13 % - Организиране на безплатни концерти на открито с популярни изпълнители 
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                                             Графика  21 

 

15. „Зелени“ офиси: На въпроса „Кои, според Вас са методите и способите за развитие 

на туристически посещения, чрез отдалечени работни места в ИТ и аутсорсинг сектора 

- „Зелени“ офиси на територията на Вашата община?“ са отговорили 100 души от 

анкетираните 100 лица. 52 % смятат, че трябва ускорено изграждане на инфраструктура 

за въвеждане на 5G мобилен интернет на територията на МИГ; 50 % смятат, че трябва 

да се осигури широколентов достъп до интернет 1000 mb+. 

 

 
                                             Графика  22 
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VII. ПРЕПОРЪКИ 

 

 Избухването на епидемията от коронавируса доведе до парализиране на бизнеса, 

от което се очаква силен негативен ефект върху световната икономика. Въпреки че 

рецесията изглежда не може да бъде избегната към настоящия момент, поради краткия 

период и динамичната обстановка, е трудно да бъде оценен икономическия ефект от 

разпространение на болестта.  

 Последиците за икономиката ще са пропорционални на продължителността и 

обхвата на въведените рестрикции, като с увеличаване на времето за решаване на 

проблема с разпространението на заразата, в затруднение ще изпадат все по-голям брой 

отрасли. На този етап очакванията на международни експерти са, че заради пандемията 

икономическите последици ще надхвърлят негативните ефекти на финансовата криза 

от 2008 г. В зависимост от развитието и продължителността на ситуацията с вируса 

COVID-19, Световният икономически форум предвижда спад от очакваното ниво на 

световния БВП между 1 и 2 трилиона долара през 2020 г. 

 Ограниченията, наложени във връзка с борбата с разпространението на 

пандемията от COVID-19, засягат най-силно малките икономически единици от 

туристическия сектор, които нямат ресурсите да продължат да функционират и 

съществуват в подобна усложнена икономическа обстановка. 

 Поради усложнената епидемиологична обстановка в цяла Европа 

туристическите единици на територията на МИГ през 2020-2021 г. ще трябва да се 

насочат към привличане на туристи от България, предимно от големите градове в 

страната. 

 Факторите, които влияят върху избора на дестинация при туристите в България 

през 2020 г. за ваканция са много и от различно естество. Сред най-важните са цените, 

условията за настаняване и обслужването, климатът, природата и чистотата или поне 

представата за тях, сигурността, възможността за разглеждане на забележителности. 

 Туристите използват повече на брой и по-разнообразни информационни 

източници за вземане на решение за туристически пътувания. През лятото делът на 
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„допиталите се” до два и повече източника е около 1/3, а през останалите сезони – 

достига до над 50%. 

 

 

Фигура 1 

 Видно от представената графика масовият турист в България през 2020 г. 

поставя на първо място цената и условията за настаняване, а на последно природата и 

забележителностите. Изследване на Google показва, че онлайн каналите са основен 

източник на информация при планиране на ваканционни пътувания: 

               

Фигура 2 
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 От представената информация към туристическия сектор на територията на 

МИГ „Дряново-Трявна в сърцето на Балкана“ могат да бъдат направени следните 

препоръки:  

I. Препоръка – За да се избяга от порфила на „масовия“ турист в България през 2020 г., 

за който преди всичко на първо място е цената и възможността за предоставяне на по-

добро място за настаняване на по-ниска цена за сметка на природата и 

забележителностите следа туристическия бранш в партньорсто да се насочи към тясни 

туристически целеви ниши:  

➢ Фестивали за комикси (по модел да провеждания Comic Con);  

➢ Привличане на туристи, практикуващи немасов спорт;  

➢ Създване на „Зелени“ офиси за ИТ и Аутсорсинг индустрията (по модела на 

местата за настаняване в Община Банско след отблокирането на общината, 

заради пандемията от COVID-19);  

➢ Създаване на свободни пространства за култура и изкуство;  

➢ Привличане на туристи,  практикуващи екстремни спортове; 

➢ Организиране на фестивал за късометражно кино или подобен,  

➢ (Анимиране) Организиране на образователни игри за деца и ученици към 

местата за настаняване на територията на МИГ, с цел да се промотират, като 

позлени за образованието и развитието на децата.  

 

II. Препоръка – Видно от проучването на компанията Google 44 % от туристите 

използвт интернет за да планират пътуването си. Това показва, че през 2020 г. – 2021 г. 

най-евтиният, бърз и достъпен начин за реклама и привличане на туристи ще бъде 

интернет, и по-специлано дигиталния маркетинг. За тази цел се препоръчва 

коопериране между туристически еденици на територията на МИГ, чрез което да 

изпълнят: 

➢ Създаване на 10 секунден рекламен клип във формат за видео социални мрежи;  
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➢ Професионална SEO оптимизация на туристическите сайтове, които действат на 

територията на МИГ за присъствие в началните резултати при търсене в Google 

търсачката за туристически обекти в област Габрово и Балкана;  

➢ Google спонсорирана реклама – няколко хиляди клика;  

➢ Създаване на „Копирайтинг“ съдържание – минимум 10 статии, в това число на 

английски;  

➢ Ремаркетинг реклама към местата за настаняване;  

➢ Таргетирана реклама за територията на България  в You Tube.  

 

III. Препоръка – Видно от проучването на компанията Google 19 % от туристите се 

допитват до приятели и близки за планиране на пътуванията си. Това показва, че 

туристическите икономически еденици на територията на общините Дряново и Трявна 

трябва, въпреки огромните затруднения, породени от пандемията COVID – 19 да 

съумеят да удовлетворят всички туристи, които посещават територията на МИГ по 

време на извънредната епидемиологична обстановка в България. В период на 

стагнация, която се усеща най-силно в туристическия сектор, туристите все по- 

внимателно ще избират къде да вложат парите си за пътуване и ще разчитат на 

преживявания на близки, приятели и колеги. В случай на оставяне на негативни 

нагласи у посетилите територията на МИГ, това ще намали туристическия поток към 

дестинацията и то в период, когато всяко туристическо посещение е важно за избягване 

на фалити в сектора. 

 

IV. Препоръка – Рестартиране: След преминаването на пандемията от COVID – 19 от 

ключово значение ще бъде съумяването от бърза реакция за възстановяване на 

позициите на туристическия пазар (до колкото това е възможно). Препоръчва се 

коопериране между туристическия бранш и местната власт от територията на МИГ за 

организиране на безплатни концерти на открито, веднага след преминване на 

пандемията от COVID – 19. 
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 Според анализ на министерство на туризма към 2020 г., туристите в България 

може да са се разделят на следните няколко групи със съответните характеристики: 

ГЕНЕРАЦИЯ Z (15-24) 

Профил: ➢ 15-24 години  

➢ Учащи/средно/бакалавър  

➢ Неработещи/стажанти/стартови позиции  

➢ Необвързани/с партньор  

➢ Digital natives  

➢ Out-of-the-box thinkers, отворени към иновации 

Причина за посещение: ➢ Природни забележителности  

➢ Културно-исторически обекти  

➢ Качество на местата за престой  

➢ Ниво на цените  

➢ Достъпни активности и услуги 

Информират се от: ➢ Препоръка от близък 

➢ Онлайн мнения и оценки 

➢ Лични преживявания 

➢ Социални мрежи и туристически приложения 

Резервират: ➢ Онлайн търговски услуги  

➢ Посредством познат  

➢ По телефона 

Комуникационен подход ➢ Онлайн таргетиране чрез сайтове, приложения и 

социални мрежи  

➢ Телемаркетинг  

➢ Организирани информационни групи 

МИЛЕНИЪЛС (25-39) 

Профил: ➢ 25-39 години  

➢ Студенти/полувисше/висше  

➢ Стартови позиции/среден мениджмънт  

➢ Необвързани/млади семейства с деца  

➢ Дигитални експерти  

➢ Амбициозни, адаптивни, любопитни 

Причина за посещение: ➢ Природни забележителности 

➢ Културно-исторически обекти 

➢ Качество на местата за престой 

➢ Ниво на цените 

➢ Любезно обслужване 

Информират се от: ➢ Препоръка от близък 

➢ Онлайн мнения и оценки 

➢ Лични преживявания 

➢ Туристически сайтове 

➢ Социални мрежи и туристически приложения 

Резервират: ➢ Онлайн търговски услуги 

➢ Посредством познат 

➢ На мястото на почивка 

Комуникационен подход ➢ Онлайн таргетиране чрез туристически сайтове, онлайн 

търговски услуги, социални мрежи и туристически 

приложения, сайтове и приложения с мнения и оценки 

➢ Предложения в хотелски мрежи 

В СРЕДНА ВЪЗРАСТ 
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Профил: ➢ 40-54 години 

➢ Полувисше/висше 

➢ В пика на кариерата 

➢ Семейства с пораснали деца 

➢ Технически грамотни 

➢ Уверени, балансирани, платежоспособни 

Причина за посещение: ➢ Природни забележителности 

➢ Културно-исторически обекти 

➢ Качество на местата за престой 

Информират се от: ➢ Препоръка от близък 

➢ Онлайн мнения и оценки 

➢ Лични преживявания 

➢ Туристически сайтове 

Резервират: ➢ Онлайн търговски услуги 

➢ Туристически офис 

Комуникационен подход ➢ Онлайн канали като туристически сайтове. Онлайн 

търговски услуги, сайтове и приложения с мнения и 

оценки 

➢ Туристически офиси и агенции 

В ЗРЯЛА ВЪЗРАСТ 

Профил: ➢ 55+ години 

➢ Висше образование 

➢ В края на кариерата си/пенсионна възраст 

➢ Семейства с пораснали деца/внуци 

➢ Традиционни каналии 

➢ Улегнали, спокойни, фокусирани върху семейството и 

здравето 

Причина за посещение: ➢ Природни забележителности 

➢ Културно-исторически обекти 

➢ Качество на местата за престой 

Информират се от: ➢ Препоръка от близък 

➢ Лични преживявания 

➢ Туристически агенции и офиси 

➢ Традиционни медии (ТВ, радио, вестник) 

➢ Печатни гидове и списания 

Резервират: ➢ Онлайн търговски услуги 

➢ Туристически офис 

➢ По телефона 

Комуникационен подход ➢ Туристически агенции и офиси 

➢ Реклама в телевизионни, радио и печатни 

➢ медии 

➢ Специализирани печатни гидове и списания 

➢ Онлайн търговски услуги 

➢ Телемаркетинг 

Таблица 18 

 

 От представената информация към туристическия сектор на територията на 

МИГ „Дряново-Трявна в сърцето на Балкана“ могат да бъдат направени следните 

препоръки: 
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V. Препоръка – Създаване на единна статистическа туристическа база данни от 

местата за настаняване на територията на МИГ, която да бъде постоянно 

актуализирана и обновявана и да бъде в помощ на планиране на бъдещи подходи 

и инициативи за привличане на туристи в общините Дряново и Трявна. На база 

единна статистическа система ще може да бъде изготвена комуникационна 

стратегия за привличане на желан сегмент туристи на територията на МИГ. 

 

VI. Препоръка – Според регистър на министерство на туризма, единственото 

присъстващо събитие в календара на събитията в България (Приложение 5) към   

Годишна програма за национална туристическа реклама 2020 година е „Международен 

фолклорен фестивал Трявна“, провеждан през месец юли. За привличане на по-голям 

туристопоток в територията на МИГ „Дряново-Трявна в сърцето на Балкана“ трябва да 

бъдат вписани (създадени) нови културни събития. 

VIII. ПРИМЕРИ ЗА ИНОВАТИВНИ ТУРИСТИЧЕСКИ УСЛУГИ, АТРАКЦИИ И 

АНИМИРАНЕ, КОИТО СИ ПРИЛОЖИМИ КЪМ ТЕРИТОРИЯТА НА МИГ 

 

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

туристическия продукт посредством ПРСР 2014-2020 г., не само дава възможност за 

развитие или поддържане на стабилна икономическа рамка, но също и за извличане на 

ползи от всички налични ресурси (демографски, стопански, фолклорни и др.) 

съществуващи на територията на МИГ, за да се насърчи устойчивото местно развитие. 

Основната идея на разбирането за устойчиво местно развитие е, че всяко 

поколение е отговорно за решаване на своите проблеми и не трябва да натоварва 

следващите поколения с тях. Дефиницията за устойчиво развитие е приета и в 

българското законодателство. Тя е включена в заключителните разпоредби на Закона за 

опазване на околната среда и с нея е дадено определение на понятието „устойчиво 

развитие”. 

Съгласно техническото задание от Възложителя при изготвянето на 

настоящия проучвателен документ следва да се включат примери за иновативни 

туристически услуги, атракции и анимиране, които си приложими към 

територията на МИГ.  
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Нестандартно гастрономическо преживяване 

За проекта/ 

практиката 

Малка германска ферма е създала нова кулинарна 

концепция за ресторант, която дава на вечерящите ясен 

поглед върху плевнята за добитък на фермата, като им 

помага да открият връзките между храната и произхода 

й. В малкото селце в Шварцвалд Келберброн от десет 

поколения семейство Цийфле управлява ферма с крави 

и традиционен провинциален хотел „Шванен“. През 

2014 г. плевнята за добитък на фермата е унищожена от 

пожар. След първоначалния шок семейството има 

уникалната възможност да създаде проекта 

„Schwanenwirts Kuhstall“. Семейството проектира 

ресторант, който гледа към съвременната плевня с 

големи панорамни прозорци. Гостите имат ясен поглед 

върху животните, докато се хранят - правят интересни 

открития за живота и поведението на животните и 

илюстрират връзката между храната и 

животновъдството. 

Резултат 

Като подкрепя устойчив природо-ориентиран туризъм и 

гастрономия, проектът се стреми да повиши 

обществената информираност за устойчивото 

земеделие и да насърчи опазването на околната среда 

чрез кулинарно изживяване. След проекта са създадени  

четири нови работни места. Сега фермата използва 

собствени месни продукти в техния хотел и ресторант. 

Ресторантът се превръща в туристическа 

забележителност, която е добре позната в региона и 

извън него. Проектът е номиниран от 

министерството на Баден-Вюртемберг като най-

добрия проект за LEADER-туризъм във 

федералната провинция. 
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Територията на МИГ „Дряново-Трявна в сърцето на Балкана“ е напълно 

подходяща за изпълнението на проектна идея за създаване на ресторант с 

допълнителни атракции, насочени към околната среда. Проектната идея отговаря на 

Приоритет 3, Специфична цел 1 „Усвояване на потенциала за развитие на туризма, 

съчетаващ природните и културни ценности от Стратегията за ВОМР на МИГ 

„Дряново-Трявна в сърцето на Балкана“.  

В подкрепа изпълнението на тази проектна идея може да бъде използвана мярка 

6.4.1 „Инвестиции в подкрепа на неземеделски дейности“ от ПРСР. Основна 

трудност за реализацията е, че от СВМОР на МИГ бенефициентите могат да 

получат само по 5000 лв. БФП за проекти за места за настаняване. 

 

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

 

Продукт или 

услуга, 

подлежащи на 

сравнение 

ТОЧКИ ПО МЕТОДИКА ЗА ОЦЕНКА 

Наличие на ресурси 

на територията на 

МИГ за внедряване 

на идеята 

(4 точки) 

Приоритизиране на 

сектора, в който 

попада идеята в 

Стратегията за ВОМР 

2014-2020 г. 

(2 точки) 

Наличие на 

традиции в 

сектора, в 

който попада 

идеята  

 (1 точка) 

Възможност за 

финансиране на  

идеята, от МИГ  

(3 точки) 

Създаване на 

ресторант с 

допълнителни 

атракции, 

насочени към 

околната среда 

4 2 0 3 

                                                                                                                                         Таблица 19 
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Подобряване на достъпността за посетители до 

възстановен природен резерват 

За проекта/ 

практиката 

С подкрепата от Шведската програма за развитие на 

селските райони 2014-2020 г. е подобрена достъпността 

за посетителите в възстановен общински природен 

резерват. „Stadssjön“ (Градско езеро) се намира в окръг 

Даларна. Това е общински природен резерват, състоящ 

се от крайбрежни пасища и листни блатни гори. 

Въпреки че, е разположено близо до центъра на града, 

езерото не е било достъпно, тъй като е обрасло и е 

заобиколено от дървета и храсти и няма пътища или 

пътеки.  

Проектът е създаден, за да увеличи достъпа до и в 

рамките на резервата, независимо дали за туризъм, 

колоездене или достъп с инвалидна количка. По 

проекта са създадени атракции като наблюдателна кула 

и зони за пикник. 

Резултат 

Дори и без маркетинг и реклама, има все по-голям брой 

местни посетители, идващи в района. Веднага след като 

рехабилитацията приключи и резерватът започне да се 

рекламира, се изчислява, че това ще привлече 

приблизително 5000 посетители годишно. 

Проектът има и образователна функция. Ученици от 

средното училище в района са стажували в една от 

строителните компании, построили кулата, моста и 

пешеходния мост. Освен това училищата в общината 

вече имат възможност да организират образователни 

дейности в района. Посетителите могат да се докоснат 

до природата и заедно с това да научат интересни факти 

за флората и фауната на района. 
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Територията на МИГ „Дряново-Трявна в сърцето на Балкана“ е напълно 

подходяща за изпълнението на проектна идея за подобряване достъпа на посетители до 

природни забележителности. Проектната идея отговаря на Приоритет 9, Специфична 

цел 12 „Запазване и развитие на културната идентичност и традиции“.  

В подкрепа изпълнението на тази проектна идея може да бъде използвана мярка 

7.6 „Проучвания и инвестиции, свързани с поддържане, възстановяване и на 

културното и природното наследство на селата“ от ПРСР.  

Наличието на НП „Централен Балкан“, резервати и защитени зони, богатата на 

природни забележителности територия с благоприятстват развитието на различни 

видове туризъм на територията на МИГ – планински, екологичен, ловен и др. Чрез 

подобряване на достъпа до природни забележителности на територията на МИГ ще се 

повиши туристическата привлекателност и популярност на дестинация Дряново-Трявна 

в регионален и национален мащаб. 

Един от основните фактори за развитие на устойчив туризъм е именно 

осигуряването на достъп и социализация, съобразени с екологичните норми  до 

природните забележителности на територията на МИГ. 

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

Продукт или 

услуга, подлежащи 

на сравнение 

ТОЧКИ ПО МЕТОДИКА ЗА ОЦЕНКА 

Наличие на ресурси 

на територията на 

МИГ за внедряване 

на идеята 

(4 точки) 

Приоритизиране на 

сектора, в който 

попада идеята в 

Стратегията за ВОМР 

2014-2020 г. 

(2 точки) 

Наличие на 

традиции в 

сектора, в 

който 

попада 

идеята  

 (1 точка) 

Възможност за 

финансиране на  

идеята, от МИГ  

(3 точки) 

Подобряване 

достъпа на 

посетители до 

природни 

забележителности 

4 2 1 3 

                                                                                                                                         Таблица 20 
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Бирени уелнес услуги в Словакия 

За проекта/ 

практиката 

Чрез проект, финансиран от ПРСР 2014-2020 г. в 

Словакия (гр. Райечке Теплице) е реконструирана стара 

вила за създаване на висококачествено туристическо 

настаняване, предлагащо бирени уелнес услуги. През 

последните години броят на посетителите, пристигащи 

в Словакия, непрекъснато се увеличава. Това създава 

необходимост от увеличаване на капацитета на 

туристическите съоръжения и качеството на 

предлаганите услуги. В този контекст, фирма „РК 

Гастро“ ООД решава да реконструира стара вила в 

място за туристическо настаняване. Реконструкцията на 

сградата включва добавяне на осем стаи (20 легла), 

оборудване на кухнята и ресторанта, изграждане и 

оборудване на уелнес помещения за бира, озеленяване 

и изграждане на детска площадка. 

Резултат 

Въведена е една от най-новите СПА процедури в 

съвременните уелнес центрове - терапия с бира, 

придобила най-голяма популярност в Австрия, 

Германия и Чешката република. Тази оригинална СПА 

процедура се основава на уникалните качества на 

бирената мая. Бирената вана представлява голям дървен 

съд (вана), обикновено ръчно изработен от масивно 

дъбово дърво, пълен със смес от билки, минерална вода 

и тъмна бира. Чрез проекта, в региона се предлага нова 

услуга за висококачествено туристическо настаняване. 

Създава се иновативен бирен уелнес. Ресторантът на 

вилата предлага регионални домашно приготвени 

ястия, използващи местни съставки, базирани на 

традиционни рецепти. След края на проекта са 

създадени са четири нови работни места. 
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Територията на МИГ „Дряново-Трявна в сърцето на Балкана“ е напълно 

подходяща за изпълнението на проектна идея за създаване на уелнес център с бира. 

Проектната идея отговаря на Приоритет 3, Специфична цел 1 „Усвояване на 

потенциала за развитие на туризма, съчетаващ природните и културни ценности от 

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

В подкрепа изпълнението на тази проектна идея може да бъде използвана мярка 

6.4.1 „Инвестиции в подкрепа на неземеделски дейности“ от ПРСР. Основна 

трудност за реализацията е, че от СВМОР на МИГ бенефициентите могат да 

получат само по 5000 лв. БФП за проекти за места за настаняване. 

Съгласно методиката за оценка на добрата практика, тя отчита 6 точки: 

Продукт или 

услуга, 

подлежащи на 

сравнение 

ТОЧКИ ПО МЕТОДИКА ЗА ОЦЕНКА 

Наличие на ресурси 

на територията на 

МИГ за внедряване 

на идеята 

(4 точки) 

Приоритизиране на 

сектора, в който 

попада идеята в 

Стратегията за ВОМР 

2014-2020 г. 

(2 точки) 

Наличие на 

традиции в 

сектора, в 

който попада 

идеята  

 (1 точка) 

Възможност за 

финансиране на  

идеята, от МИГ  

(3 точки) 

Създаване на 

уелнес център с 

бира 

0 2 1 3 

                                                                                                                                         Таблица 21 
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Диверсификация на туристическото предлагане в 

Словения 

За проекта/ 

практиката 

Чрез проект, финансиран от ПРСР 2014-2020 г. в 

Словения се разширява обхвата на туристическото 

предлагане в район на МИГ чрез подкрепа на малка 

ферма, която да се разнообрази в конна езда, 

терапевтична езда и иновативна терапевтична езда за 

деца с увреждания. Фермата на Антон Върбняк, 

разположена в района на Местната инициативна група 

на Пърлекия (МИГ Пърлекия), решава да предложи 

терапевтични и туристически дейности по конна езда. 

Този вид туризъм все още не е бил развит в района и по 

този начин няколко социални партньора се включили в 

подкрепа на подготовката на този проект по метода 

„отдолу нагоре“. Подпомагането от мярката „Лидер“ е 

използвано за закупуване на карета; конна екипировка 

за конна езда; разработване на пътеки за каране с 

указателни табели; изграждането на зала за езда с 

размери 20 х 40 м., както и наемане на инструктор / 

терапевт. „Equine Assited Therapy“ или терапия, с 

помощта на коне за деца с увреждания се предлага 

безплатно от фермата. 

Резултат 

Проектът успешно разширява гамата от туристически 

продукти и услуги в района на Пърлекия и това има 

както икономически, така и социални ползи. Отчетен е 

15-процентен ръст на посещенията във фермата на 

годишна база и е създадена нова работна позиция за 

инструктор по терапевтична езда. 

 

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

подходяща за изпълнението на проектна идея за диверсификация на туристическото 

предлагане чрез терапевтична езда. Проектната идея отговаря на Приоритет 3, 

Специфична цел 1 „Усвояване на потенциала за развитие на туризма, съчетаващ 
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природните и културни ценности от Стратегията за ВОМР на МИГ „Дряново-Трявна в 

сърцето на Балкана“.  

В подкрепа изпълнението на тази проектна идея може да бъде използвана мярка 

6.4.1 „Инвестиции в подкрепа на неземеделски дейности“ от ПРСР. 

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

конната езда, които са допълнителна туристическа атракция за посетителите на 

територията на МИГ: Конна база – Дряново, Езда в Ловна резиденция „Скалско“, 

комплекс „Страноприемницата“ и др. Наличната база на територията на МИГ може да 

бъде надградена с включване на различни видове терапевтична езда, която да бъде 

промотирана и рекламирана като полезна за здравето и здравословния начин на живот. 

Конната езда с терапевтични цели се нарича хипотерапия и може да помогне при 

различни по характер заболявания.  

Установено е, че контактът с коня може да се отрази добре на деца и възрастни. 

Смята се, че общуването с животно като коня помага значително и на деца, при които 

отсъства реч или пък е силно нарушена – контактите с животното стимулират уменията 

за общуване. 

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

Продукт или 

услуга, 

подлежащи на 

сравнение 

ТОЧКИ ПО МЕТОДИКА ЗА ОЦЕНКА 

Наличие на ресурси 

на територията на 

МИГ за внедряване 

на идеята 

(4 точки) 

Приоритизиране на 

сектора, в който 

попада идеята в 

Стратегията за ВОМР 

2014-2020 г. 

(2 точки) 

Наличие на 

традиции в 

сектора, в 

който 

попада 

идеята  

 (1 точка) 

Възможност за 

финансиране на  

идеята, от МИГ  

(3 точки) 

Диверсификация 

на туристическото 

предлагане чрез 

терапевтична езда 

4 2 1 3 

                                                                                                                                         Таблица 22 
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Melitzazz - Насърчаване на културното 

наследство на регион Цакония 

За проекта/ 

практиката 

Проектът е пример за финансиран от ЛИДЕР местен 

фестивал, който се превръща в инструмент за 

популяризиране на културното наследство и създаване 

на необходимите условия за устойчиво местно 

развитие. Фестивалът „Melitzazz“ стартира като 

инициатива за популяризиране на местната 

гастрономия в региона Цакония (Източен Пелопонес). 

Успехът на финансирания от LEADER фестивал се 

превръща в двигател за устойчиво местно развитие на 

района. С течение на годините „Melitzazz“постепенно 

установява своята идентичност, обогатявайки програма 

си и акцентирайки върху различни теми всяка година: 

„Народни песни и танци“ (2010); ‘Изложение на местни 

продукти’ (2011); „Средиземноморска кухня“, 

„Музикални адаптации“ (2012); ‘Tsakonian carpet’, 

‘Melitzazz junior’ (2013); ‘Cine-Melitzazz’ (2014); ‘Джаз 

ликьор’ (2015); ‘На път’, ‘Стена за катерене на деца’ 

(2016); ‘Loving Melitzazz’ (както в Loving Vincent), 

(2017); ‘Танц в лабиринт’ (2018). 

Резултат 

Проектът е помогнала за:  

Подчертаване стойността и уникалността на 

наследството на Цакония с цел укрепване на 

регионалната идентичност;  

Привличане на туристи;  

Подобряване на качеството на живот на местното 

население и стимулиране на местната икономика. През 

2018 г. около 6 000 души посещават фестивала. 

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

подходяща за изпълнението на проектна идея за повишаване на туристическата 

стойност на територията на МИГ чрез кулинарни фестивали. Проектната идея отговаря 
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на Приоритет 3, Специфична цел 1 „Усвояване на потенциала за развитие на туризма, 

съчетаващ природните и културни ценности от Стратегията за ВОМР на МИГ 

„Дряново-Трявна в сърцето на Балкана“.  

Съгласно методиката за оценка на добрата практика, тя отчита 7 точки: 

Продукт или 

услуга, 

подлежащи на 

сравнение 

ТОЧКИ ПО МЕТОДИКА ЗА ОЦЕНКА 

Наличие на ресурси 

на територията на 

МИГ за внедряване 

на идеята 

(4 точки) 

Приоритизиране на 

сектора, в който 

попада идеята в 

Стратегията за ВОМР 

2014-2020 г. 

(2 точки) 

Наличие на 

традиции в 

сектора, в 

който 

попада 

идеята  

 (1 точка) 

Възможност за 

финансиране на  

идеята, от МИГ  

(3 точки) 

Инициатива за 

популяризиране 

на местната 

гастрономия 

4 2 1 0 
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Пътека на дърветата в Ивенак 

За проекта/ 

практиката 

Проектът се изразява в изграждане на пътека до върха 

на дърво, която подобрява преживяването на 

посетителите в една от най-старите дъбови гори в 

Европа. Ивенак е гора, която се използва от векове за 

пасища. Тя има най-старите дъбове в Европа, някои  

които са на възраст над 1000 години. В гората има 

огромно разнообразие от видове, които живеят около 

древните дъбови дървета. Подкрепата от Програмата за 

развитие на селските райони (ПРСР) на Мекленбург-

Предна Померания е използвана за изграждането на 

безпрепятствена пътека на върховете на дърветата. 

Пътеката води през върховете на дърветата, през 

платформи и филигранни мостове до няколко 

приключенски пътеки, където посетителите могат да 

намерят информация за гората и нейната история. 
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Резултат 

Днес пътеката е популярна туристическа атракция. От 

отварянето на пътеката броят на посетителите на 

Ивенак се е удвоил от 50 000 на 100 000 души годишно. 

 

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

подходяща за изпълнението на проектна идея за повишаване на туристическата 

стойност на горите на територията на МИГ. Проектната идея отговаря на Приоритет 3, 

Специфична цел 1 „Усвояване на потенциала за развитие на туризма, съчетаващ 

природните и културни ценности от Стратегията за ВОМР на МИГ „Дряново-Трявна в 

сърцето на Балкана“.  

На територията на МИГ се намират следните защитени територии: Природна 

забележителност „Бачо Киро“ – пещера с площ 0.5 хектара; Защитена местност 

„Дряновски манастир“ - с площ от 311,14 хектара; Защитена зона по Директивата за 

местообитанията, която се допира до защитена зона по Директивата за птиците, 

съгласно НАТУРА 2000 „Дряновска река“ с площ от 187.62 хка; Защитена зона по 

Директивата за местообитанията „Река Янтра“ с площ от 13900, 41 хка; Защитена зона 

по Директивата за местообитанията „Скалско“ с площ от 2192,3 хка. 

Съгласно методиката за оценка на добрата практика, тя отчита 6 точки: 

Продукт или 

услуга, 

подлежащи на 

сравнение 

ТОЧКИ ПО МЕТОДИКА ЗА ОЦЕНКА 

Наличие на ресурси 

на територията на 

МИГ за внедряване 

на идеята 

(4 точки) 

Приоритизиране на 

сектора, в който 

попада идеята в 

Стратегията за ВОМР 

2014-2020 г. 

(2 точки) 

Наличие на 

традиции в 

сектора, в 

който попада 

идеята  

 (1 точка) 

Възможност за 

финансиране на  

идеята, от МИГ  

(3 точки) 

Повишаване на 

туристическа 

стойност на 

горите 

4 2 0 0 
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Пещерата Трик Клийф 

За проекта/ 

практиката 

Проектът е на община Касълтън за подобряване на 

съоръженията на геоложки обект (пещера), активиране 

на нови базирани на посетители дейности и привличане 

на повече посетители, които ще прекарват повече време 

в района. Пещерата е известна със своите уникални 

находища на камък „Blue John“ (флуорит). С 

реализирането на проекта собственикът на обекта 

подобрява сегашните съоръжения, прибавя нови 

туристически активности и разширява капацитета за 

производство на крайни продукти от добития камък. 

Интериорът е реновиран, добавен е нов музей и са 

създадени нови табели. Оборудвана е работилница, 

достъпна за ученици и посетители. Там те могат да се 

запознаят с процеса по обработка на „Blue John“. 

Резултат 

Създадени са 3 нови работни места на пълен работен 

ден и 2 на непълен работен ден (висококвалифицирани 

специалисти, стажанти, 2 еквивалентни длъжности, 

обслужващи посетители на непълно работно и 

квалифициран архивист. Проектът е донесъл и свежи 

приходи в местната икономика. Броят на посетителите 

е нараснал  с 30% в сравнение с нивата от 2017 г. 

Създадени са нови продукти, произведени от материали 

в пещерата, които представляват интерес, както за 

колекционери, така и за любители 

 

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

подходяща за изпълнението на проектна идея за повишаване на туристическата 

стойност на пещера. Проектната идея отговаря на Приоритет 3, Специфична цел 1 

„Усвояване на потенциала за развитие на туризма, съчетаващ природните и културни 

ценности от Стратегията за ВОМР на МИГ „Дряново-Трявна в сърцето на Балкана“. В 

подкрепа изпълнението на тази проектна идея може да бъде използвана мярка 6.4.1 
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„Инвестиции в подкрепа на неземеделски дейности“ от ПРСР или мярка 7.5 

„Инвестиции за публично ползване в инфраструктура за отдих, туристическа 

инфраструктура“. 

На територията на МИГ „Дряново-Трявна“ се намира известната пещера „Бачо 

Киро“, която се експлоатира туристически и се радва на висока посещаемост. Местният 

туристически бранш може да се възползва като увеличи приложимостта на 

положителния ефект от присъствието на пещерата на територията на МИГ с проекти 

като горепосочения. 

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

Продукт или 

услуга, 

подлежащи на 

сравнение 

ТОЧКИ ПО МЕТОДИКА ЗА ОЦЕНКА 

Наличие на ресурси 

на територията на 

МИГ за внедряване 

на идеята 

(4 точки) 

Приоритизиране на 

сектора, в който 

попада идеята в 

Стратегията за ВОМР 

2014-2020 г. 

(2 точки) 

Наличие на 

традиции в 

сектора, в 

който попада 

идеята  

 (1 точка) 

Възможност за 

финансиране на  

идеята, от МИГ  

(3 точки) 

Повишаване на 

туристическа 

стойност на 

геоложко 

образувание 

4 2 1 3 
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Кафене Еделщайн – място за срещи в селски 

район 

За проекта/ 

практиката 

Този проект е на стойност от само 33 327 евро. В края 

на 2017 г. минералогичен музей, намиращ се в старото 

училище в квартал Оберкирхен, е преобразуван в място 

за среща, наречено „Café Edelstein“. Две от стаите са 

обновени и зоната на кафенето е превърната в място за 

срещи, което процъфтява и се радва на интерес сред 

местното население. Скоро възникна необходимостта 
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да се създаде използваемо съоръжение на открито, за да 

може кафенето да предлага и събития на открито при 

хубаво време. Както закритите, така и външните площи 

предоставят на групите възможност да имат централен 

пункт за срещи за редовни събития през всички сезони. 

Резултат 

Кафенето Edelstein се превръща в централна точка за 

комуникация на населението в Оберкирхен. 

В новосъздадената зона на открито при хубаво време и 

в сътрудничество с местни компании (кетъринг, 

ресторанти, клубове и др.), всеки вторник се предлагат 

вечери с барбекю или други кулинарни дейности. 

Различни социални клубове, компании от приятели или 

групи използват кафенето ежедневно за своите 

събирания.  

 

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

подходяща за изпълнението на проектна идея за създаване на анимирано кафене с 

атракции на открито. Проектната идея отговаря на Приоритет 3, Специфична цел 1 

„Усвояване на потенциала за развитие на туризма, съчетаващ природните и културни 

ценности от Стратегията за ВОМР на МИГ „Дряново-Трявна в сърцето на Балкана“. В 

подкрепа изпълнението на тази проектна идея може да бъде използвана мярка 6.4.1 

„Инвестиции в подкрепа на неземеделски дейности“ от ПРСР. 

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

Продукт или 

услуга, 

подлежащи на 

сравнение 

ТОЧКИ ПО МЕТОДИКА ЗА ОЦЕНКА 

Наличие на ресурси 

на територията на 

МИГ за внедряване 

на идеята 

(4 точки) 

Приоритизиране на 

сектора, в който 

попада идеята в 

Стратегията за ВОМР 

2014-2020 г. 

(2 точки) 

Наличие на 

традиции в 

сектора, в 

който попада 

идеята  

 (1 точка) 

Възможност за 

финансиране на  

идеята, от МИГ  

(3 точки) 

Анимирано 

кафене 
4 2 0 3 

                                                                                                                                         Таблица 26 
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Добрите практики, подлежащи на сравнение в настоящия анализ са подбрани на 

база два основни критерия – Иновативност и Приложимост на територията на МИГ 

„Дряново-Трявна в сърцето на Балкана“.  

През последните 10 години Местните инициативни групи на територията на 

България успешно подпомогнаха бенефициентите към Стратегиите за ВОМР, 

натрупаха добри практики и “know-how”.  

През програмен период 2014-2020 г. и бъдещия програмен период 2021-2027 г. 

подходът ЛИДЕР (ВОМР) в България насочва и ще насочва все повече своите усилия 

към иновациите в туризма селските райони в България, в това число създаването на 

висока добавена стойност и постигането на конкурентно предимство на туристическите 

услуги от ЕС и Европейското икономическо пространство пред останалата част от 

света. 

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

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

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

като територията на прилагане на подхода ЛИДЕР представлява около 50% от 

територията на страната. 

Продукт или услуга, 

подлежащи на 

сравнение 

СРАВНИТЕЛЕН АНАЛИЗ  

Наличие на 

ресурси на 

територията 

на МИГ за 

внедряване 

на идеята 

(4 точки) 

Приоритизира

не на сектора, 

в който попада 

идеята в 

Стратегията за 

ВОМР 2014-

2020 г. 

(2 точки) 

Наличие на 

традиции в 

сектора, в 

който попада 

идеята  

 (1 точка) 

Възможност 

за 

финансиране 

на  идеята, от 

МИГ  

(3 точки) 

Общо 

Създаване на 

ресторант с 

допълнителни 

атракции, насочени 

към околната среда 

4 2 0 3 9 

Подобряване достъпа 

на посетители до 

природни 

забележителности 

4 2 1 3 10 
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Създаване на уелнес 

център с бира 
0 2 0 3 5 

Диверсификация на 

туристическото 

предлагане чрез 

терапевтична езда 

4 2 1 3 10 

Инициатива за 

популяризиране на 

местната 

гастрономия 

4 2 1 0 9 

Повишаване на 

туристическа 

стойност на горите 
4 2 0 0 6 

Повишаване на 

туристическа 

стойност на геоложко 

образувание 

4 2 1 3 10 

Анимирано кафене 4 2 0 3 9 

                                                                                                                                                                                             Таблица 27 

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

са осигури устойчиво развитие и позициониране на МИГ „Дряново-Трявна в 

сърцето на Балкана“ в национален или европейски аспект, предложените добри 

практики следва да покриват минимум 7 точки от оценката на потенциала им за 

прилагане територията на МИГ: 



 

                  

 

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

 

Този документ е създаден в рамките на Споразумение № РД50-45 от 30.04.2018 г за изпълнение на Стратегията за ВОМР и предоставяне на 

безвъзмездна финансова помощ., който се осъществява с финансовата подкрепа на мярка 19 „Водено от общностите местно развитие” от 

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

Цялата отговорност за съдържанието на този документ се носи от Сдружение с нестопанска цел „Местна инициативна група – Дряново-

Трявна в сърцето на Балкана“  и  при никакви обстоятелства не може да се счита, че този документ отразява официалното становище на 

Европейския съюз и Управляващия орган. 

   68 

 

Графика 23 

 

 

 

             Графика 24

    

Приложение 1: 

 

АНКЕТНА КАРТА  

МИГ „Дряново–Трявна в сърцето на Балкана“ 
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Във връзка с изготвяне на анализ и проучване на възможностите за развитие на 

иновативни туристически услуги и атракции, анимиране на територията на МИГ 

"Дряново - Трявна в сърцето на Балкана“ 

Предварително благодарим за отделеното време и за Вашата съпричастност! 

I. ИНФОРМАЦИЯ ЗА АНКЕТИРАНОТО ЛИЦЕ 

 

1. Вие сте? 

 Моля, отбележете: 

 

 Мъж 

 Жена 

 

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

Моля, отбележете: 

 

 Община Дряново 

 Община Трявна 

 

3. В коя възрастова група попадате? 

Моля, отбележете: 

 

 Под трудоспособна възраст – до 17 години 

 В трудоспособна възраст – от 18 до 29 години 

 В трудоспособна възраст – от 30 до 55 години 

 В трудоспособна възраст – от 55 до 64 години 

 Над трудоспособна възраст – над 64 години 

 

4. Какво образование притежавате? 

Моля, отбележете: 

 

 Без образование 
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 Начално образование 

 Основно образование 

 Средно образование 

 Средно специално образование 

 Висше образование (проф. бакалавър, бакалавър, магистър) 

 

 

5. Каква е Вашата професионална ангажираност? 

Моля, отбележете: 

 

 Работещ/Нает 

 Собственик на предприятие (ЕТ, ЕООД и др.) 

 Земеделски производител 

 На свободна професия 

 Безработен 

 

6. Като представител на коя заинтересована страна се определяте? 

Моля, отбележете: 

 

 Работещ в сферата на туризма 

 Собствен бизнес в сферата на туризма 

 НПО сектор 

 Публичен сектор 

 Друго 

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

определяте: 

 

 

 

7. В кой сектор на туризма развивате своята дейност? 

Моля, отбележете: 
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 Ресторантьорство 

 Хотелиерство 

 Анимация и забавления 

 Неприложимо 

 Друго 

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

 

 

 

II. СПЕЦИФИЧНА ИНФОРМАЦИЯ ЗА НУЖДИТЕ НА АНАЛИЗА 

 

1. Според Вашите наблюдения, как оценявате състоянието на туризма на 

територията на Вашата община след 13.03.2020 г. и разразилата се пандемия от 

COVID-19? 

Моля, отбележете: 

 

 Нищо не се промени 

 Туристопотокът има драстичен спад 

 Туристопотокът има лек спад 

 Туристопотокът се увеличи драстично 

 Туристопотокът има леко увеличение 

 

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

общините Дряново и Трявна след преминаване на пандемията от COVID-19? 

Моля, отбележете: 

 

 Да, визията и стратегията трябва да бъдат коренно променени 

 Необходими са някои промени 

 Не, сегашната визия и стратегия са подходящи 

 Не мога да преценя 
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3. Според Вашето мнение, какво трябва да се направи за да се развива 

туристическия отрасъл на територията на МИГ по-добре след преминаване на 

пандемията от COVID-19? 

Моля, отбележете: 

 

 Да се подобри туристическата материална база, с цел привличане на по-

платежоспособни туристи 

 С помощта на местните власти да се увеличи рекламата на природните и 

културните забележителности на територията на МИГ 

 С помощта на местния туристически бранш да се увеличи рекламата на 

природните и културните забележителности на територията на МИГ 

 Да се изградят нови туристически атракции и забавления 

 Друго  

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

 

 

 

4. Коя от изброените дейности бихте включили хипотетично Вие, при извършване 

на туристическа дейност на територията на МИГ „Дряново-Трявна в сърцето на 

Балкана“? 

Моля, отбележете: 

 

 Турове с включени екопътеки 

 Приготвяне на домашна храна в домашни условия за туристите 

 Обучения в занаяти за туристите 

 Организиране на планински преходи 

 Лов и риболов 

 Допълнително анимирани на преживяванията на туристите 

 Друго  

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

 

 

 

5. Според Вас, кое твърдение най-точно описва понятието „иновация“? 
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Моля, отбележете: 

 

 Предлагане на напълно нова стока или услуга 

 Въвеждане на технологично изобретение – машина, софтуер, научно откритие 

 Въвеждане на креативна нова идея 

 Всяко нововъведение, което може да е машина, организация на труда, идея  

 

6. Според Вашето лично мнение, коя най-често срещаната иновация на 

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

бранш ? 

Моля, отбележете: 

  

 Онлайн резервации чрез уеб платформи 

 Туристически пакети за интегрирано туристическо предлагане 

 Предлагане на допълнителни туристически атракции 

 Не се срещат иновации 

 Друго 

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

 

 

 

7. Според Вас, коя мярка би била най-подходяща за предприемане от 

туристическия бранш и/или местната власт за повишаване на туристопотока на 

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

Моля, отбележете: 

  

 Организиране и провеждане на тясно спектърни фестивали за комикси, 

късометражно кино и др. 

 Организиране на прояви за немасов спорт 

 Стартиране на кампания за предоставяне на „Зелени офиси“ за заетите в ИТ и 

аутсорсинг сектора 

 Създаване на обществени свободни пространства за култура и изкуство 

 Организиране на прояви за екстремни спортове 

 Организиране на образователни игри за деца 
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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. 

   74 

 Организиране на безплатни концерти на открито с популярни изпълнители 

 Друго  

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

 

 

 

8. Кои, според Вас са методите и способите за развитие на туристически 

посещения, чрез отдалечени работни места в ИТ и аутсорсинг сектора - „Зелени“ 

офиси на територията на Вашата община? 

Моля, отбележете: 

  

 Осигуряване на широколентов 300 mb+ интернет достъп в местата за 

настаняване на територията на общината 

 Осигуряване на широколентов 1000 mb интернет достъп в обществените места и 

заведенията за храни и напитки на територията на общината 

 Ускорено изграждане на инфраструктура за въвеждане на 5G мобилен интернет 

на територията на МИГ 

 Създаване на работни помещения към местата за настаняване 

 Създаване на условия и подходяща инфраструктура към обществените места на 

открито на територията на МИГ, позволяващи офис работа на открито 

 Реклама на територията на МИГ като дестинация за „Зелени“ офиси 

 Друго  

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

 

 

 

 

Благодарим Ви! 

 

 


