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I. ВЪВЕДЕНИЕ В ПРОБЛЕМАТИКАТА 

 

Територията на която се осъществява дейността на Местна инициативна 

група Павликени – Полски Тръмбеш(МИГ) е перспективна туристическа 

дестинация. В настоящия момент, на областно ниво, тя е в сянката на основните 

туристически обект в област В. Търново находящи се в градовете В. Търново, 

Елена и Свищов. В същото време, с оглед изразения туристически потенциал на 

региона и богатото природно и културно наследство на територията на МИГ, то 

може да е пространство за стимулиране на специфични и иновативни видове 

туризъм. През последните години на територията на община Павликени бяха 

осъществени в по-голяма степен инвестиции за развитие на туризма отколкото 

в община П. Тръмбеш. Основните направления, в които са реализирани проекти 

са за изграждане на нови или реконструкция на съществуващи обекти, 

инвестиции за разнообразяване на предлаганите туристически услуги в района, 

културен и фестивален туризъм и др. 

Освен развлекателно значение, туризмът има и социално значение. То се 

изразява в осигуряването на доходи, трудова заетост за над 169 хиляди души 

пряко и косвено заети по икономически дейност по данни на НСИ за 2017г.1 

Заедно с туроператорите и туристическите агенти и останалите свързани 

икономически дейности тези показатели са много по-високи и формират близо 

12% заетост от всички дейности у нас според статистиката на Националния 

статистически институт(НСИ) за 2016г. Тази икономическа дейност способства 

за пълноценно използване на свободното време; съдейства за опазване здравето 

на хората; повишава трудоспособността; задоволява културно-познавателни 

                                                 
1 http://www.nsi.bg/bg/content/7731/брой-на-заетите-лица; вж. също: Ангелкова, Н., Туризмът осигурява 

заетост на 12% от работещите в Българияhttps://varnautre.bg/2018/05/10/81150/туризмът-осигурява-

заетост-на-12-от-рабо; Всички публикации в текста са цитирани според съдържанието си към 2о.12.2018г.; 

http://www.nsi.bg/bg/content/7731/брой-на-заетите-лица;%20вж


 

 

потребности и др. Развитието на всички тези направления посредством 

въвеждането на иновативни практики ще увеличи социалната значимост на 

отрасъла. Туризмът дава възможност за обогатяване културата на местното 

население чрез общуването му с представители на различни народи и насърчава 

придобиването на чуждоезикови знания. 

Отрасълът притежава екологично значение, тьй като оказва влияние върху 

околната среда в страната, респективно на територията на местната 

инициативна група тъй като потребителите на услугата имат изисквания към 

обстановката. В тази връзка развитието на туризма е немислимо без строги 

мерки за опазване на природната среда и подобряване чистотата на селищата. 

Тези мерки са функция на общата култура на местното население и в частност 

- на екологичната му култура. Туристическите пътувания обикновено са 

свързани със замърсяване на селища, паркове и други туристически обекти. 

Това налага към туристическите услуги да се включват разяснения по 

"режимите на ползване" на определени територии. За съжаление, се наблюдават 

нерешени проблеми в сферата на туризма, които стоят като предизвикателство 

пред местната общност и които в известна степен възпрепятстват развитието на 

територията, по-важни от които са недостатъчно ниво на качество на 

предлаганите туристически услуги; ценообразуването на услугите предлагани 

от обектите за настаняване; липса на достатъчно атракциони и други 

развлекателни съоръжения и т.н. 

Според някои изследователи, по отношение на иновациите в туризма 

сравнително малко внимание се отделя на различните видове нововъдения. В 

България, отчитайки развитието и динамиката на туризма, въпросът за 

иновациите и иновативните стратегии в туризма не е задълбочено изследван, 

като основния акцент е върху влиянието на новите информационни и 

комуникационни технологии като сравнително по-малко внимание се отделя на 

продуктовите, процесиите н маркетингови и организационни иновации. 



 

 

Отделните иновации, заедно създават верижна реакция, която води до значими 

трансформации чрез интерпретация и социална адаптация допринасяйки за 

безопасността, преживяването и удоволствието от туристическото пътуване. От 

друга страна, иновациите променят облика на туристическите предприятия, 

като спомагат за по-голяма рентабилност и ефикасност, обвързвайки отделните 

играчи в нови мрежи и системи.2  

Ето защо, настоящата работа е насочена към изследване на възможностите 

за въвеждане на иновативни практики по отношение на развитието на туризма 

с цел неговото устойчиво развитие на територията. Основната цел на 

настоящото проучване е изследване на туристическия сектор на територията на 

МИГ Павликени – Полски Тръмбеш в конктеста на националната и 

чуждестранна практика в разглеждания икономически отрасъл. На следващо 

място ще се обосноват възможностите за популяризиране на ваканционния 

отрасъл чрез организирането на нови мероприятия. Работата ще отчете и 

необходимостта от модернизиране на визията за местен туризъм и ще мотивира 

позитивно регионалната и национална принадлежност на жителите на 

населените места на територията на МИГ като наследници на значимо 

природно и културно наследство.  

Писменият материал е структуриран в няколко основни направления 

изразени в следните основни точки: 

- методология, цели и принципи на изследването; 

- анализ на природо-географската и социално-икономическа 

характеристики на територията на МИГ Павликени – Полски Тръмбеш като 

предпоставка за развитието на туризма; 

                                                 
2 Милева, С., Иновационни стратегии и иновации в туризма, НБУ, Сборник "Стратегически визии: 

ефективно управление за икономически, организационни и социални трансформации”, 

https://www.researchgate.net/publication/304303277_INOVACIONNI_STRATEGII_I_INOVACII_V_TURIZ

MA; 



 

 

- проучване на основните нормативни документи (на национално, 

регионално и  местно пиво), свързани с развитие на туризма на територията на 

МИГ; 

- дефиниране на понятието “иновация” в контекста на проучването с оглед 

изясняване на съдържанието на иновациите в туризма; 

- изследване мнението на местната общност чрез анкетиране относно 

възможностите за разработване на иновативни туристически продукти и услуги 

на територията на МИГ; 

- анкетиране на представители на туристическият бранш от територията на 

МИГ за интереса им към предлагане на иноватични туристически продукти и 

услуги; 

- анализ на резултатите от проведеното анкетно проучване; 

- обсъждане на приложими примери за иновативни туристически 

продукти/практики от България и Европейския съюз; 

- изготвяне на препоръки за действие основани на направените изводи. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

II. МЕТОДОЛОГИЯ, ЦЕЛИ И ПРИНЦИПИ НА ИЗСЛЕДВАНЕТО 

 

Обект на настоящото изследване е туризмът на територията на МИГ 

Павликени – Полски Тръмбеш. Той ще бъде анализиран чрез проучване на 

първични и вторични източници, както и на преглед на достъпните научни 

изследвания, ще се направи опит да се представят измеренията на проблемите 

при финасирането му от общото към частното – теоретично, регионално и 

национално ниво като се представи в обобщен вид спецификата на всяко 

равнище. Предмет на труда са възможностите за въвеждане на иновативни 

практики по отношение на развитието на туризма с цел неговото устойчиво 

развитие на територията на МИГ. 

Цел на изследването са: 

1. Анализ и оценка на социално-географския потенциал на територията на 

МИГ за въвеждане на иновативни туристически продукти и услуги. Предлагане 

на препоръки за въвеждане на иновативни продукти и услуги, които ще 

подобрят състоянието на туристическия сектор и ще допринесат за неговото 

устойчиво развитие; 

2. Планиране конкретни действия от страна на местната инициативна 

група, включително посредством прилагане на стратегията за воденото от 

общностите местно развитие(ВОМР) за по-нататъшно развитие на туризма в 

региона. В резултат на направения анализ на социално-географската и 

икономическата характеристика на територията, МИГ следва да приложи 

конкретни мерки(самостоятелно или в партньорство с общините и 

представители на браншовите организации), допринасящи за въвеждането на 

иновативни туристически продукти на територията; 

3. Формулиране на изводи и препоръки. Направените изводи и препоръки 

ще дадат обективна оценка за готовността на територията за разнообразяванена 



 

 

туристическия сектор чрез веждане на иновации, за подобряване на 

координацията между всички организации и институции на местно и 

регионално ниво, които имат отношение към развитието на туризма, 

предприемане на конкретни действия и подходи за по-нататъшното успешно 

развитие на туризма и т.н. 

Задачите на настоящата работа са: 

1. Да се анализират първични и вторични документални източници на 

информация: нормативни актове и документи с оглед извършването на 

природо-географска и социално-икономическа оценка на територията на 

територията на МИГ Павликени – Полски Тръмбеш с фокус развитите и 

разнообразяване на туристическите услуги“; преглед на справочни издания, 

каталози и др. източници касаещи информационното осигуряване на 

изследването; 

2. Да се проучи и анализира научната литература свързана със 

изследваната тема; 

3. Да се направят изводи за състоянието на изследвания проблем, в т.ч. 

число да се изведат препоръки за последващи действия. 

Основните изследователски методите, с които ще се осъществи 

настоящата дипломна работа, са следните: 

1. Емпиричен метод по отношение на проучване и анализиране на 

информационната база, която позволява изследването на избраната 

проблематика. Това включва запознаване с първични и вторични източници на 

информация; издирване на водещи научни изследвания на български и чужди 

изследвачи и пр.; 

2. Прилагане на дедукционния, абстрактно-логическия и хронологично-

проблемния методи като фундаментални изследователски техники за извличане 

на значими изводи; 



 

 

3. Използване на комплексен метод за проучване възможностите за 

природо-географска и социално-икономическа оценка на територията на МИГ 

Павликени – Полски Тръмбеш с фокус развитите и разнообразяване на 

туристическите услуги като дейност регламентирана от нормативни актове, но 

подчинена на икономически закономерности. 

Информационното осигуряване на дипломната работа се основа на 

няколко типа източници: първични, вторични и теоретични. Към първия вид са 

всички документи, които ще се използват: нормативни актове, статистически 

анкети и пр. документи касаещи регламентацията на обекта  и предмета на 

проучването, към вторичните се отнасят различна справочна литература под 

формата на речници, енциклопедии, други информационни издания. Някои от 

документите са фундаментални, а други са са със специфична насоченост и са 

малко известни извън тесните граници на съответните професионални колегии. 

Българската наука е представена с приносите на икономисти като Соня Милева, 

Ваня Цонкова и др. Интернет средата ще обезпечи изследването с трудове на 

чуждестранни представители на икономическата наука. Цитирането на тази 

литература ще включва добавяне на активна електронна връзка, а когато липсва 

възможност за позоваване на страници и др. индетификационни признаци, ще 

се посочва името на автора, годината на публикация и линк към видим интернет 

адрес, актуален към 20.12.2018г. Освен електронните ресурси, като средство за 

научно обезпечаване, са използвани библиотечните фондове на 

Университетската библиотека на ВТУ, Регионална народна библиотека “П. Р. 

Славейков” и др. авторитетни книгохранилища.  

Основните принципи на проучването са: 

1. Равенство между половете и превенция срещу дискриминация. 

Анкетните карти - обект на настоящото проучване, ще бъдат разпространявани 

до различни представители на местната общност, без да се взема под внимание 

полът и/или етнически произход на анкетираните лица. Събраните данни от 



 

 

проведеното допитване ще бъдат обобщени и анализирани като мненията ще 

бъдат обсъдени равнопоставено; 

2. Партньорство. Принципът на изграждане на партньорски 

взаимоотношения ще е основополагащ за успешното въвеждане на иновативни 

практики в развитието на туристическите услуги и продукти на територията на 

МИГ Павликени – Полски Тръмбеш; 

3. Устойчиво развитие. Настоящата работа ще има положително значение 

за устойчивото развитие на туризма в региона, ще насърчи 

конкурентоспособността на местната икономика, ще заслили социалното 

включване и сближаване, ще подобри качеството на живот на заетите в сектора; 

4. Опазване на околната среда. Въвеждането на иновативни за територията 

туристически продукти и/или услги ще са обвързани с въвеждането на мерки, 

опазващи околната среда. 

При изготвянето на анализа ще се положат максимални усилия за 

постигане на пълнота на изследването. Въпреки това, сме наясно, че е 

непосилно и невъзможно да се обхване целия спектър от информация. Има 

проблеми, които ще бъдат напълно или частично решени от работата на други, 

които ще се посветят на изследвания в областта на туризма. Независимо от това, 

считам че с тази работа се дава, макар и скромен, принос в изследваната 

тематика. 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

III. АНАЛИЗ НА СОЦИАЛНО-ГЕОГРАФСКИТЕ 

ХАРАКТЕРИСТИКИ НА ТЕРИТОРИЯТА НА  

МИГ ПАВЛИКЕНИ – ПОЛСКИ ТРЪМБЕШ 

 

3.1. Анализ на природно - географските характеристики на 

територията на МИГ като предпоставка за развитието на туризма 

Територията на МИГ Павликени – Полски Тръмбеш съвпада с 

административната карта на двете едноименни общини. Тя разполага с 

предпоставки за развитие на значителни туристически ресурси, което определя 

и благоприятните перспективи пред развитието на туризма в бъдеще. 

Туристически ресурси са обекти и явления - природни или дело на човека, които 

са предпоставка за извършването на туристически пътувания. Местните 

туристически ресурси се отличават с голяма атрактивност. Те изискват малки 

капиталовложения и дават възможност за многократно ползване. Всичко това 

ги прави привлекателни за туристите.  

Ресурсите биват природни и антропогенни. Природни туристически 

ресурси са възможностите, които предоставят природните компоненти: релеф, 

води, климат, растителност, животински свят. По българските земи, най-

важните за развитието на туризма природни ресурси са климатът и релефът. 

Слабо се експлоатират възможностите на останалите природни компоненти: 

растителност, животински свят, води и др. Община Павликени се отличава с 

добри практики в тази насока с реализираните в миналото проекти за 

експониране на природни забележителности свързани с водните природни 

дадености, в т.ч. Зараповски водопад, Каньонът на р. Негованка и др3. В община 

Полски Тръмбеш природни дадености са по-ограничени, доколкото не са 

налични обекти като пещери, водопади , манастири, крепости, хижи и др., които 

                                                 
3 http://www.pavlikeni.bg/index.php?option=com_content&view=article&id=1036&Itemid=187&lang=bg; 



 

 

в момента привличат голяма част от туристическия поток. В същото време тази 

местна общност е разположена в централната равнинна част на област Велико 

Търново и има на разположение богатото на биологично разнообразие средно 

течение на р. Янтра4. Тази даденост, обаче, към настоящия момент не е 

оползотворена. На следващо място, в двете общини не се използват рационално 

възможностите на реките и язовирите за развитието на риболов и водни 

спортове, в т.ч. гребане,плуване и др.  

Антропогенни условия и ресурси се отнасят към всички прояви на 

материалната и духовна култура на населението от територията. 

Атрактивността им не се влияе от климатичните условия, което дава 

възможност за целогодишната им експлоатация. Антропогенни туристически 

ресурси са архитектурните паметници, археологическите находки, религиозни 

обекти(черкви, манастири и др.), музейни експозиции, културни институции 

като читалища, индустриални обекти, спортни обекти, циркови атракции, 

музикални представления, кинопрожекции и др. 

Антропогенните ресурси спомагат за развитието на следните видове 

туризъм: рекреативен(планински, балнеолечебен, пешеходен, спортен и др.); 

познавателен(маршрутно-познавателсн, конгресен, делово-познавателен и др.) 

туризъм. От тях с най-голяма атрактивност са културно-историческите 

паметници, архитектурните резервати и музейните експозиции.  

Местните културно-исторически паметници имат висока атрактивна 

стойност. На територията на общините има различни образци на църковната 

архитектура, барелефи, музеи, археологически паметници от различни 

исторически епохи.  

С най-голяма атрактивност сред културните прояви са концертите на 

местните състави за народни песни и танци. В община П. Тръмбеш е много 

                                                 
4 Областна стратегия за развитие на област Велико Търново за периода 2014 – 2020 г., стр. 97, 

http://www.strategy.bg/FileHandler.ashx?fileId=6794; 



 

 

добре развит фестивалния туризъм като част от културния. Към антропогенните 

туристически ресурси се отнасят и особеностите на населението(етнокултурен 

облик, традиционно облекло, особености в храната и храненето на хората от 

различни райони и етноси и др.).  

В двете общини редица туристически ресурси все още не се използват 

пълноценно за развитието на алтернативния туризъм. В т.ч. е наличието на 

минерални извори, пещери, паркове и защитени територии, археологически 

обекти от различни исторически периоди, вкл. музеи на открито и др.  

Масовият спорт и туризмът са неразривно свързани, тъй като чрез спорта 

се осъществява рекреацията5. От друга страна, голяма част от туристическите 

пътувания са свързани с упражняването или наблюдаването на определени 

спортове. 

 

3.1.1. Географско положение и площ 

Местна инициативна група Павликени – Полски Тръмбеш е разположена 

в Централна Северна България с площ 1086,342 км2 и обхваща землищата на 

всички населени места на общините Павликени и Полски Тръмбеш. 

Територията съставлява 23,31% от територията на област Велико Търново. 

Разположена е в две физикогеографски области на България – Средния 

Предбалкан и Средната Дунавска равнина. Преобладаващият релеф е хълмист 

и равнинен. Община Павликени е разположена в западната част на област 

Велико Търново. Тя заема площ от 622,690 km2, което съставлява 13,36% от 

територията на областта. Община Полски Тръмбеш разположена в 

                                                 
5 Рекреация: Отдих - обхваща комплекс от дейностите, които се предприемат и извършват в свободното 

време от даден човек. Произхода на думата рекреация е от латинското название recreatio, което означава 

възстановяване, усъвършенстване или личностно развитие, което не е трудова дейност, https://urban-

mapper.com/bg/отдих/; вж. Алексеева, Виктория Игоревна, Понятие рекреационного туризма,  

Материалы международной научной конференции"Проблемы современной экономики", Челябинск: 

Два комсомольца, 2011г., с.176.; 

https://urban-mapper.com/bg/отдих/
https://urban-mapper.com/bg/отдих/


 

 

североизточната част на Област Велико Търново. Тя заема територия от 463,652 

km2, което съставлява 9,95% от територията на областта. 

Територията граничи на изток – община Стражица; на югоизток – община 

Горна Оряховица; на юг – община Велико Търново и община Севлиево от 

област Габрово; на югозапад – община Сухиндол; на северозапад – община 

Левски от област Плевен и община Свищов; на северизток – община Ценово от 

Област Русе; и Община Бяла от Област Русе. Релефът от хълмист и хълмисто 

равнинен. 

Илюстрация 1. Карта на територията на МИГ Павликени – Полски Тръмбеш в 

контекста на административната карта на Област В. Търново 

 

 

3.1.2. Релеф 



 

 

Теренът на МИГ е разположен предимно в средната част на Дунавската 

хълмиста равнина, както и в Средния Предбалкан. Южната и югозападната част 

на община Павликени попада в пределите на Средния Предбалкан, като 

преобладаващият релеф е хълмистият. Тук се простират части от три обособени 

възвишения, височини и плата. В най-южната част, в района на село Мусина, 

южно от река Негованка (десен приток на Росица) се простират крайните 

северни разклонения на Търновските височини. Северозападно от Негованка, в 

района на село Вишовград, в пределите на общината попадат североизточните 

части на платото Плужна (връх Плужна 447 m, най-високата точка на 

общината). Северозападно от град Павликени, в района на селата Димча, 

Върбовка и Бутово се простира южната част на редицата Базалтови могили, 

простиращи се от град Сухиндол на юг до град Свищов на север. По-известните 

са Чатала(284 m) при село Бутово и Камъка(374 m) при село 

Върбовка.Останалите 2/3 от общината попадат в южната, хълмиста част на 

Средната Дунавска равнина, като източно от общинския център се простира 

широката и равна долина на река Росица. Най-ниската точка на общината има 

68 m н.в. и се намира в долината на река Студена, северно от село Караисен6. 

Полскотръмбешката част на МИГ е равнинна и слабо хълмиста. 

Територията ѝ изцяло попада в Дунавската равнина. Източната част на 

общината, на изток от долината на река Янтра е заета от най-северните 

разклонения на ниските Драгановски височини с максимална височина от 369 

m, разположена южно от село Орловец. Останалата по-голяма, западна част е 

заета от хълмистите южни части на Средната Дунавска равнина, като северно 

от село Каранци, в долината на Янтра е най-ниската точка на общината – 34 m 

н.в.7. 

 

                                                 
6 Вътков, Ив., Павликени, сп. География, No 1, 1961г.; 

7 Христов, Р., Полски Тръмбеш, София, 1979г.; 

https://bg.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D1%83%D0%BD%D0%B0%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%82%D0%B0_%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%BD%D0%B8%D0%BD%D0%B0
https://bg.wikipedia.org/wiki/%D0%AF%D0%BD%D1%82%D1%80%D0%B0
https://bg.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D1%80%D0%B0%D0%B3%D0%B0%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%B8_%D0%B2%D0%B8%D1%81%D0%BE%D1%87%D0%B8%D0%BD%D0%B8
https://bg.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D1%80%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D0%B5%D1%86
https://bg.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D1%80%D0%B5%D0%B4%D0%BD%D0%B0_%D0%94%D1%83%D0%BD%D0%B0%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%B0_%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%BD%D0%B8%D0%BD%D0%B0
https://bg.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B0%D1%80%D0%B0%D0%BD%D1%86%D0%B8
https://bg.wikipedia.org/wiki/%D0%AF%D0%BD%D1%82%D1%80%D0%B0


 

 

3.1.3. Климатични особености 

Територията на МИГ е разположена на границата между северната и 

средната климатични райони на Дунавската хълмиста равнина. Климатът е 

умереноконтинентален, със сравнително студени зими и горещи лета. Поради 

голямата откритост на Дунавската равнина, през студената част отгодината 

безпрепятсвено нахлуват континентални въздушни маси от север и североизток, 

в следствие на което зимата е сравнително студена. В температурно отношение 

измерената средна температура през м. януари, който е най-студения месец в 

годината е около -1,8ºС. При нормално студени зими средномесечните 

температури максимално спадат до -14,1ºС. През студеното полугодие най-

ниската измерена температура е -28ºС. Първите отрицателни температури се 

появяват през м. ноември и се поддържат до м. март. През месеците от юли до 

август средната денонощна температура на въздуха е над 23ºС и може да 

достигне 35ºС. Измерената средно-максимална температура през лятото 

достига до 29,1ºС. Пролетта - въпреки студената зима, благодарение на малката 

надморска височина и на бързо нарастващия ден, настъпва сравнително рано на 

териториите на общините Павликени и П. Тръмбеш. Средно около средата на 

март средната температура на почвата на дълбочина 5-10см. Се покачва над 5ºС, 

а в началото на април тя вече е над 10ºС. Паралелно с това бързо се повишава и 

температурата на въздуха. Средната денонощна температура на въздуха 

преминава устойчиво над 5ºС около 12 март и над 10ºС в началото на април. 

Средната месечна температура за централния пролетен месец април е около 

12ºС. Около 20-22 от дните на април са със средноденонощна температура над 

10ºС и около 8-10 над 15ºС. 

Лятото е топло със средни юлски температури около 23ºС. При по-

интензивни летни затопляния максималните температури достигат средно до 

29,1-29,6ºС. При преобладаване на малко облачно и слънчево време в условията 

на слабоподвижен антициклон, температурата на въздуха може да достигне до 



 

 

42,4ºС. Средно 80% от дните през летните месеци(юни, юли и август) са с 

максимална температура над 25ºС и през 40% над 30ºС. Зимата е най-сухият 

сезон, със средна сума на валежите 111мм, което е 20% от годишния валеж, 

което подчертава континенталния характер на климата. Първата снежна 

покривка обикновено се образува към средата на месец декември. В отделни 

изключителни години първата снежна покривка може да се образува 

значително по-рано-още в първата половина на ноември. Въпреки студената 

зима снежната покривка общо взето е нестабилна и се задържа главно през 

отделни периоди за няколко дни. Само в по-студени снеговити зими тя можеда 

се задържи непрекъснато до 30 и повече дни и поради натрупването й може да 

надхвърли 100-120см. В нормални зими през януари средната й височина не 

надвишава 15-20см. 

Водоизточниците на територията на МИГ са предпоставка за относително 

високата степен навлажност на въздуха. Минимумът на влажността е през 

август и е 62-63%, когато средните месечни температури на въздуха са близки 

до максималните и се проявява добре изразено засушаване, което възпрепятства 

обогатяването на въздуха с влага. 

Таблица 1. Средномесечни средногодишни валежи на територията на общините 

Павликени, Полски Тръмбеш и Бяла 

 

Обезпечеността с валежи е ниска, разпределена неравномерно сезонно 

итериториално. Средномесечната сума на валежите е 55 мм./кв.м. Най-високи 

стойности са отбелязани през месец юни - 78 мм./кв.м., а най-ниски през месец 



 

 

февруари - 22 мм./кв.м. Валежите имат предимно циклонален характер. 

Градушките са рядко явление.8 

 

3.1.4. Води и водни ресурси 

Водите във всичките им аспекти: повърхностни, подземни, питейни и 

отпадъчни са съществен фактор за постигане на балансирана, качествена и 

устойчива среда за обитаване, труд и отдих на населението. На територията на 

МИГ речната мрежа е добре развита. Реките са притоци главно на р. Янтра и р. 

Росица. Освен от тях, територията на общините се отводнява и от по-малки реки 

като Студена, Елийска и др. Към водните ресурси на общините се отнасят още 

минералните води, подпочвените води и карстовите извори (Мусински, 

Каябунар и др.). От минералните извори с най-голяма значимост са тези в гр. 

Павликени, гр. Полски Тръмбеш, с. Обединение(общ. П. Тръмбеш) и др9. 

Повърхностно течащите води, са с потенциал за използване в туристически 

контекст. 

За водните ресурси на община Павликени от особенно значение е р. Росица 

като най- голямата река пресичаща територията на общината. Тя води началото 

си от извор от Централна Стара Планина, с нейните води се зяхранва язовир 

Александър Стамболийски, разположен на 20 км. от гр. Павликени. Реката 

навлиза в общината при с. Росица преминава през гр. Бяла черква покрай селата 

Михалци. Стамболово и Лесичери и напуска територията на общината при с. 

Дичин. Ширината на коритото достига 100м. като има слаб наклон и описва 

големи меандри. Дъното е покрито с пясък и дребен чакъл. В най-долното си 

течение склоновете на реката са полегати и ниски. Река Росица се влива в река 

Янтра. Средногодишният отток на реката е 2,85 куб.м./с, като разпределението 

                                                 
8 Пенин, Р., Природна география на България, Булвест 2000, 2007г., стр, 20-250; 

9 Вж. по-подробно: Янтра днес, бр. от 02.08.2018г., Пускат топлите минерални басейни в село Обединение; 

виж също “Търновски села – златна мина за СПА туризъм” цит. по http://trip.dir.bg/news.php?id=3313409; 



 

 

през годината е неравномерно. Водите при гр. Бяла черква отговарят на 

водоприемник II-ра категория. Други по-големи реки в общината са реките 

Студена, Ломя и Елия. Те имат дъждовно-снежно подхранване. Територията на 

общината е прорязана от напоителни канали и изкуствени водоеми.10,11 

На територията на община Павликени има 32 минерални извора, но 15 от 

тях все още не са добре развити. Минералната вода е с доказани лечебни 

свойства. Има няколко хотелски комплекса, които предлагат СПА12 и 

балнеопроцедури. С най-голямо значение е находище на минерална вода 

"Павликени", гр. Павликени. Находището е включено в регистър на ресурсите 

на минералните води–публична общинска собственост по находища и 

водовземни съоръжения. Температурата на водата е 500С.13 

Основните водни ресурси на община Полски Тръмбеш се състоят от 

повърхностно течащи и подпочвени води. Основна речна артерия е река Янтра, 

която протича през източната част на общината от юг на север с част от долното 

си течение. Неин основен приток е Елийска река, на която е разположен и 

общинския център. По поречието на река Янтра са изградени помпени станции. 

Голяма част от водния баланс на общината е осигурен от не напълно проучени 

подпочвени води. В западната част на град Полски Тръмбеш се намира сондаж 

за минерални води. Изградените сгради и съоръжения на „Минерален извор и 

бани“ са с площ 2872 m2.  

                                                 
10 По-големи изкуствени водохранилища са язовир “Караисен” и язовир “Нягованка”; 

11 Екологична оценка на “Общ устройствен план(ОУП) на община Павликени”, изготвен от 

Изпълнител:„Консорциум ОУПО Павликени” ДЗЗД, стр. 72 и следващите, https://www.riosvt.org/wp-

content/uploads/2014/01/DEO_OUP_Pavlikeni_print.pdf; 

12 СПА – физиотерапевтичен метод, свързан с използването на вода. Използва се като обобщаващ за 

понятията водолечение, балнеотерапия, таласотерапия, псамотерапия;  

13 Екологична оценка на “Общ устройствен план(ОУП) на община Павликени”, изготвен от 

Изпълнител:„Консорциум ОУПОПавликени”ДЗЗД, стр. 126, https://www.riosvt.org/wp-

content/uploads/2014/01/DEO_OUP_Pavlikeni_print.pdf; 



 

 

В общината има разкрити източници на дълбоки минерални води с 

хипотермален произход в гр. Полски Тръмбеш и с. Обединение, където е 

изградена лечебна минерална баня. Температурата им се движи между 44 °C и 

47 °C, а общата минерализация е 3,5–5,7г. в литър вода. Проучванията показват, 

че водоносният хоризонт започва от 750 m, а дебитът на минералната вода е 50 

– 60л/сек. Алкалният характер на водата има престижен лечебно-

профилактичен ефект и предимство за най-широкото оползотворяване. 

Лековитите стойности на минералната вода имат много добро проявление при 

редица заболявания14. Наличието на минералните водоизточници е значителен 

и перспективен потенциал за развитието на МИГ и общината в частност и е 

предпоставка за развитието на балнеоложкия туризъм в национален мащаб, 

както и за трансгранично сътрудничество. 

 

3.1.5. Почви 

Районът на МИГ е част от Мизийската геотектонска област. Изграден е от 

долнокредни(апатски) глинести мергели, оцветени в жълто или гълъбово-

сивосиньо. Апатските мергелни наслаги са покрити от кватернерни алувиални 

или делувиални отложения, представени от глини, заглинени пясъци и чакъл с 

мощност около 7,0м. Почвообразуващите скали на територията са представени 

от льос и льосова глина. Делувиални почви покриват склоновете на височините 

около с. Върбовка. Те са съставени от светлокафяви до кафяви глини с чакъл, 

мощността им е от 2 до 6м. Алувиалният слой изгражда терасата на р. Ломя. 

Цялата му мощност е около 5-6м., като в горната си част е представен от кафяви 

до светлокафяви песъкливи глини, на места примесени с чакъл, а в долната - от 

разнозърнест речен чакъл с песъклив запълнител. Върху льосът са се 

образували предимно черноземни почви, дълбоки с голямо почвено 

                                                 
14 Общински план за развитие на община Полски Тръмбеш за периода 2012–2013г.(Актуализиран 

документ), април 2012г., стр. 69 и следващите; 



 

 

плодородие. Върху варовиците и пясъците са се формирали сиви горски почви, 

средно богати до богати, те са в границите на горски фонд - средно запасени с 

хумус и азот и бедни на фосфор. По поречията на реките Росица и Ломя се 

срещат ливадно-черноземни и алувиално-ливадни почви образувани върху 

речни нанос и подходящи за зеленчукопроизводството15.  

Необходимо е да се отбележи, че земите на територията на МИГ са 

подложени на неблагоприятни въздействия. Например, ветровата ерозия 

въздейства на почвите в Павликенска и Полскотръмбешка общини. Обикновено 

през 4-5г. - през пролетта, силни ветрове и суховеи отнасят стотици тонове 

плодородна почва, което довежда до намаляване на полезните свойства на 

земите16. На следващо място е замърсяването от човешка дейност и т.н. 

Независимо от негативните обстоятелства, релефът и почвено-климатичните 

условия в района са създали условия за естественото развитие на голям набор 

лечебни растения, диворастящи плодове и гъби. 

 

3.1.6. Защитени територии 

На територията на местната инициативна група са разположени няколко 

групи защитени територии, в т.ч. една защитена местност и природни 

забележителности(ПЗ). Те са намират в землището на община Павликени. На 

територията на двете общини, на които развива дейност МИГ са налични и 

защитени зони в обхвата на “Натура 2000”. На територията на община 

Павликени са регистрирани и три вековни дървета. 

 

 

                                                 
15 Вж. по-подробно: Екологична оценка на “Общ устройствен план(ОУП) на община Павликени”, изготвен 

от Изпълнител:„Консорциум ОУПОПавликени”ДЗЗД, стр. 142; Общински план за развитие на община 

Полски Тръмбеш за периода 2018–2020г.(Актуализиран документ),  2018г., стр. 45; 

16 Земи и почви, Обобщена информация за територията на РИОСВ–В. Търново, стр. 8, 

https://www.riosvt.org/wp-content/uploads/2012/11/razdel-II.3-zemi-i-pochvi.pdf; 



 

 

 

Илюстрация 2. Местоположение на защитените територии на територията на 

МИГ Павликени – Полски Тръмбеш 

 

 

Защитените територии по смисъла на Закона за защитените 

територии(ЗЗТ) заемат обща площ 27,2ha. Най-често са отдалечени от населени 

места и устройствени зони с допустим режим на застрояване, единствено ПЗ 

„Пещерата“ е разположена в непосредствена близост до регулационните 

граници на с. Мусина, но без предвидени устройствени зони в  близост. 

Природна забележителност „Каньон на р. Негованка“ е разположена в 

границите на две общини–община Павликени и община Велико Търново.  

Природната забележителност „Каньон на р. Негованка“ е защитена 

територия по силата на Заповед No 880 от 25.11.1980г. на Комитета за опазване 

на природната среда(КОПС). Тя попада  в границите на две общини-Община 

Велико Търново при с. Емен и Община Павликени при с. Михалци с площ от 



 

 

25, 5ha. В границите на територията ѝ попада друг защитен ареал - ПЗ „Момин 

скок“. Предмет на опазване в границите на защитената територия са 

характерните карстови образования(пещери, скални ниши и др.), със 

специфична растителност и животински свят в района на Средния Предбалкан. 

Природна забележителност „Момин скок“ е защитената територия на 

основание Заповед No 3796 от 10.1965г. на Министерство на горите и горската 

промишленост(МГГП; ДВ, бр. 12/1966г.). Тя попада в границите на Община 

Павликени, землище с. Михалци и е с площ от 0,2ha. Природната 

забележителност представлява естествен водопад с височина на пада 4,5m, 

разположен на 200m надморска височина.  

Природна забележителност „Пещерата“ е защитената територия обявена 

със Заповед No 1799 от 30.06.1972г. на Министерство на горите и опазване на 

околната среда(МГОПР; ДВ, бр. 59/1972г.). Тя попада  в границите на Община 

Павликени при землището на с. Мусина и е с площ от 0,3ha. Предмет на 

опазване в границите на защитената територия е пещера и карстовия извор до 

нея.  

Природна забележителност „Понорите“- защитената територия обявена 

със Заповед No75от 09.02.1981г. на KOПC(ДВ, бр. 20/1981г.). Тя попада в 

границите на Община Павликени, землище с. Мусина и е с площ от 1,0ha. 

Предмет на опазване в територията е карстово образувание. 

Защитена местност „Комитските дупки” е защитена територия обявена 

като историческо място със Заповед No 158 от 04.03.1985г. на КОПС(ДВ, бр. 

28/1985г.), прекатегоризирана в защитена местност със Заповед No РД-1302  от 

27.12.2002г. на Министерството на околната среда и водите(МОСВ; ДВ, бр. 

3/2003г.). Тя попада в границите на Община Павликени, землище с. Мусина и е 

с площ от 0,2ha. Предмет на опазване е територията на вековна габърова гора. 

На територията на община Павликени са разположени защитени зони по 

смисъла на чл. 31 от Закона за биологичното разнообразие, част от 



 

 

Националната екологична мрежа “Натура 2000”, по Директива 92/43/ЕЕС за 

природните местообитания и Директива2009/147/ЕЕС за опазването на дивите 

птици. Общата площ на територията на защитените зони в границите на община 

Павликени е 2052,78 ha17.  

В землището на Община Полски Тръмбеш попадат три защитени зони. 

Най-значима сред тях е защитена зона „Река Янтра“. Тя включва част от 

територията на с. Петко Каравелово, с. Полски Сеновец, гр. Полски Тръмбеш и 

с. Раданово. Другите територии в обхвата на “Натура 2000” са “Студена река” 

и “Беленска гора”.18 

 

3.1.7. Растителен и животински свят 

Растителността на територията на МИГ е горска и горско-храстова и е 

твърде неравномерно разположена – в северната долинно-равнинната част с 

малки изключения отсъства напълно, докато в южната платовидно-хълмиста 

съществуват широколистни горски масиви с площи до няколко хиляди декара. 

Основните дървесни видове са благун и цер, на по-влажните места се срещат 

липа и ясен, а на по-сухите – габър, глог, люляк и др. От крайречната 

растителност доминират върби, тополи и папур. От храстовите видове се 

срещат аморфа, глог, трънка, шипка, смрадлика, къпина, бъз, люляк и др. В 

павликенския район виреят и много тревисти растения с лечебни свойства. 

Някои от видовете са: жълт кантарион, пелин, мащерка, живовляк. 

Най-широко разпространени рудерални видове на територията на МИГ са: 

като обикновен щир(Amaranthus retroflexus), хибриден щир(Amaranthus 

hybridus), обикновен лопен(Verbascum thapsus), полско птиче просо 

                                                 
17 Екологична оценка на “Общ устройствен план(ОУП) на община Павликени”, изготвен от 

Изпълнител:„Консорциум ОУПОПавликени”ДЗЗД, стр. 163-169; 

18 Доклад за екологична оценка на общ устройствен план на община Полски Тръмбеш, 2018г., стр. 47-53, 

http://www.trambesh.eu/inform_centar/doklad%20za%20EO.pdf; 



 

 

(Lithospermum arvense), синя метличина(Centaurea cyanus), бодлива 

метличина(Centaurea calcitrapa), троскот(Cynodon  dactylon), полски 

синап(Sinapisarvensis), синя жлъчка(Cichorium intybus), бял равнец(Achillea  

millefolium), червена мъртва коприва(Lamium purpureum), обикновено 

безсмъртниче(Xeranthemum annuum), теснолист жиловлек(Plantago laoceolata), 

широколист жиловлек(Plantago major), бучиниш(Conium maculatum), тревист 

бъз(Sambucus ebulus), обикновена коприва(Urticadioica), и др.19 

Горският фонд е недостатъчен. Преобладават широколистните дървесни 

видове. Най-широко разпространени са церът, липата, благуна, зимния дъб, 

габъра, тополата и изкуствено внесените черен бор, акация, ела, орех. 

Разпространението на дървесната растителност е неравномерно. Тя 

преобладава в неподходящите за селскостопанска дейност хълмисти райони. В 

равнинните зони почти няма обособени горски масиви. Храстовите и 

тревистите растителни видове са типични за Централна северна България20. 

Неголемият размер на горския фонд определя относително малкото видово 

разнообразие на фауната. Преобладават дребните животински видове: зайци, 

лалугери, мишки. Птиците са представени от над сто и осемдесет вида-диви 

патици, гъски, фазани, яребици, диви гълъби и гургулици, бели щъркели и 

други. От представителите на горските видове, на територията на общината се 

срещат елени, сърни, диви свине, зайци, яребици и фазани.21 

Във водните басейни най-често се срещат - уклейката(alburnus alburnus); 

белоперата кротушка(gobio albipinnatus); речно попче(neogobius fluviatilis); 

речният кефал(leuciscus cephalus); костурът(рerca fluviatilis); бабушката(rutilus 

                                                 
19 Екологична оценка на “Общ устройствен план(ОУП) на община Павликени”, изготвен от 

Изпълнител:„Консорциум ОУПОПавликени”ДЗЗД, стр. 327 и следващите; 

20 Общински план за развитие на община Полски Тръмбеш за периода 2012–2013г.(Актуализиран 

документ), април 2012г., стр. 13; 

21 Общински план за развитие 2007-2013 г. на община Павликени, април 2008г., стр. 72 



 

 

rutilus); сребристата каракуда (carassiusgibelio); морунажът(vimba vimba); 

сомът(silurus glanis); щуките(esox lucius) и др.22 

 

3.1.8. Изводи 

След анализа на природо-географските характери на територията на МИГ 

Павликени – Полски Тръмбеш могат да се направят следните изводи: 

1. За изследвания период не се наблюдава изменение в природо-

географските характеристики на територията на МИГ от гледна точка на 

даденостите за развитие на туризма, т.е. на територията съществуват много 

подходящи условия за развитие на различни видове туризъм: балнеологичен, 

пешеходен, конен, колоездачески, културно-познавателен и пр.; 

2. Наличието на разнообразната флора и фауна на територията на МИГ, в 

т.ч. на защитени територии и зони са изключително благоприятни за развитие 

на разнообразни форми на туризъм: велотуризъм, ловен и риболовен, 

маршрутноопознавателен и еко-туризъм и др.; 

3. Според наличието на разработени и функциониращи минерални извори 

на територията може да се развива балнеолечебен и спатуризъм. 

 

3.2. Анализ на социално-икономическите характеристики на 

територията на МИГ 

3.2.1. Население – общ профил 

Населението на територията на МИГ според данни на НСИ23 за 2017г. е 34 

121 жители или 14,27% от населението на Област В. Търново. В табличен вид е 

представена динамиката на населението в последните години от 2012г. до 

2017г. на територията на МИГ, по общини и за цялата Великотърновска област. 

                                                 
22 22 Общински план за развитие на община Полски Тръмбеш за периода 2012–2013г.(Актуализиран 

документ), април 2012г., стр. 13, 14; 

23 http://www.nsi.bg/bg/content/2975/население-по-области-общини-местоживеене-и-пол; 



 

 

От данните се вижда, че тенденцията на намаляване на населението е валидна 

както за общините от територията на МИГ, така и за всички общини на 

територията на област. В. Търново. Любопитна подробност е, че в община 

Павликени преобладава градското население, а в община Полски Тръмбеш то е 

по-малко спрямо селското. За съжаление, процесът на обезлюдяване на 

населените места, които са в обхвата на местната инициативна група е 

постоянен за изследвания период. Нещо повече, негативните данни са 

съотносими с общата демографска криза в България, която се наблюдава от 

началото на 90-те години на ХХвек. За анализирания петгодишен период, 

жителите на общините Павликени и Полски Тръмбеш са намалели с близо 

8,14%. Това е по-добър резултат спрямо други общини от област В. Търново, в 

т.ч. Златарица, Стражица и Сухиндол, но е по-лош спрямо относително по-

ниския дял на свиване на общините В. Търново, Лясковец и Г. Оряховица. 

Отрицателните стойности на прираста се формират както от нарастващата 

смъртност на населението, така и поради отрицателен механичен прираст. 

Населението на общините от МИГ е с висок процент на застаряване, защото над 

30%-та от жителите са в пенсионна възраст. В някои села от общините е по-

силно проявена диспропорцията във възрастта на населението. Там лицата на 

възраст над 65 г. са с най-голям брой от общото население, а делът на децата до 

17г. е най-малък – например Стефан Стамболово, Иванча, Каранци и др. 

Неблагоприятната възрастова структура е по-силно изразена в населените места 

с под 500 жители. Успоредно с това се наблюдава трайно обезлюдяване на 

малките населени места.24 

 

Таблица 2. Население на област В. Търново и общините Павликени и П. Тръмбеш 

за периода от 2012г. до 2017г. 

 Общо за 2017г. Общо за 2016г. Общо за 2015г. 

                                                 
24 Областна стратегия за развитие на област Велико Търново за периода 2014 – 2020 г., стр. 137 и 

следващите; 



 

 

Таблица 2. Население на област В. Търново и общините Павликени и П. Тръмбеш 

за периода от 2012г. до 2017г. 

Общини Всичко Градове Села Всичко Градове Села Всичко Градове Села 

Велико 

Търново 
87 111 74 711 12 400 

87181 74469 12712 87259 74372 

1288

7 

Горна 

Оряховица 
42 549 31 829 10 720 

43123 32167 10956 43679 32575 

1110

4 

Елена 8 615 4 945 3 670 8798 5054 3744 8878 5122 3756 

Златарица 3 742 2 088 1 654 3799 2101 1698 3841 2105 1736 

Лясковец 12 189 7 574 4 615 12419 7713 4706 12636 7829 4807 

Павликени 21 334 11 310 10 024 
21744 11462 10282 22099 11587 

1051

2 

Полски 

Тръмбеш 
12 787 3 985 8 802 

13054 4015 9039 13295 4057 9238 

МИГ-общо 34 121 15295 18 826 
34798 15 477 

19 

321 35 394 15 644 

19 

750 

Свищов 36 635 26 047 10 588 
37761 26869 10892 38701 27487 

1121

4 

Стражица 11 854 4 279 7 575 12006 4322 7684 12174 4346 7828 

Сухиндол 2 316 1 660 656 2374 1697 677 2444 1735 709 

Област В. 

Търново 

239 132 168 428 70 704 242259 169869 72390 

 

245006 

 

171215 

 

7379

1 

 

 

 Общо за 2014г. Общо за 2013г. Общо за 2012г. 

Общини Всичко Градове Села Всичко Градове Села Всичко Градове Села 

Велико 

Търново 87771 74818 12953 88278 75167 13111 88286 75082 3827 

Горна 

Оряховица 44334 33095 11239 44946 33546 11400 45523 33973 1797 

Елена 8988 5212 3776 9116 5304 3812 9250 5423 4971 

Златарица 3851 2093 1758 3882 2124 1758 3933 2136 10952 

Лясковец 12664 7891 4773 12890 8025 4865 13068 8097 9751 

Павликени 22464 11843 10621 22810 12065 10745 23148 12196 12004 

Полски 

Тръмбеш 13416 4106 9310 13724 4190 9534 13996 4245 8164 

МИГ-общо 
35 880 15 949 19 931 36 534 16 255 

20 

279 37 144 16 441 

12 

8168 

Свищов 39574 28163 11411 40602 28927 11675 41377 29373 691 

Стражица 12331 4386 7945 12444 4372 8072 12539 4375 3827 



 

 

Сухиндол 2389 1720 669 2434 1753 681 2460 1769 1797 

Област В. 

Търново 

247782 

 

173327 

 

74455 

 

251126 

 

175473 

 

75653 

 

253580 122463 131117 

 

3.2.2. Развитие на образованието в сектор “Туризъм” 

В училищата на територията на МИГ няма такива с пряка насоченост към 

обучението в образователната област на туризма. Ето защо, персоналът за 

туристическите обекти се подготвя в образователни заведения в населени места 

на територията на други общини. Образованието в икономическите дейности 

свързани с туризма, е застъпено най-вече в по-големите просветни учреждения 

на територията на гр. Велико Търново и гр. Свищов. Важно предимство, в 

областен план, е наличието на специалност “Туризъм” във Великотърновския 

университет(съществуваща в различни форми от 1994г.) и на Техникум по 

туризъм във Велико Търново. В Стопанска академия "Димитър А. Ценов" – 

Свищов се обучават кадри в бакалавърска програма “Икономика на туризма”25. 

Пак на областно ниво, в рамките на различни процедури за предоставяне на 

безвъзмездна финансова помощ по линия на Европейския съюз, може да се 

открият възможности за професионална квалификация и преквалификация в 

туристически професии. На територията на общините Павликени и П. Тръмбеш 

развиват дейност три средни училища, които в перспектива биха могли да 

отговорят на местните нужди за образование отнесено към нуждите на сектор 

туризъм в широк смисъл. Към момента на изготвяне на анализа, след проверка 

в база данни на ИА”Агенция по заетостта” и Джобс.бг, на територията на МИГ 

не се търсят кадри в тази икономическа дейност, но бъдещото развитие на 

туризма в района ще трябва да се обезпечи със специалисти с подходящо 

изпълнителско и експертно образование. 

 

                                                 
25 https://www.uni-svishtov.bg/bg/about-university/structure/departments/154; http://www.uni-vt.bg/bul/?zid=53; 

https://www.vtpgt.com/; 

https://www.uni-svishtov.bg/bg/about-university/structure/departments/154
http://www.uni-vt.bg/bul/?zid=53


 

 

3.2.3. Транспортна инфраструктура в туристически контекст 

На територията на МИГ Павликени – П. Тръмбеш не са изградени 

автомагистрали и скоростни пътища, но трасето на бъдещите магистрали 

“Хемус” и “Русе-Велико Търново” с голяма вероятност ще премине през 

територията на общините. Относителния дял на пътищата на територията на 

МИГ спрямо тези в областта е 23,31%.  

Дължината на първокласните пътища в двете общини спрямо общата 

дължина на републиканската пътна инфраструкта там е 14,92%, което е 

сравнимо със средната стойност на този показател в страната – 15,22%. Тук 

трябва да се отбележи, че първокласна пътна мрежа на територията на МИГ е 

налична само в община Полски Тръмбеш. І–5, Русе – В. Търново, е 

международен транспортен коридор – МТК № 9 и се явява централна 

транспортна ос между северна и южна България и пренася международни 

потоци по направление север – юг. Другият първокласен път І-3, Бяла – Плевен, 

минаващ през територията на общината, е в направление изток – запад, той по-

малко обслужва самата община, а по-скоро пренася транзитен поток. 

 

Таблица 3. Дължина на републиканската пътна мрежа според класа на пътя в 

общините на област В. Търново26 

                                                 
26 Информацията е по данни на Агенция”Пътна инфраструктура” за 2013г., http://www.api.bg/index.php/bg/; 



 

 

 

В двете общини не са налични второкласни пътища като огромната част от 

трасетата са третокласни и те обслужват междуобщинските и 

вътрешнообластните потоци. По-голямата част пътните настилки са 

амортизирани и се нуждаят от основен ремонт. 

По-важните транспортните възли за МИГ са железопътните гари при 

Павликени и Полските Тръмбеш и автогарите в общинските центрове. 

Железопътната мрежа за Павликени обхваща и спирките при селата Бутово, 

Павликени, Стамболово-Михалци и Лесичери. Обемът от железопътните 

превози за община Полски Тръмбеш се осъществява от две гари и три спирки. 

Общественият транспорт в общините като цяло не е добре развит, но връзките 

между отделните населени места са лесно осъществими. Положителен факт е, 

че общините са част от областната транспортна схема, което подпомага 

обслужването на пътникопотока.  

 

Илюстрация 3. Транспортна инфраструктура в общините от област В. Търново27  

                                                 
27 Информацията е по данни на Агенция ”Пътна инфраструктура” за 2013г. http://www.api.bg/index.php/bg/, 

цит по Областна стратегия за развитие на област Велико Търново за периода 2014 – 2020 г., стр.162; 

http://www.api.bg/index.php/bg/


 

 

 

 

3.2.4. Изводи 

Територията на МИГ се пресича от различни класове пътна 

инфраструктура. Основните наблюдения върху транспортната инфраструктура 

са следните: 

- качеството на уличната мрежа като цяло отговаря на изискванията за 

нормална експлоатация при различни атмосферни условия; 

- лошото състояние на трасетата е пречка за развитие на туризма за 

движещите се към територията туристи; 

- за част от обектите на територията е необходимо допълнително 

изграждане на пътни връзки, за да бъдат достъпни; 



 

 

 

3.2.5. Културен живот 

В ареала на МИГ Павликени – Полски Тръмбеш функционират редица  

неправителствени организации представени най-добре от читалищните 

организации. Основните дейности са насочени към съхранение и развитие на 

културните ценности, развитие на местните традиции, развитие на спортни 

дейности и туризъм, прилагане на мерки, насочени към опазване на природата 

и заобикалящата ни околна среда. В населените места функционира добре 

изградена мрежа от читалища, които по Закона за народните читалища са 

юридически лица с нестопанска цел. За дейността на читалищата се съди и по 

богатите празнични календари на двете общини. За всяка община може да се 

разпише индивидуален празничен календар – вж. Приложение № 1.  

Община Полски Тръмбеш акцентира върху фестивалните събития, в т.ч.: 

1. Национален събор-надпяване “Авлига пее” – провежда се през месец 

май всяка година в с. Обединение. Организатори са Община Полски Тръмбеш, 

Кметството и НЧ “Просвета” в с. Обединение. Над 1500 изпълнители от цялата 

страна вземат участие; 

2. Национален конкурс за млади изпълнители на забавна песен „Полските 

щурчета“ се провежда всяка година под патронажа на Община Полски 

Тръмбеш. Основател и инициатор на конкурса е певеца Веселин Маринов; 

3. Друго значимо културно събитие за общината е националното 

фолклорно надиграване на любителски клубове изучаващи народни танци 

„Ритми край Янтра“, на открита сцена в гр. Полски Тръмбеш; 

4. Фестивал на доматите, чушките и традиционните храни „Павел фест“ в 

с. Павел; 

5. В седмицата на културата, посветена на празника на град Полски 

Тръмбеш се провежда всяка година общински събор на плодородието “Златна 

есен” - изложба на кулинарни изделия и на селскостопанска продукция. 



 

 

В културния живот на община Полски Тръмбеш се откроява дейността на 

общинският исторически музей в гр. Полски Тръмбеш. Учреждението 

разполага с 6 експозиционни отдела: археология; възраждане, нова и най-нова 

история; етнография; художествен; лапидариум и антропологичен. Музеят е 

единственият в България разполагащ с антропологически експозиционен отдел. 

Сред експонатите представляващи по-голям интерес са хокерно погребение; 

оброчна плоча на богиня Хеката; най-старото датирано изображение на 

пентаграм в света; представени са 11 антропологически възстановки на 

исторически личности. Изключително рядък е епиграфския паметник-гранична 

плоча между римските провинции „Мизия” и „Тракия”.28 

На територията на община Полски Тръмбеш има 54 недвижими културни 

ценности. По-важните сред тях са:  

1. Неолитно селище в землището на с. Орловец. То е разположено в 

местността Ада кузу, североизточно от с. Орловец. Обектът е приведен в 

известност през 1975г. На базата на археологическите находки, селището е 

датирано към епохата на неолита и е установено, че е заемало площ над 100 

декара; 

2. Праисторическо, тракийско и антично селище, с. Каранци. Намира се на 

изток от селото, в местността Глава, а северно от селото в местността Юртлук 

е античното поселение; 

3. Светилище на Артемида-Бендида, с. Обединение; 

4. Крепост „Голямо градище”,с. Обединение; 

5. Крепост „Кутра”, с. Раданово и др. 29 

                                                 
28 Общински план за развитие на община П. Тръмбеш за периода 2018-2020г., Актуализиран вариант, 

2018г., стр. 9 и следващите; 

29 Общ устройствен план на община Полски Тръмбеш(предварителен проект), София, 2016г., стр. 61-68, 

http://www.trambesh.eu/inform_centar/OUP_PT_predv%20proekt.pdf; 



 

 

В културният календар на община Павликени с най-голяма честота са 

мероприятията отбелязващи събития от борбите за национално освобождение 

на България. Сред тези събития се открояват честванията по маршрута на четите 

на  Хаджи Димитър и Стефан Караджа, Поп Харитон и Бачо Киро. 

По-важните фестивали, които се организират в Павликенския край са: 

1. Фолклорен фестивал “Павликени”, гр. Павликени; 

2. Античен фестивал ''TERRA ANTIQUA BALCANICA’’, край гр. 

Павликени; 

3. Фолклорно надиграване''Букет от ритми”, гр. Павликени; 

4. Лонкурс за млади изпълнители на популярна песен с международно 

участие „Нека да е лято!”, гр. Павликени; 

5. Фолклорен фестивал ''С песни край Росица', с. Лесичери и др.  

Важно място в културния живот на общината заемат и други събития на 

културния живот като арт и фото пленери, представяне на възстановки на 

различни обичаи в населените места, организирането на прояви по повод 

значими за общината и страната събития и др. Като цяло, в община Павликени 

целогодишно се осъществява наситена програма от разнообразни тържества30.  

В гр. Павликени развива дейност „Исторически музей-Павликени” с 

художествена галерия(живопис, графика и скулптура). Богато са експонирани 

различни ценности в тематични раздели: „Археология”, „Възраждане”, 

„Етнография” и „Нова и най-нова история”. На 5 км от града се намира отлично 

възстановен и експониран античен керамичен център. Това е уникален музей за 

България музей на открито представящ добре запазена и достъпна римска вила 

„Рустика”. Такива центрове има открити и край село Бутово и гр. Бяла черква. 

В гр. Бяла черква е разкрит исторически музей с експозиция от 

Възраждането посветени на национално-освободителните борби на 

                                                 
30 Културен календар на община Павликени за 2018г., 

http://www.pavlikeni.bg/images/stories/2018/culture%20calendar2018.pdf 



 

 

населението от този край. Функционират-етнографски музей, къща-музей 

„Цанко Церковски” и „Райко Даскалов”(обявена за недвижима културна 

ценност). „Камбанарията” с църква „Свети Димитър”, паметници на Бачо Киро 

и Цанко Церковски, природо-научна сбирка „Към природата с любов”, 

селскостопански музей с. Горна Липница. Съществуващата спортна зала също 

се ползва за културни мероприятия и общоградски празници. 

Зоокът “Павликени” e eдинcтвeнaтa зоологическа градина в oблacт Велико 

Търново. Тя се радва на много висок интерес сред житeлитe и гocтитe нa гpaдa. 

Обектът е дом за над 200 животни от 40 вида - мечка, вълк, лисица, муфлон, 

виетнамско прасе, маймуна гвенон, богата колекция от фазани и други птици. 

Към настоящия момент посещенията от посетителите са безплатни. 

Територията на общината попада в ареала на „Източен транс балкански 

културен коридор” и обхвата на „Дунавския културен европейски коридор”, 

определени съгласно методологията на Съвета на Европа. Общината е богата на 

обекти–недвижими културни ценности, като голямата част от тях в извън 

урбанизираните територии не са проучвани, което определя нуждата от 

интегрирано европейско финансиране за проучване, разкриване и последващо 

експониранена същите. В този аспект един от най-значимите паметници е т.нар. 

“Марков камък”. Той представлява стълб който се извисява в полето до с. 

Лесичери. Висок около 10м, наричан от местните жители „дикилиташ“, 

„стълбо“ или „Марков камък“. Според някои автори това е най-високата 

запазена структура от римската епоха. Наблизо се намира пиедесталът на втори 

стълб и останките на монументална сграда. Предполага се, че тя е била фамилен 

мавзолей на известния градски съветник Квинт Юлий.31 

С оглед гореизложеното може да се твърди, че културната инфраструктура 

в обхвата на МИГ функционира добре. Разбира се, трябва да се отбележи, че тя 

                                                 
31 Екологична оценка на “Общ устройствен план(ОУП) на община Павликени”, изготвен от 

Изпълнител:„Консорциум ОУПОПавликени”ДЗЗД, стр. 188-214 



 

 

задоволява частично жителите с плодовете на духа. Ето защо, те посещават 

областния център В. Търново, където се провеждат много събития с национално 

и международно значение: театрални представления, концерти и пр. На 

следващо място, трябва да се отбележи, че сградния фонд в градовете на двете 

общини е в добро състояние, но в селата е необходимо обновление.  

 

 

3.3. Анализ на туристическия бизнес 

3.3.1. Общи тенденции в развитие на местната икономика 

Икономиката на общините в района на действие на МИГ Павликени – 

Тръмбеш не е равномерно развита. В това отношение община Павликени има 

по-голям потенциал. Нещо повече, тази община е един от важните 

икономически центрове на областта, заради наличието на силен 

селскостопански сектор, хранително-вкусова, шивашка, машиностроителна и 

полимерна промишленост. Впечатление прави стабилният ръст на 

инвестициите в производства от последните години. Въпреки значителната 

икономическа активност, в общината се наблюдава сериозно намаляване на 

населението. За община П. Тръмбеш структуроопределящи отрасли на 

икономиката са промишлеността, селското стопанство и търговията. 

Промишлеността се определя от подотраслите: хранително–вкусова 

промишленост, лека промишленост, предприятия за технологично оборудване 

на животновъдството, производство на машини и съоръжения за механизация 

на селското стопанство и цифрови телевизионни приемници32. 

 

                                                 
32 Общински план за развитие на община Павликени за периода 2014–2020г.(Актуализиран документ), стр. 

5 и следващите;Общински план за развитие на община П. Тръмбеш за периода 2018-2020г., Актуализиран 

вариант, 2018г., стр. 5 и следващите; 



 

 

Таблица 4. Основни икономически показатели на отчетените нефинансови 

предприятия за 2015 г. по икономически дейности за общините Павликени и П. Тръмбеш33 

Икономически 

дейности 

Предприятия 

(брой) 

Нетни приходи от 

продажби(в хил. лв.) 

Заети лица 

(брой) 

Придобити ДМА 

(в хил.лв.) 

 Павликени П.Тръмбеш Павликени П.Тръмбеш Павликени П.Тръмбеш Павликени П. Тръмбеш 

Селско, горско и 

рибно стопанство 

147 75 99 862  

 

37835  

 

4 258  

 

386 

 

178 361  

 

28 977  

 

Преработваща 

промишленост 

78 19 160 725  

 

11 255 

 

992  

 

239 49 178  

 

3 406  

 

Производство и 

разпределение на 

електрическа и 

топлинна енергия и 

на газообразни 

горива 

4    1 675  

 

   

Строителство 27 3 18 620  

 

17 374 115  

 

56 891  

Търговия, ремонт на 

автомобили и 

мотоциклети 

330 131 54 391  

 

22 009  

 

764 328 20 585  

 

3 573 

 

Транспорт, 

складиране и пощи 

41 24 9 450  

 

4 137 

 

141 71 4 476  

 

800 

Хотелиерство и 

ресторантьорство 

55 41 1 490  

 

1 603 

 

103 97 1 421  

 

689 

Създаване и 

разпространение на 

информация и 

творчески продукти; 

далекосъобщения  

8  435  

 

 23  293  

Операции с 

недвижими имоти  

20 4 225  20  3 638  

 

 

Професионални 

дейности и научни 

изследвания  

30 3 1 333  71  498  

Административни и 

спомагателни 

дейности  

7  100  8  238  

Хуманно 

здравеопазване и 

социална работа  

44 18 4 743 773  

 

273 39 1 049  

 

71 

Други дейности  22 6 278 59 36 7 35  

                                                 
33 Информацията е по данни на НСИ за 2015г., цитирана според актуализираните планове за развитие на 

референтните общини; 



 

 

Обобщено за всяка 

община 

816  

 

330 355 181  

 

95 278 

 

4 258 1 238 

 

178 361  

 

39 679 

 

 

Видно от представените в табличен вид данни водещата икономическа 

дейност в община Павликени по брой на предприятията е „Търговия; ремонт на 

автомобили и мотоциклети“. Тя съставя 40,4% от всички предприятия. Следват 

я „Селско, горско и рибно стопанство“ с 18% и „Преработваща промишленост“ 

с 9,6%.Най-много нетни приходи от продажби носи дейността „Преработваща 

промишленост“(над 160 млн. лв.), на второ място е „Селско, горско и рибно 

стопанство“(почти 100 млн. лв.), а на последно място се нарежда 

„Административни и други спомагателни дейности(100 хил. лв.). По отношение 

на нетните приходи от продажби „Търговия; ремонт на автомобили и 

мотоциклети“ попада в трите водещи дейности. По брой заети лица отново са 

водещи дейностите „Преработваща промишленост“, „Селско, горско и рибно 

стопанство“ и „Търговия; ремонт на автомобили и мотоциклети“. В тях са 80,6% 

от всички заети лица на територията на общината. Може да се направи извод, 

че това са най-развитите дейности в общината, тъй като са на първо място по 

всички показатели, включително по показателя стойност на дълготрайните 

материални активи(ДМА). 

В община Полски Тръмбеш най-голям е броят на фирмите заети в 

търговията, услугите, селското стопанство и заведенията за обществено 

хранене. Много малка част заема строителството. Важни за общината са 

предприятията, които развиват дейност в икономическите дейности свързани 

със селско, горско и рибно стопанство.  

По отношение на селското стопанство в община Полски Тръмбеш, 

растениевъдството е главния селскостопански подотрасъл. Природно-

климатичните условия в региона благоприятстват производството главно на 

зърнено-житни, технически и фуражни култури. Животновъдството се развива 

предимно в частния сектор, в стопанства с малък брой животни, което не 



 

 

позволява ефективно въвеждане на високопроизводителна механизация и 

автоматизация на отглеждането. Съществува възможност за пълноценно 

затваряне на цикъла земеделско производство - преработваща индустрия и 

появата на висококачествени и конкурентноспособни на европейския пазар 

продукти.34 

По данни на НСИ тенденцията за развитие на бизнеса на територията на 

област В. Търново е положителна. През последните години се наблюдава 

увеличение както на предприятията, така и на заетите в тях лица. 

Положителната тенденция на ръст се наблюдава от 2014г. насам, въпреки някои 

несъществени колебания по икономически дейности.35  

 

 

3.3.2. Икономика на туризма 

Туристическата инфраструктура в обхвата на действие на МИГ е все още 

слабо развита. В двете общини няма голяма леглова база. По данни за 2018г. на 

националния регистър на "Mеста за настаняване и заведения за хранене и 

развлечения" в община Павликени развива дейност само един хотел с капацитет 

от 17 легла. Отделно, в същата база данни са налични данни за 6 къщи за гости 

с общо 31 легла. От тях само две имат лиценз чийто срок на валидност не е 

изтекъл. При справка в туристически сайт за община Павликени е налична 

информация за две места за настанява в гр. Б. Черка и с. Батак, за които няма 

данни в националната база данни36. За община Полски Тръмбеш има данни за 

три обекта, чиито лицензи са прекратени със заповеди на компетентен орган.37 

                                                 
34 Общински план за развитие на община Павликени за периода 2014–2020г.(Актуализиран документ), стр. 

5 и следващите;Общински план за развитие на община П. Тръмбеш за периода 2018-2020г., Актуализиран 

вариант, 2018г., стр. 5 и следващите; 

35 http://www.nsi.bg/bg/content/11408/област-велико-търново; 

36 https://hotelsbg.org/община-павликени; 

37 http://ntr.tourism.government.bg/ 



 

 

В националния регистър на заведенията за развлечение и места за хранене, 

община Павликени е представена по актуални данни с 52 обекта, а община П. 

Тръмбеш с 8. Любопитното е, че за втората община лицензите отново са 

прекратени със административен акт в предходни години. В изложената по-

долу в табличен вид информация наличните данни за двете общини не се 

отличават с пълнота, което предполага да се направи по-обстойно изследване  

за коментираните факти и обстоятелства от компетентни държавни органи, за 

да се окаже методическа и експертна подкрепа на стопанските субекти в сектор 

туризъм.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Таблица 5. Основни икономически показатели на отчетените предприятия в 

сектор туризъм за общините Павликени и П. Тръмбеш38,39,40,41 

                                                 
38 Информацията е по данни на НСИ за 2015г., цитирана според актуализираните планове за развитие на 

референтните общини; 

39 При данните за община Павликени след 2011 г. голяма част от данните за другите два хотела остават 

конфиденциални. От друга страна за община П. Тръмбеш няма данни преди 2015г.  

40 Общински план за развитие на община Павликени за периода 2014–2020г.(Актуализиран документ), стр. 

5 и следващите;Общински план за развитие на община П. Тръмбеш за периода 2018-2020г., Актуализиран 

вариант, 2018г., стр. 5 и следващите; 

41 Във връзка с представените данни, е необходимо да се има предвид, че част от туристическите 

предприятия се занимават с комбинирано предлагане на различни туристически услуги. В случая 

отчитането на влиянието на алтернативните туристически услуги за външните потребители на финансова 

информация единствено по данни на финансовата отчетност е изключително трудно и дори невъзможно. 



 

 

Показател

и 

Мерна  

едини

ца 

2011г. 2012г. 2013г. 2014г. 2015г. 

Павликени(П), 

Полски Тръмбеш(ПТ) 
П ПТ П ПТ П ПТ П ПТ П ПТ 

Места за 

настаняване 
Брой 3  2  2  2  2 1 

Легла Брой 130  795  41  41  41 60 

Легла 

(денонощия) 
Брой 47 450  15 006  14 905  14 965  14 965 21 900 

Стаи Брой 65  398  21  21  21 30 

Реализирани 

нощувки 
Брой 4 535    ..  ..  .. 9 015 

Пренощувал

и лица 
Брой 3 057    ..  ..  .. 1 712 

Приходи от 

нощувки 
Лева 136 627    ..  ..  .. 91 754 

 

 

3.3.3. Изводи 

Изложените данни за икономиката, която функционира на територията на 

МИГ сочи, че туристическата инфраструктура е слабо развита. Това означава, 

че в перспектива са налице големи възможности за прогрес. Към настоящия 

момент, потенциалът на общините Павликени и П. Тръмбеш е под умерените 

стойности при предлагането на продукти на туристическата индустрия. На 

територията на общините няма информация за функциониращи туристически 

информационни мрежи, които да осигуряват туристическа информация и 

рекламното й обслужване. 

                                                 
Следва да се има предвид и, че често информация, която влияе съществено на финансовото състояние на 

една фирма, се съдържа единствено в поясненията към финансовите отчети. В тях има информация за 

счетоводнага полигика, за лизинговите споразумения, за инвестиционната програма на предприятието и 

др. – Цонкова, В.; Статев, В.; Златева, Д.; Минчев, Н., Методология за изследване на икономическото 

въздействие от развитието на алтернативните видове туризъм, сп. “Социално-икономически анализи”, 

2011г., том 4, брой 1, стр. 29; 



 

 

След направения анализ на физико географските и социо-икономическата 

характеристики на територията на МИГ и съпоставяйки всички известни видове 

туризъм: морски туризъм; планински и ски туризъм; балнео лечебен, спа 

туризъм; селски туризъм; културен туризъм; маршрутно-познавателен; 

екологичен туризъм; ловен туризъм; винен туризъм; екстремен туризъм; конен 

туризъм; археологичен туризъм; може да се направи основен извод, че от на 

територията на МИГ не могат да се упражняват морски, планински и винен 

туризъм. За останалите видове туризъм са налични предпоставки, както като 

природни дадености, така и като обществени и човешки ресурси. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

IV. ПРОУЧВАНЕ НА ОСНОВНИ НОРМАТИВНИ ДОКУМЕНТИ 

(НА НАЦИОНАЛНО, РЕГИОНАЛНО и МЕСТНО НИВО), СВЪРЗАНИ С 

РАЗВИТИЕ НА ТУРИЗМА НА ТЕРИТОРИЯТА НА МИГ 

 

4.1. Основни нормативни документи на национално ниво 

Проучването и анализирането на възможностите за въвеждане на 

иновативпи туристически продукти и услуги на територията на МИГ 

Павликени - Полски Тръмбеш е свързано с проучване на основни нормативни 

документи(на национално, регионално и местно ниво) имащи за фокус 

развитието на обсъжданата в този анализ икономическата дейност. В 

настоящото проучване ще бъдат разгледани основните документи, които 

регулират развитието на туризма в региона и следва да бъдат основата при 

разработването и внедряването на иновативни практики в туристическите 

предприятия. 

 

4.1.1. Стратегия за устойчиво развитие на туризма в България 2014-

2030 (СУРТБ) 

Най-общо СУРТБ систематизира визията, стратегическите цели, 

приоритетите, дейностите, чиято реализация ще води до утвърждаване на 

устойчиви схеми за развитие и управление на туристическите дейности. При 

разработката на Стратегията за развитие на туризма в Република България е 

използван подход на планиране в подкрепа на икономическия растеж, който е 

измерим, социално ориентиран и справедливо отразява принципите на 

устойчивия туризъм като индустрия. Разработената стратегия има за задача да 

осигури трайна конкурентоспособност на България като туристическа 

дестинация, да подпомага устойчивото развитие на туристическата индустрия, 

да се опира в максимална степен на информацията, придобита от 

маркетинговите проучвания, доклади, анализи и прогнози в т.ч. на 



 

 

международни източници като Световната туристическа организация към 

ООН, Европейската туристическа комисия, Wold Tourism & Travel Counsil, 

Euromonitor, Eurostat и др., като отчита очакванията и намеренията на всички 

заинтересовани страни и е съобразена с изискванията за създаване на гъвкаво, 

правилно, реалистично и стабилно позициониране на България на целевите 

пазари.  

Страната ни предоставя уникални възможности за практикуване на 

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

балнео, спа, уелнес, къмпинг, селски, културен, приключенски, еко, винен, 

гурме, събитиен, ловен, яхтен, голф и конгресен туризъм. Въпреки това, все още 

не може да се каже, че потенциалът на страната е използван по възможно най-

рационалния начин. По тази причина, Стратегията за развитие на туризма в 

Република България има за цел по-рационалното използване на природните, 

културните, историческите и географските ресурси, с които страната разполага, 

като същевременно се акцентира върху привлекателността на регионите с 

туристически потенциал и възможностите, които те предлагат за развитието на 

специализирани форми на туризъм. 

Изготвянето на настоящия анализ следва определението за стратегията 

като съвкупност от алтернативи за постигане на поставените цели. Това е 

осъзната и обмислена съвкупност от правила, които са в основата на 

разработването и вземането на решения, оказващи влияние върху бъдещото 

състояние на туристическия сектор, включително като средство за свързване с 

външната среда. Стратегията се приема като генерална програма за действие, 

която разкрива приоритетните проблеми и ресурси за постигане на основните 

цели.42 

                                                 
42 Рибов, М. и колектив: Мария Станкова, Преслав Димитров, Любомира Гръчка: Стратегическият 

избор в туризма, Тракия-М, София, 2005г., стр. 10-490; 



 

 

Изпълнението на обсъжданата стратегия ще даде възможност на 

потенциалните инвеститори да реализират своите инвестиционни проекти в 

сферата на туризма. Стратегията е разработена в съответствие с: 

1. Закон за туризма (ЗТ; ДВ, бр. 30/2013г.); 

2. Национални и регионални стратегически планови документи; 

3. Тенденции на Световната туристическа организация до 2050 г., 

4. Програма "Дестинация Европа 2020”; 

5. Националната програма за развитие на България 2020 г.; 

6. Националната програма за реформи; 

7. Националната стратегия за регионално развитие 2012-2022; 

8. Проект на Споразумение за партньорство с Европейската комисия; 

9. Стратегия Европа 2020; 

10. Стратегията на ЕС за Дунавския регион (Дунавската стратегия) и др.  

Визия: България е добре позната и предпочитана целогодишна 

туристическа дестинация с ясно разпознаваема национална идентичност, 

съхранена култура и природа, заемаща водещо място сред петте най-популярни 

дестинации в Централна и Източна Европа.  

Мисия: България ще развива последователна и целенасочена туристическа 

политика, базирана на партньорство между публичния сектор, държавните и 

общинските институции, частния сектор и неправителствените организации, 

която генерира работни места, създава широки възможности за развитие на 

предприемачество, дългосрочни икономически и социални ползи, увеличава 

приходите от туризъм, което да доведе до повишаване на ефективността и 

конкурентоспособността на българската икономика.  

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

1. Подобряване на рамковите условия за развитие на туристическата 

индустрия; 

2. Повишаване на капацитета и конкурентоспособността на туризма; 

3. Изграждане и поддържане на необходимата за развитие на 

туристическата индустрия обща и специализирана инфраструктура; 

4. Запазване и повишаване на качеството на предлаганите услуги в 

туристическата индустрия; 

5. Диверсифициране на туристическите продукти и развитие на отговорен 

туризъм; 

6. 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. 

Стратегически цели: Основната цел може да бъде постигната чрез 

реализирането на следните стратегически цели: 

1. Утвърждаване на позитивен имидж на българския туризъм и 

повишаване на разпознаваемостта на България като привлекателна 

целогодишна дестинация с характерна национална идентичност, запазени 

културни традиции и съхранена природа; 

2. Повишаване на конкурентоспособността на българските земи като 

дестинация на световния пазар чрез повишаване на качеството на 

туристическия продукт, силен бранд на дестинацията и продуктова 

специализация и диверсификация; 



 

 

3. Въвеждане на международни стандарти и добри европейски практики и 

внедряване на иновативни продукти, информационни и комуникационни 

технологии в унисон с изискванията на туристическото търсене; 

4. Насърчаване на вътрешния пазар - структуриране на политики в 

подкрепа на развитието и позиционирането на продукти, отговарящи на 

вътрешните пазарни тенденции; 

5. Стимулиране ролята на туризма като решаващ фактор за развитието на 

пазара на труда чрез повишаване квалификацията, производителността и 

адаптивността на работната сила. 

Приоритети: За реализирането на стратегическите цели са формулирани 

следните приоритети: 

1. Позициониране на България като туристическа дестинация в по-висок 

клас на световния туристически пазар като качество на предлагания 

туристически продукт и добавена стойност; 

2. Увеличаване дела на специализираните видове туризъм, водещи до 

целогодишна и по-интензивна натовареност - балнео(медикъл спа), спа и 

уелнес, културен (във всичките му форми – исторически, археологически, 

етнографски и поклоннически), еко и селски туризъм, приключенски, 

конгресен, ловен, голф, винен, гурме туризъм и др.; 

3. Стимулиране на интегрирано регионално развитие на туризма чрез 

формиране на подходящи организационни структури, координация на 

предлагането и прилагане на регионално диференцирана държавна 

туристическа политика; 

4. Опазване и устойчиво използване на туристическите ресурси, в това 

число природни, културни и антропогенни; 

5. Подобряване на туристическите атракции и свързаната с тях 

инфраструктура; 



 

 

6. Повишаване защитата, правата и сигурността на потребителите на 

туристически услуги; 

7. Насърчаване на сътрудничеството между институциите на централно и 

местно ниво с представителите на туристическата индустрия с цел създаване на 

по-тясно партньорство; 

8. Повишаване качеството на образование и обучение в туризма в 

съответствие с нуждите на туристическия сектор и развитието на пазара на 

труда. 

 

4.1.2. Закон за туризма – основни положения 

Този закон урежда обществените отношения, свързани със: 

1. Управлението, регулирането и контрола върху туристическите 

дейности, услуги и обекти; 

2. Туристическото райониране на страната, туристическите райони, 

създаването, устройството, организацията и дейността на организациите за 

тяхното управление; 

3. 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 преследват следните резултати: 

1. Осигуряване на условия за устойчиво развитие на туризма и 

конкурентоспособен национален туристически продукт; 

3. Създаване на 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; 

3. Въвеждане на единни критерии за извършване на туристически дейности 

и предоставяне на туристически услуги; 



 

 

4. Осигуряване на защита на потребителите на туристическите услуги. 

ЗТ дефинира следните групи туристически дейности: 

1. Туроператорска и туристическа агентска дейност; 

2. Хотелиерство; 

3.Ресторантъорство; 

4. Предоставянето на тематично ориентирани допълнителни туристически 

услуги в областта на морския, ски, културния, балнео, СПА, уелнес, селски, 

винен, еко, конгресния, детския и младежкия, приключенския, спортния, 

ловния, голф и други видове туризъм; 

5. Предоставянето на екскурзоводски услуги, воденето на туристи в 

планинска и природна среда и предоставянето на услуги за спорт. 

Нормативният акт дефинира следните групи туристически обекти: 

1. Места за настаняване: 

а) клас А - хотели, мотели, апартаментни туристически комплекси, вилни 

селища, туристически селища и вили; 

б) клас Б - семейни хотели, хостели, пансиони, почивни станции, къщи за 

гости, стаи за гости, апартаменти за гости, бунгала и къмпинги; 

2. Заведения за хранене и развлечения(самостоятелни и прилежащи към 

места за настаняване) - ресторанти, заведения за бързо обслужване, питейни 

заведения, кафе-сладкарници и барове; 

3. Туристически хижи, туристически учебни центрове и туристически 

спални и прилежащите към тях заведения за хранене - туристически столови, 

туристически бюфети и туристически столови със сервитьорско обслужване; 

4. Ски писти - ски писти за алпийски ски, сноуборд и ски бягане, детските 

ски зоии и снежните паркове; 

5. Самостоятелни и прилежащите към тях места за настаняване 

балнеолечебни (медикъл СПА) центрове, СПА центрове, уелнес центрове и 

таласотерапевтични центрове; 



 

 

6. Плажовете - плажове към естествени и към изкуствени водни обекти; 

7. Офиси за упражняване на туроператорска и туристическа агентска 

дейност; 

8. Туристическите информационни центрове; 

9. Посетителските центрове за представяне и експониране на местното 

природно и културно наследство; 

10. Музеи, обществени и частни колекции с културни ценности и 

художествените галерии; 

11. Центрове за изкуство и занаяти, както и центрове за временни 

изложения с туристическа цел; 

12. Туристически пътища/пътеки и веломаршрути; 

13. Обекти за катерене, парапланеризъм и маршрутите тип "виа ферата"43; 

14. Kонни бази за любителска езда и маршрут за конна езда; 

15. Aквапаркове, водни атракциони и приключенски паркове; 

16. Aтракционни и тематични паркове; 

17. Голф игрища; 

18. Mеста за наблюдение на диви животни и птици; 

19. Ловните стопанства по Закона за лова и опазване на дивеча(ЗЛОД); 

20. Винарни изби; 

21. Недвижими културни ценности по Закона за културното 

наследство(ЗКН),  културните институти по Закона за закрила и развитие на 

културата(ЗЗРК), защитените територии по Закона за защитените 

територии(ЗЗТ) - в случай, че са социализирани и предлагат условия за 

приемане и обслужване на туристически посещения и в съответствие с 

                                                 
43 Виа Ферата – Термин от алпинизма означаващ буквално “железният път”(на италиански: via ferrata, мн.ч. 

vie ferrate), срещан и като Пътят на желязото (via ferra). Това е система от метални въжета, въжени мостове, 

стълби и парапети, която позволява преодоляването на труднодостъпни скални терени. вж. Csaba 

Szépfalusi; Thomas Hofmann, Klettersteig-Guide O ̈sterreich alle gesicherten Klettersteige, Innsbruck Wien 

Tyrolia-Verl. 2003, p. 10-150; 



 

 

режимите за опазването им и с вътрешните правилници на субектите, на които 

е предоставено правото на управление. 

 

4.1.3. Нормите на Закона за защита на потребителите(ЗЗП) в 

туристически контекст 

ЗЗП като нормативен акт 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: 

1. Право на информация за стоките и услугите; 

2. Право на защита срещу рискове от придобиването на стоки и услуги, 

които могат да застрашат живота, здравето или имуществото; 

3. Право на защита на икономическите интереси на потребителите при 

придобиването на стоки и услуги при нелоялни търговски практики и способи 

за продажба, неравноправни договорни условия и предоставянето на гаранции 

за стоките; 

4. Право на обезщетение за вреди, причинени от дефект на стоки; 

5. Право на достъп до съдебни и извънсъдебни процедури за разрешаване 

на потребителски спорове; 

6. Право на образование по въпроси, отнасящи се до защитата; 

7. Право на сдружаване с цел защита на интересите; 

8. Право на представителство пред държавните органи, вземащи решения 

по въпроси, които ги засягат. 

 

4.1.4. Закон за дейностите по предоставяне на услуги(ЗДПУ) 

ЗДПУ урежда общите правила за упражняването на свободата на 

установяване на доставчиците на услуги и свободното движение на услуги при 

запазване на високото качество. Целите на закона са фокусирани върху: 



 

 

1. Улесняване упражняването на дейности по предоставяне на услуги от 

доставчици, установени в държава членка на ЕС; 

2. Гарантиране правата на доставчиците и получателите на услуги; 

3. Намаляване на административната тежест за доставчиците на услуги, 

установени в държавите членки на ЕС, и опростяване на процедурите за 

компетентните органи в Република България чрез установяване на единно звено 

за контакт и предоставяне на услуги по електронен път; 

4. Установяване на система за обмен на информация и взаимно 

сътрудничество между компетентните органи в Република България и страните 

от ЕС. 

По смисъла на ЗДПУ „услуга" е всяка стопанска дейност, извършвана 

срещу възнаграждение или за собствена сметка от доставчик на услуги. 

Нормативният акт не се прилага спрямо услуги като: 

1. Нестопански услуги от общ интерес; 

2. Финансови услуги; 

3. Електронни съобщителни услуги и мрежи и свързаните с тях структури 

и услуги, подлежащи на регулиране по Закона за електронните 

съобщения(ЗЕС); 

4. Услуги в областта на транспорта; 

5. Услуги за наемане на работници, предоставяни от агенции за временна 

заетост; 

6. Медицински и здравни услуги;  

7. Аудио-визуални услуги; 

8. Услуги, свързани с хазартни дейности по Закона за хазарта(ЗХ); 

9. Услуги и дейности, свързани с упражняването на публична власт; 

10. Социални услуги по социално настаняване, грижи за деца и 

подпомагане на семейства или лица, временно или постоянно в нужда, които се 



 

 

предоставят от държавата или от доставчици и благотворителни организации, 

упълномощени от нея; 

12. Услуги, предоставяни от нотариуси и съдебни изпълнители. 

Разпоредбите на обсъждания закон не се прилагат в областта на данъчното 

облагане, трудовите и свързани с тях правоотношения, заетостта, общественото 

осигуряване, основните нрава на човека, наказателното право и 

международното частно право. 

 

4.1.5. Наредба № 1 от 5 януари 2016 г. за образованието, практическата 

подготовка и професионалната квалификация, необходими за 

придобиване на правоспособност за упражняване на професията 

екскурзовод(Наредба № 1/2016г.) 

С Наредба № 1/2016г. се уреждат условията и редът за придобиване на 

правоспособност за упражняване на професията екскурзовод и за признаване на 

такава правоспособност, придобита в държава - членка на Европейския съюз, 

на държава - страна по Споразумението за Европейското икономическо 

пространство(ЕИП), или на Конфедерация Швейцария. Поднормативният акт 

определя конкретните изисквания за образование, практическа подготовка и 

професионална квалификация, необходими за полагане на изпит за 

придобиване на правоспособност за упражняване на професията екскурзовод на 

територията на Република България.  

Документът не е приложим за лицата, които упражняват екскурзоводска 

дейност като наети лица в музеи, художествени галерии, защитени природни 

обекти, археологически обекти и разкопки, планинските водачи и гидовете за 

пешеходен туризъм в пещери, при гмуркане, лов и риболов. Отделно от това, 

чуждестранни граждани, които придружават туристически групи по време на 

туристически пътувания, организирани от чуждестранен туроператор, които са 

започнали и ще приключат в чужбина, не се считат за екскурзоводи по смисъла 



 

 

на наредбата, ако те не предлагат екскурзоводски услуги извън превозното 

средство, с което пътуват. 

Наредба № 1/2016г. урежда също така и правата и задълженията на 

екскурзовода и дейността на екскурзоводи от Европейския съюз в две основни 

направления: 

1. Трайно установяване с цел упражняване на професията екскурзовод; 

2. Временно упражняване на професията екскурзовод на територията на 

Република България. 

 

4.1.6. Наредба № 2 от 26 октомври 2015г. за единните стандарти и за 

организацията на дейността на туристическите информационни 

центрове(ТИЦ) и националната мрежа на туристическите информационни 

центрове(Наредба № 2/2015г.) 

Наредба № 2/2015г. се фокусира върху единните стандарти и 

организацията на дейността на туристическите информационни центрове и 

националната мрежа на сертифицираните туристически информационни 

центрове. Единните стандарти са минимални задължителни изисквания към 

ТИЦ за достъпност, оформление, оборудване, функциониране и качество на 

обслужване. Документът съдържа и препоръчителни изисквания за работата на 

коментираните центрове. За прилагане на единните стандарти тези организации 

подлежат на сертифициране по реда на наредбата. Изпълнението или 

неизпълнението на препоръчителните изисквания не е условие за получаване 

на сертификат за извършване на дейност като туристически информационен-

център, съответно за отказ.  

Сертифицирането на ТИЦ е доброволно. В националната мрежа се 

включват само сертифицираните по реда на наредбата центрове. 

Сертифицирането се извършва с цел удостоверяване пригодността на 

организацията за предлагане на качествено информационно обслужване на 



 

 

действителните и потенциалните посетители и туристи в България, гарантиране 

правата и повишаване удовлетвореността на потребителите на туристическите 

услуги, които се предоставят.  

Сертификатът за извършване на дейност като ТИЦ се издава от министъра 

на туризма или оправомощено от него длъжностно лице. Право да използват в 

наименованието си абревиатурата “ТИЦ” имат само сертифицираните по реда 

на наредбата центрове. Националната мрежа от сертифицирани ТИЦ включва: 

1. Национален и общински ТИЦ; 

2. Регионални и местни ТИЦ. 

Министерството на туризма, в структурата на своята администрация, е 

изградило национален ТИЦ, а към общините като част от структурата на 

общинската администрация или като общинско предприятие по смисъла на 

Закона за общинската собственост(ЗОС) или като част от структурата на 

общинското предприятие - общински ТИЦ. Към организациите за управление 

на туристически райони по чл. 17, ал. 1 от Закона за туризма могат да се 

създават и да функционират регионални ТИЦ. На територията на дадена 

община или защитена местност(национален парк, природен парк и др.) могат да 

се създават и да функционират местни ТИЦ. Местните центрове могат да имат 

клонове със сезонен режим на работа.  

Предоставянето на услуги в местни и регионални ТИЦ се извършва от 

търговец по смисъла на Търговския закон или от юридическо лице, което има 

право по силата на друг закон да извършва стопанска дейност, включително по 

законодателството на друга държава - членка на Европейския съюз, на държава 

- страна по Споразумението за Европейското икономическо пространство, или 

на Конфедерация Швейцария. 

 

4.1.7. 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(ДВ бр. 65/2015г.) 

С наредбата се определят; 

1. Видовете места за настаняване и заведения за хранене и развлечения и 

техните характеристики; 

2. Изискванията към видовете места за настаняване и заведения за хранене 

и развлечения; 

3. Минималните задължителни изисквания, на които трябва да отговарят 

местата за настаняване, прилежащите към тях заведения за хранене и 

развлечения и самостоятелните заведения за хранене и развлечения, за 

определяне на категорията им, както следва за: 

1. Изграждане; 

2. Обзавеждане и оборудване; 

3. Обслужване; 

4. Предлагани услуги в туристическия обект; 

5. Образование или професионална квалификация, стаж в туризма и 

езикова квалификация на управителя и за професионална и езикова 

квалификация на персонала на туристическия обект. 

С този акт се определя и редът за определяне на категория, отказ, 

понижаване, спиране иа действието и прекратяване на категорията на местата 

за настаняване и прилежащите към тях заведения за хранене и развлечения и 

самостоятелните заведения за хранене и развлечения, както и редът за 

отразяване на промяна във вписаните в съответния регистър обстоятелства 

относно категоризирания туристически обект. 

На категоризиране по реда на обсъждания документ подлежат местата за 

настаняване и заведенията за хранене и развлечения независимо от вида на 

тяхната собственост и начина на управлението им. С тази наредба се определят 

видовете и характеристиките на местата за настаняване и на заведенията за 



 

 

хранене и развлечения. Типовете места за настаняване, определени по класове 

са: 

1. Клас "А" - хотели, мотели, апартаментни туристически комплекси, 

вилни селища, туристически селища и вили; 

2. Клас "Б" - семейни хотели, хостели, пансиони, почивни станции, къщи 

за гости, стаи за гости, апартаменти за гости, бунгала и къмпинги. 

Хотелите се делят на следните видове: 

1. Според периода на експлоатация: целогодишни и сезонни; 

2. Според териториалното си разположение: морски, планински и градски; 

3. Според предназначението и функциите им: 

3.1. Апартаментен(студиен) хотел - хотел, който се състои от апартаменти 

и/или от студиа със съоръжения и обзавеждане за съхраняване, подготовка и 

консумация на храна; 

3.2. Хотел резиденс - хотел с най-висок комфорт и нетрадиционно 

обзавеждане; Той е категория "пет звезди" независимо от капацитета, изграден 

при пълна свобода на проектиране и архитектурно-творчески решения на 

външната конструкция и фасадата на хотела(резиденции, старинни сгради, 

сгради - паметници на културата); 

3.3. Бизнес хотел - хотел с категория от четири или пет звезди, в който са 

осигурени необходимите условия за провеждане на работни среши, 

конференции, конгреси, семинари и др.; 

3.4. Блнеохотел - хотел с прилежащ, сертифициран по реда на наредбата 

по чл. 138, ал. 3 от ЗТ,  "балнеолечебен" (медикъл СПА) център; 

3.5. СПА хотел - хотел с прилежащ, сертифициран по реда на наредбата по 

чл. 138, ал. 3 ЗТ, "СПА" център; 

3.6. Уелнес хотел - хотел с прилежащ, сертифицнран по реда на наредбата 

по чл. 138, ал. 3 ЗТ, "уелнес" център. 



 

 

Типовете заведения за хранене и развлечения (самостоятелни и 

прилежащи към места за настаняване) са: 

1. Ресторанти; 

2. Заведения за бързо обслужване; 

3. Питейни заведения; 

4. Кафе-сладкарници; 

5. Барове. 

Видове ресторанти: 

1. Класически ресторант - предлага широко разнообразие от приготвени на 

място многокомпонентни кулинарни излелия и специалитети, сладкарски 

изделия, десерти, хляб, хлебни и тестени изделия, топли напитки, сокове, 

готови за консумация безалкохолни и ши напитки и създава условия за хранене 

и развлечения; 

2. Специализиран ресторант: 

2.1. За риба, птици, дивеч или друго. Тези обекти предлагат асортимент, 

базиран на даден основен продукт - риба, рибни продукти и други морски 

продукти; птиче месо; дивечово месо и т.н.; 

2.2. За барбекю, грил или скара. Тези обекти предлагат асортимент, 

базиран на печени меса на скара или на плоча; 

3. Ресторант с национална кухня: 

3.1. Ресторант с българска кухня. Този тип заведение предлага предимно 

българска национална и регионална кухня и напитки - механа, гостилница, 

битова къща, ханче и др.; 

3.2. Ресторант с чуждестранна кухня. Това заведение предлага френска, 

италианска, китайска, японска и друга кухня и асортиментът се базира на 

съответните национални кухни и напитки; 

4. Ресторант-пицария. Той предлага кухненска продукция и разнообразен 

асортимент от различни видове хлебни и тестени изделия - пици, спагети, 



 

 

лазаня, макарони; салати, сосове, кухненски десерти, малотрайни и трайни 

сладкарски изделия, приготвяни на място, и др., както и приготвя за консумация 

алкохолни и безалкохолни напитки, натурални минерални, изворни и трапезни 

води, пиво и вина; 

5. Атракционно-тематичен ресторант: предлага подходящ асортимент от 

ястия, напитки и/или артистично-музикална програма, с характерен 

архитектурен вътрешен и външен облик (шатри, кошари, колиби, фрегати и 

др.). 

Видове заведения за бързо обслужване: 

1. Снекбар - предлага асортимент от ястия и специалитети, приготвени на 

скара или плоча, аламинути, салати, супи; готови трайни и малотрайни 

сладкарски изделия, сладолед; топли напитки, натурални минерални, изворни и 

трапезни води, готови за консумация алкохолни и безалкохолни напитки и 

пиво; Важна особеност е, че кухненската продукция се приготвя пред клиента 

и се предлага от барплот; 

2. Бистро - предлага ограничена кухненска продукция от готови за 

консумация  храни в консервиран, замразен, концентриран или изсушен вид; 

липсва процесът на подготовка на храната в обекта; картменюто включва топли 

напитки, натурални минерални, изворни и трапезни води, готови за консумация 

алкохолни и безалкохолни напитки и пиво; 

3. Фастфууд - предлага сандвичи с колбаси, сирена, комбинирани, 

сандвичи, комбинирани с пресни зеленчуци, хамбургери, пържени картофи, 

скара от месни полуфабрикати, сосове, салати, готови тестени изделия, 

сладкарски изделия, захарни и шоколадови изделия, сладолед, топли напитки, 

натурални минерални, изворни и трапезни води, готови за консумация 

безалкохолни 

4. Закусвалня - предлага разнообразен асортимент, посочен в някоя от 

изброените групи: 



 

 

4.1. Супи, салати, чорби и ястия от субпродукти; 

4.2. Аламинути, приготвени на скара - кюфтета, кебапчета, карначета, 

шишчета и др., салати; картменюто включва топли напитки, млечни напитки, 

натурални минерални, изворни и трапезни води; готови за консумация 

безалкохолни напитки, пиво и ограничен набор от алкохолни напитки. 

Видове питейни заведения: 

1. Кафе-аператив. Предлага богат асортимент от готови за консумация 

алкохолни и безалкохолни напитки, натурални минерални, изворни и трапезни 

води; ограничен асортимент кулинарна продукция - салати, студени мезета, 

пържени картофи, месни полуфабрикати на скара, сандвичи, хамбургери, 

захарни и шоколадови изделия, ядкови плодове, сладолед; 

2. Винарна. Предлага богат асортимент от преобладаващо наливни и 

бутилирани вина, готови за консумация алкохолни и безалкохолни напитки, 

натурални минерални, изворни и трапезни води, подходяща кухненска 

продукция и мезета; може да има условия за дегустация; 

3. Пивница(кръчма). Педлага разливни и бутилирани алкохолни и 

безалкохолни напитки, натурални минерални, изворни и трапезни води, топли 

напитки, салати, студени мезета, ядки, захарни и шоколадови изделия; 

4. Бирария. Предлага разнообразен асортимент от наливно и бутилирано 

пиво, салати, студени мезета, пържени картофи, месни полуфабрикати на скара, 

топли напитки, натурални минерални, изворни и трапезни води, готови за 

консумация безалкохолни и алкохолни напитки. 

Видове кафе-сладкарници: 

1. Кафе-сладкарница: предлага малотрайни и трайни сладкарски изделия, 

захарни и шоколадови изделия, сандвичи, хамбургери, тестени закуски, 

сладолед, топли напитки, коктейли, натурални минерални, изворни и трапезни 

води, пиво, готови за консумация безалкохолни и алкохолни напитки; 



 

 

2. Сладкарница: предлага малотрайни и трайни сладкарски изделия, 

захарни и шоколадови тлелия, тестени закуски, сандвичи, сладолед, топли 

напитки, млечни напитки, натурални минерални, изворни и трапезни води и 

готови за консумация безалкохолни напитки; 

3. Сладоледен салон: предлага преобладаващ асортимент от разнообразни 

сладоледи на млечна, фруктова, сметанова и друга основа, сладоледени 

специалитети, сладоледени торти, пасти, шейкове, айскафе и др.; 

4. Кафене: предлага топли напитки, натурални минерални, изворни и 

трапезни води, готови за консумация алкохолни и безалкохолни напитки, 

натурални минерални, изворни и трапезни води, малотрайни и трайни 

сладкарски изделия, захарни и шоколадови изделия, тестени закуски, ядкови 

плодове; 

5. Кафе-клуб: предлага топли напитки, натурални минерални, изворни и 

трапезни води, готови за консумация безалкохолни и алкохолни напитки, 

захарни и шоколадови изделия, ядкови плодове за клиенти с определени 

интереси(интернет, изкуство, игри и др.); 

6. Кафетерия: предлага разнообразни топли напитки, готови за консумация 

безалкохолни напитки, натурални минерални, изворни и трапезни води, 

закуски, тестени, захарни и шоколадови изделия; 

7. Чайна: предлага топли тонизиращи и слабоалкохолни напитки(чай. 

билкови отвари, кафе, горещ шоколад, какао, грог, пунш, греяни вина и др.) и 

закуски. 

Видове барове: 

1. Коктейлбар: предлага богат асортимент предимно от готови за 

консумация алкохолни и безалкохолни напитки и коктейли, натурални 

минерални, изворни и трапезни води, ядкови плодове, сладкарска продукция и 

захарни изделия; 



 

 

2. Кафе-бар: предлага различни видове кафе, готови за консумация 

безалкохолни и алкохолни напитки, натурални минерални, изворни и трапезни 

води, плодове и др.; 

3. Бар - конгресен център: предлага асортимент, предназначен за 

обслужване на конгресни прояви; 

4. Бар-спортен център(-басейн, -тенис, -фитнес,-боулинг и др.): предлага 

тонизиращи напитки, сокове, нектари, безалкохолни коктейли и напитки, 

натурални минерални, изворни и трапезни води и др.; 

5. Бар-фоайе(лоби бар): предлага готови за консумация алкохолни и 

безалкохолни напитки, натурални минерални, изворни и трапезни води, 

коктейли, закуски, десерти, ядкови плодове и др.; разположен в непосредствена 

близост до фоайето на места за настаняване; 

6. Дискотека: предлага готови за консумация алкохолни и безалкохолни 

напитки, натурални минерални, изворни и трапезни води, коктейли, ядкови 

плодове, топли напитки, сандвичи и хамбургери, захарни и шоколадови 

изделия; заведение предимно за танцуване с дансинг и плотове в търговската 

зала и ограничен брой места за сядане; 

7. Бар-клуб: предлага готови за консумация алкохолни и безалкохолни 

напитки, натурални минерални, изворни и трапезни води, кухненска и 

сладкарска продукция и др.; заведение с музикално-артистична програма за 

клиенти с определени интереси; 

8. Пиано-бар: предлага готови за консумация алкохолни и безалкохолни 

напитки, натурални минерални, изворни и трапезни воли, коктейли, топли 

напитки, ядкови плодове, захарни и шоколадови изделия; заведение с тихо 

музициране; 

9. Бар-казино: заведение с барово обслужване в казино зала; 

10. Бар-вариете: луксозно заведение с барово обслужване и с музикално-

артистична програма; 



 

 

11. Нощен бар: заведение с барово обслужване и с нощен режим на работа. 

Обхватът на наредбата включва и категоризацията на местата за 

настаняване и на прилежащите към местата за настаняване и на 

самостоятелните заведения за хранене и развлечения. На туристическите 

обекти могат да се определят следните категории: "една звезда", "две звезди", 

"три звезди", "четири звезди" или "пет звезди" във възходяща градация съгласно 

чл. 123 и 124 ЗТ. 

Категорията на местата за настаняване е съобразно техния клас, тип и вид, 

както следва: 

1. Местата за настаняване клас "А" се категоризират в следните категории: 

1.1. Хотели - "една звезда", "две звезди", "три звезди", "четири звезди" или 

"пет звезди"; 

1.2. Мотели - "една звезда", "две звезди" или "три звезди"; 

1.3. Апартаментни туристически комплекси - "две звезди", "три звезди", 

"четири звезди" или "пет звезди"; 

1.4. Вилни селища - "три звезди", "четири звезди" или "пет звезди"; 

1.5. Туристически селища - "две звезди", "три звезди" или "четири звезди"; 

1.6. Вили - "три звезди", "четири звезди" или "пет звезди"; 

2. Местата за настаняване клас "Б" се категоризират в следните категории: 

2.1. Семейни хотели - "една звезда", "две звезди" или "три звезди"; 

2.2. Хостели - "една звезда", "две звезди" или "три звезди"; 

2.3. Пансиони - "една звезда" или "две звезди"; 

2.4. Почивни станции - "една звезда", "две звезди" или "три звезди"; 

2.5. Стаи за гости - "една звезда", "две звезди" или "три звезди"; 

2.6. Апартаменти за гости - "една звезда", "две звезди" или "три звезди"; 

2.7. Къщи за гости - "една звезда", "две звезди" или "три звезди"; 

2.8. Бунгала - "една звезда", "две звезди" или "три звезди";  

2.9. Къмпинги - "една звезда", "две звезди" или "три звезди". 



 

 

В наредбата се уреждат изискванията към местата за настаняване и към 

заведенията за хранене и развлечения, както и редът за определяне на категория, 

отказ, понижаване, спиране действието и прекратяване на категорта. 

 

4.1.8. Наредба за организацията на единната система за туристическа 

информация(ДВ, бр. 23/2007г.) 

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), както 

и събирането, обработването, съхраняването и предоставянето на 

статистическите данни за туризма, както и събирането и съдържанието на 

туристическата информация. 

Единната система за туристическа информация включва НТР по чл. 58 от 

Закона за туризма, статистически данни за туризма и туристическа информация. 

По аргумент на чл. 3 от наредбата статистическите данни за туризма са данни 

за: 

1. Средствата за подслон: 

1.1. Материална база на туризма; 

1.2. Реализирани нощувки; 

1.3. Пренощували лица; 

1.4. Легла на денонощие; 

1.5. Продължителност на престоя; 

1.6. Организация на пътуването; 

1.7. Приходи от нощувки и допълнителни услуги в средствата за подслон 

генерирани от целия обем от клиенти; 

2. Места за настаняване: 

2.1. Материална база на туризма;  



 

 

2.2. Реализирани нощувки; 

2.3. Пренощували лица; 

2.4. Легла на денонощие; 

2.5. Продължителност на престоя; 

2.6. Организация на пътуването; 

2.7. Приходи от нощувки и допълнителни услуги в местата за настаняване 

от всички клиенти. 

Туристическата информация включва освен данните, които са вписани в 

НТР, и информация за: 

1. Общината(обща характеристика); 

2. Туристическите ресурси; 

3. Инфраструктурата със значение за туризма;  

4. Туристическите услуги и атракции. 

Единната система за туристическа информация се разработва съвместно от 

министъра на туризма и председателя на Националния статистически 

институт(НСИ). Системата представлява електронна база данни, съдържаща 

вписаните обстоятелства по чл. 13 от Наредбата, статистическите данни по чл. 

16 и туристическата информация по чл. 22 от коментирания нормативен акт. 

Тази информация се управлява чрез информационна система. Електронната 

база данни се поддържа по начин, който гарантира сигурността на 

информацията, включително чрез контролиране на достъп за вписвания и 

преглеждане съгласно изискванията на наредбата. 

Министерството на туризма в ролята си на администратор на системата 

отговаря за поддържането й като осъществява контрол върху пълнотата и 

сроковете за въвеждане на информацията по реда на чл. 8 от наредбата. 

Достъпът до информацията, въведена в публичната част, се осигурява чрез 

страница в интернет. 

 



 

 

4.1.9. Национален туристически регистър(НТР) 

Вписването на обстоятелствата в електронната база данни на НТР се 

извършва въз основа на заявление от заинтересуваното лице или служебно въз 

основа на разпореждане на оправомощено лице. Всяка промяна в 

обстоятелствата, вписани в регистъра, подлежи на отразяване. Лицата, за които 

е настъпила промяна в обстоятелствата, вписани в регистъра, са длъжни да я 

заявят писмено при условията и по реда на чл. 21, ал. 2, чл. 56, ал. 1 и 2 и чл. 59, 

ал. 2 от ЗТ. В Националния туристически регистър се вписва информация за 

всички лица, предприели действия за вписване в него, включително относно 

лицата, по отношение на които е налице влязла в сила заповед за отказ за 

извършване на регистрация или за определяне на категория или съответно 

влязла в сила заповед за заличаване на регистрацията или за прекратяване 

категорията на туристически обект44. 

 

4.1.10. Годишна програма за национална туристическа реклама 2019г. 

Цел: Утвърждаване на България като целогодишна туристическа 

дестинация с добре разпознаваем висококачествен туристически продукт. 

Мисия и визия: Изграждане на дългосрочен имидж на България като 

модерна, сигурна и богата на възможности европейска дестинация чрез микс от 

маркетинг дейности, увеличаване обема на входящия туристически поток, 

насърчаване на вътрешния туризъм и привличане на платежоспособни туристи. 

Инструменти: Оптимална употреба на съществуващите традиционни 

маркетинг инструменти(ATL, BTL, онлайн реклама, ПР, изложения, събития, 

акции по насърчаване на продажбите), както и прилагане на нестандартни 

                                                 
44 Виж приложение 2. То представлява обобщен регистър на местата за настаняване, заведенията 

за хранене и развлечения, туроператори и туристически агенти, туристически сдружения от 

територията на МИГ по данни на Министерството на туризма; 



 

 

миксове, технологични иновации и възможности за нов вид рекламиране, които 

все по-често се предлагат в дигиталната реклама. 

Имидж: България е лесно достъпна, сигурна туристическа дестинация, с 

ясно изразени четири сезона, предлагаща възможности за практикуване на 

разнообразни видове туризъм на сравнително компактна територия. Страната 

следва световните кулинарни, културни, модни и технологични тенденциии 

предлага високо качество туристически услуги, достъпни за различни 

категории туристи. 

Очакванията на българското правителсво след успешното реализиране на 

дейностите от програмата са съсредоточени върху положителното развитие на 

туристическите услуги и разпознаваемостта на България на международно 

ниво. Изпълнение на поставените цели ще мотивира повече чуждестранни и 

български туристи да вземат решение за пътуване и осъществяване на почивка 

в страната ни.  

Ето защо, се очаква минимум 8,5% ръст в броя на чуждестранните туристи, 

посетили България през 2019г., и запазване на тенденцията за ръстна 

туристическите посещения от всички водещи пазари. Това ще доведе до 

продължаване на положителната тенденция към нарастване на приходите от 

единица турист, т.е. България ще привлича все по-платежоспособни туристи.  

Националният туристически портал www.bulgariatravel.org се обновява и 

се добавят допълнителни езикови версии, например: румънски, китайски, 

полски и турски и по този начин се предоставя актуална туристическа 

информация на минимум 13 езика. Планира се през 2019 г. изпълнителната 

власт да продължи да подкрепя спортни прояви, национални събития, 

фестивали, празници, годишнини и традиционни събития в страната, за да се 

стимули равътрешния туризъм в България. Предвижда се да бъдат 

организирани турове за над 50 журналисти, блогъри и снимачни екипи от 

водещи медии. Целта е чрез тях да бъдат достигнати минимум 10 млн. 

http://www.bulgariatravel.org/


 

 

потенциални посетители на България, попадащи в различни демографски 

групи45. Следователно публичните власти на територията на МИГ имат 

възможност да се присъединят към планираните инициативи на централно 

ниво, за да популяризират туристическите възможности в павликенския и 

полскотръмбешкия край. 

 

 

 

4.2. Основни нормативни документи на регионално и местно ниво  

4.2.1. Областна стратегия за развитие на област В. Търново 2014 - 

2020г. 

Съгласно чл. 12., ал. 1 от Закона за регионално развитие, областната 

стратегия за развитие на област В. Търново определя средносрочните цели и 

приоритети за развитие на областта, както и стратегическите насоки за 

разработване на общинските планове за развитие. Областната стратегия за 

развитие се разработва в съответствие с регионалния план за развитие на 

Северен централен район за планиране. Основна функция на стратегията е да 

осигури връзката и координацията между целевата концепция на националните 

и европейски документи за развитие на страната през периода 2014 -2020 г., 

включително Национална стратегия за регионално развитие 2012 - 2022 г., и 

необходимите цели и действия за развитие на областта при отчитане на нейните 

специфични условия и потенциал за развитие. 

Областната стратегия за развитие на област В. Търново има интегрален 

характер и съчетава в себе си мерки и дейности в различни сектори за 

подобряване на условията и факторите за растеж, които се нуждаят от 

                                                 
45 Годишна програма за национална туристическа реклама 2019 година, стр. 1-30; http://www.tourism. 

government.bg/sites/ tourism.government.bg /files/documents/2018-08/godishna_programa_za_ nacionalna_ 

turisticheska_reklama_2019_g.pdf; 



 

 

дълговременна и целенасочена подкрепа. В нея са разгледани и тенденциите в 

пространственото развитие на областта и са направени предложения за 

организация и развитие на територията на основата на политиките, заложени в 

националната концепция за пространствено развитие на Република България 

2012 - 2025г. и други европейски документи в областта на пространственото и 

градско развитие. 

В областната стратегия за развитие на област В. Търново са разгледани 

следните природни ресурси: 

1. Релеф; 

2. Минерално-суровинни източници (полезни изкопаеми); 

3. Климат; 

4. Речна мрежа; 

5. Почвена и растителна покривка; 

От данните в областния документ за развитие може с основание да се 

направи извод, че Великотърновска област разполага с добро растително и 

животинско биоразнобразие. Това положение е предпоставка за бъдещо 

разширение на защитените територии, което е перспективна точка за 

надграждане на туристическия продукт в областта.  

Туризмът в област Велико Търново отдавна се е утвърдил като важен 

отрасъл от третичния сектор на областната икономика, който се развива 

относително стабилно. През 2011г. броят на местата за настаняване и местата 

за подслон(с капацитет над 10 легла) е 107, а броят на леглата в тях – 5360. Това 

е 46,5% от всички легла в средствата за подслон в Северния Централен район. 

Същевременно, приходите от дейност – от нощувки не са значителни – едва 9 

329,4 хил. лв. Основна туристическа дестинация е гр. Велико Търново и 

околностите му. Други важни туристически дестинации са общините Елена и 

Свищов. 



 

 

На територията на област Велико Търново съществуват значими 

исторически и културни обекти, както и природни дадености, които са отправна 

точка за успешното развитие на туризма. Наличието на исторически и културни 

обекти, минерални извори, ловни стопанства, природни резервати, пещери, 

обуславят разнообразяването на предлаганите туристически услуги и 

развитието на алтернативни видове туризъм. 

Утвърждаването и развитието на гр. В. Търново като национален 

туристически център дава възможност на близките до него територии да се 

наложат като привлекателни туристически дестинации. В общините, където 

публично-частното партньорство в областта на туризма е ефикасно, се 

разширява и обновява легловата база, налагат се нови туристически продукти и 

услуги. С усилията на изпълнителната власт на териториално и централно ниво 

се подобрява достъпа до туристическите обекти, извършват са подобрения на 

техническата инфраструктура и комуникациите. Същевременно нараства броят 

на туристическите оператори, които включват обекти от област В. Търново в 

предлаганите от тях дестинации и туристически пакети. За постигане па по-

добри икономически резултати е необходимо насочване на усилията към 

пълноценно и целогодишно използване на легловата база, подобряване на 

разнообразието и качеството на услугите, повишаване квалификацията на 

персонала и целенасочен маркетинг. 

Ползваните анализи за състоянието на околната среда в областта налагат 

следните тенденции: 

1. Област Велико Търново се характеризира с добро качество на околната 

среда; 

2. Основните проблемни области са свързани управлението отпадъците, 

пречистване на отпадните води, подобряване качеството на въздуха и 

превенция на риска. 

Райони за целенасочено въздействие: 



 

 

В област В. Търново се наблюдава неравномерно социално-

икономическото развитие на отделните общини. Това предопределя целите, 

насоките и задачите в регионалното развитие на областта. Сближаването и 

изравняването на социално-икономическото развитие на отделните общини, 

региони и страни се вписва в основните цели и приоритети на кохезионната 

политика на ЕС. Съобразно критериите вчл. 7а от Закона за регионалното 

развитие и данните на НСИ, общините от територията на МИГ ще са обект на 

целенасочени действия. В областната класация на районите за целенасочена 

подкрепа община П. Тръмбеш е определена като най-уязвима, като община 

Павликени е също е част от ареала с по-висока концентрация на неблагоприятни 

характеристики. Ето защо и двете общини са определени като високоуязвими.  

За съжаление, в област В. Търново най-високи са рисковете пред община 

П. Тръмбеш, където стойностите на показатели като нетни приходи от 

продажби на 1 жител; равнище на безработица, коефициент на възрастова 

зависимост, са по-големи от средните за страната. Положителни индикации са 

наблюдават в състоянието на община Павликени, където отново е необходима 

целенасочена подкрепа за развитие на района й.  

Двете общини, като част от групата на районите за целенасочено 

въздействие, трябва да станат обект на конкретни и реални действия от страна 

на държавните институции, целящи финансиране и създаване на подходящи 

условия за реализация на проекти по програмите и фондовете на ЕС. Чрез 

целенасочени действия трябва да се постигне ускорено и устойчиво развитие на 

общините, повишаване на трудовата заетост и подобряване качеството на живот 

на база оптимално оползотворяване на наличния потенциал и възможностите 

на ЕС46. 

                                                 
46 Областна стратегия за развитие на област Велико Търново за периода 2014 – 2020 г., стр. 17-52; 



 

 

В областната стратегия за развитие на област В. Търново са направени 

следните обобщаващи изводи за социално икономическото развитие на региона 

в контекста на туристическата индустрия: 

1, Добро състояние на околната среда; 

2. Значителни водни ресурси – повърхностни в планинската част на 

областта, минерални, карстови и подпочвени; 

3. Забележително богатство на културното наследство и принадлежност 

към Източния трансбалкански културен коридор; 

4. Отлично транспортно-географско положение, наличие на важни 

транспортни коридори и транспортни възли; 

5. Налична добра инфраструктура за развитие на разнообразни културни 

дейности;  

6. Наличие на два важни университетски центъра и висок дял от 

населението с висше образование;  

7. Висок ръст на БВП на човек и ръст на произведената в областта 

продукция; 

8. Недостиг на финансови ресурси за проучване, социализиране и 

популяризиране на културно-историческото наследство; 

9. Непълноценно използване на някои сегменти от туристическия 

потенциал; 

10. Много високи нива на безработица в общините Златарица, Стражица и 

Полски Тръмбеш; 

11. Възможностите за обвързване на различни елементи от туристическия 

потенциал на областта, съобразно два признака – принадлежност към тема и 

разположение на общ коридор – позволява инициирането на партньорства 

между отделни общини от областта; 



 

 

12. Реализация на редица инфраструктурни проекти с над общинско и 

регионално(междуобластно) значение като: доизграждане на трасето на АМ 

“Хемус”; подобряване ж.п транспорта; развитие на летище „Г. Оряховица”. 

13. Продължаване на демографската криза, изразяваща се с бързи темпове 

на обезлюдяване на областта и страната47. 

Областната стратегия за развитие на област В. Търново се стреми да 

изгради областа като емблематичен за България и динамично развиващ се 

дунавски регион, в рамките на който се осъществяват разнообразни и взаимно 

допълващи се индустриални, транспортно-логистични, земеделски, 

туристически, културни и образователни дейности, привлекателни за 

инвеститори и туристи и осигуряващи високо качество на живота за жителите 

на областта. 

Развитието на туризма е акцент в приоритетна област две на областната 

стратегия. Наименованието на този раздел от документа е “Устойчив туризъм”. 

Потенциалът на тази икономическа дейност следва да се реализира след 

изпълнението на редица мерки. Тази приоритетната област интегрира в себе си 

въпросите за културното наследство, предлага интервенции насочени 

едновременно към постигането на няколко специфични цели:  

- Икономически растеж с по-високи темпове от средните за страната”; 

- Съвременни инфраструктури, висококачествени комунални услуги, 

уникално културно наследство и съхранена околна среда”. 

Специфичните цели намират своето основание в регионалния план на 

северен централен район, където се търси развиването на силен туристически 

сектор, основан на богатото природно и културно наследство и стимулиране на 

специфични за района видове туризъм. Те се явяват пряко продължение на 

действалия предходен план за развитие на област В. Търново.  

                                                 
47 Областна стратегия за развитие на област Велико Търново за периода 2014 – 2020 г., стр. 52, 53; 



 

 

Предвидените мерки за осъществяването на приоритетна област 

“Устойчив туризъм” са: 

1. Проучване, физическо и смислово съхраняване на културното 

наследство на областта; 

2. Социализиране, съвременна изява и популяризиране на културното 

наследство на областта; 

3. Развитие на слабо познати туристически атракции; 

4. Разработване на комплексни регионални туристически продукти и 

маршрути, включващи едновременно и природните и културните ресурси на 

областта; 

5. Стимулиране на туристическите обекти. 

За реализацията на проекти в рамките на приоритет „Устойчив туризъм” е 

предвидено финансиране в размер до 85 млн. лв. То трябва да бъде обезпечено 

от европейският земеделски фонд за развитие на селските райони (ЕЗФРСР) 

намерил израз в България най-вече в програмата за развитие на селските райони 

2014-2020, на следващо място са средствата по линия на Европейски фонд за 

морско дело и рибарство. Не на последно място оперативна програма „Региони 

в растеж" 2014-2020 също може да е източник на безвъзмездна помощ за 

турстическите дейности във Великотърновски регион48. 

 

4.2.2. Общински планове за развитие на общините Павликени и 

Полски Тръмбеш за периода 2014 - 2020г. 

Общинските планове за развитие(ОПР) са най-важният планов елемент в 

йерархичната система от документи за стратегическо планиране и 

програмиране на регионалното развитие, регламентирани със Закона за 

регионалното развитие. Те се разработват в съответствие с чл. 13 на ЗРР и 

определят средносрочните цели и приоритети за развитието на дадена община 

                                                 
48 Областна стратегия за развитие на област Велико Търново за периода 2014 – 2020 г., стр. 73-75; 



 

 

в съответствие с областната стратегия за развитие. Стратегическите насоки за 

разработване на общинските планове за развитие имат за цел постигане на 

общите цели и приоритети, залегнали в стратегията за развитие на областта. С 

областната стратегия се идентифицират общи проблеми и потребности и се 

определят общи цели и приоритети за балансирано и устойчиво развитие на 

територията на областта, като общините следва по подходящ начин да отразят 

и да интегрират тези цели и приоритети на местно равнище. Освен с 

предвижданията документите на областно ниво, ОПР за периода 2014-2020г. 

следва да са логично продължение на плановете от предходния програмен 

период и да отразяват приоритетите на общинските секторни политики. При 

разработването на плановете, ключов момент е обективното отразяване на 

основните конкурентни предимства на всяка една община и подчертаването на 

нейната идентичност. Всеки един планов документ за общините от област В. 

Търново трябва да развие своята стратегия, търсейки най-важните, според 

своята характеристика, области на интервенция, изведени в стратегическите 

документи: 

1. ЕС: Стратегия „Европа 2020", Териториален дневен ред на ЕС 2020 и 

др.; 

2. България: Национална програма „България 2020", НСРР 2012-2022г., 

секторни стратегии и др.; 

3. Регионално ниво: РПР на северен ценрален район и ОСР на област В. 

Търново. 

Различните стратегически документи са подкрепени от политиката на 

сближаване на ЕС и националната политика за регионално развитие. 

Програмата за реализация на плана се опира на външни ресурси, собствени и 

частни средства. Общинските планове за развитие на двете общини в обхвата 

на МИГ подкрепят развитието на туризма като всеки един от тях очертава мерки 

и действия, насърчаващи развитието на туризма до 2020г. 



 

 

Общинският план за развитие е основният инструмент за стратегическо 

управление на община Павликени за период от седем години. Той интерпретира 

и конкретизира общата законодателна и стратегическа рамка на регионалното 

развитие в България и Европа, да изяви местната специфика и да предложи 

аргументирани решения за социалните, икономическите, екологичните, 

културните и управленските предизвикателства по пътя към устойчивото 

интегрирано пространствено развитие на общината.  

Съгласно определението в действащото законодателство за регионалното 

развитие общинския план за развитие на община Павликени е документ за 

стратегическо планиране на устойчиво интегрирано развитие на местно ниво, 

който се разработи в съответствие с предвижданията на областната стратегия за 

развитие на област В. Търново. Общинският план за развитие определя 

средносрочните цели и приоритети за развитие, като отчита специфичните 

характеристики и потенциалът на общината, от една страна, и стратегическите 

насоки за разработване на целите и приоритетите на общинските планове за 

развитие, съдържащи се в съответната областна стратегия за развитие за 

периода до 2020 г., от друга страна. 

За целите настоящото проучване, по отношене на развитието на туризма 

на територията, в ОПР е отчетено, че съществуващите условия в Павликенска 

община са благоприятни за повишаване на стойността на сектора в местното 

икономическо развитие. Въпреки това, община Павликени все още няма 

продаваеми цялостни туристически продукти. Моментната ситуация е в разрез 

с наличния потенциал за развитие на различни видове туризъм – културно-

познавателен, еко, селски, ловен и др. На територията на общината не 

функционират туристически информационни мрежи, които да осигуряват 

туристическа информация и рекламно обслужване.  



 

 

Развитието на туристическата индустрия в общината може да се основава 

на културно-историческите и природни дадености на региона, с оглед 

изключителната важност за бъдещото общинско развитие. 

Сега основните туристически обекти в община Павликени са: Исторически 

музей, Художествена галерия, Исторически и етнографски музей в гр. Бяла 

черква, Къща-музей Цанко Церковски, Къща-музей Райко Даскалов, Паметник-

Камбанария Бачо Киро, Църквата „Свети Петър”, местност „Черничака”, 

Античен керамичен център, вила „Рустика” в м. „Върбовски ливади”, култова 

керамика и пещ в с. Бутово и гр. Бяла черква, Антично селище в с. Батак и 

римска вила. Подобни селища от римската епоха има в с. Вишовград, Върбовка, 

Горна Липница, Дъскот, Недан, Сломер, Патреш, Стамболово, както и 

тракийско селище в с. Паскалевец. 

Изброените дадености са добра основа за развитие на туризма като 

отрасъл(сектор) на стопанството на общината, който ще осигурява заетост и 

доходи за част от населението и е предпоставка за консервиране и експониране 

на много още непроучени културно-исторически богатства в общината. За 

съжаление, към 20.12.2018г. материалната база, осигуряваща туризма е все още 

слабо представена. 

В актуализираната ОПР на община Павликени туристическите сектор е 

специфична цел от приоритет едно Интелигентен растеж и развитие на 

традиционните и нови производства в секторите (отраслите) на общината. 

Реализирането на специфична цел “Развитие на алтернативен туризъм” е 

обезпечено с редица мерки: 

1. Професионална промоция и реклама на туристически продукти, 

базирани на настоящото предлагане;  

2. Създаване на актуализирана общинска програма за алтернативен 

туризъм (2014-2020); 



 

 

3. Създаване на туристически продукт „Археологически и исторически 

училища на терен”; 

4. Информиране на населението за възможните инициативи и достъпните 

финансови източници за изграждане на туристическа инфраструктура и 

предлагане на туристически услуги;  

5. Създаване на специализирана устройствена схема за развитие на 

туризъм в общината; 

6. Подобряване на туристическата инфраструктура и информация;49  

Изводи и препоръки: 

Община Павликени разполага с подходящи природни ресурси, съхранена 

природа и добро биологично разнообразие, които са предпоставки за 

развитието на разнообразни форми на туризъм, устойчиво горско стопанство, 

природосъобразно земеделие и животновъдство. Липсват ярко изразени 

екологични проблеми, замърсявания и увреждания на околната среда, 

застрашаващи човешкото здраве, което е предпоставка за високо качество на 

живот за жителите. В настоящия момент туристическата индустрия в общината 

няма големи традиции. Това, обаче, не изключва бъдещото й развитие. Този 

прогрес трябва да се опира на дадености като екологично чиста  среда, 

предлагане на биологично чисти хранителни продукти и възможностите за 

развитие на вилния и селски туризъм.  

Прогнозата на Плана за развитие на отдиха и туризма в общината се 

фокусира върху два сектора: 

1. Краткотраен отдих на гражданите и туристите, включващ посещения: на 

туристически маршрути; пазарни обекти за биологично чисти продукти, в т.ч. 

храни и напитки; 

                                                 
49 Общински план за развитие на община Павликени за периода 2014–2020г.(Актуализиран документ), 

2018г., стр. 17; 



 

 

2. Седмичен и месечен летен отдих чрез развитието на вилен отдих и 

селския туризъм; 

Допълнителни възможности са развитието на туристическия сектор дават 

язовирите „Караисен” и „Негованка”, в т.ч. за пикник, спорт и риболов, а 

горските масиви, пасища и поляни за организиран лов в комбинация с различни 

видове екстремен туризъм-„офроуд”, делта и пара планеризъм и др. На 

общинско ниво се предвижда изграждането на велоалеи за стимулиране на 

велосипедния туризъм. Допълнителни обекти от предлаганата бъдеща система 

на туризма ще са реновираните музеи, народни читалища и църковни храмове. 

Не трябва да се пренебрегва и значението на бъдещето разширение на 

защитените територии в общината. Не на последно място, зоокътът в общината 

като единствен в областта може да се превърне в още по-притегателно място за 

привличане на посетители в общинския център. 

Община Полски Тръмбеш е другата местна територия в обхвата на МИГ. 

Общинския план за развитие на общината за периода 2018-2020 г. цели да 

превърне ареала в привлекателно място за живот, бизнес и инвестиции, 

съхранена природа, екологично селско стопанство, модерна инфраструктура 

съдействаща за развитие. Една от стратегическите цели за реализация на 

визията се фокусира върху подобряване условията на живот, социалния климат 

и развитие на човешкия капитал на общината. Акцентите й са най-общо 

свързани с развитието на човешкия капитал, подобряването на ефективността 

на работата на администрацията, развитие на социалната сфера, образование, 

куртура, спорт и туризъм. Авторите на документа са предвидили мерки за 

опазване на културно – историческото наследство и развитие на туризма, в т.ч. 

налагане на балнеотуризма. В актуализирана програма за развитие на общината 

за тези две мерки е предвидено финансиране в размер на 761 000лв. Необходими 

е да се отбележи, че други мерки в документа също имат отношение към този 

икономически сектор като за тях също е предвидено финансиране, например: 



 

 

спорт в свободното време и детско-юношеска възраст; провеждане на 

традиционни културни мероприятия; развитие на читалищната дейност; 

разширяване и подобряване състоянието на зелените площи, паркове и 

обществени терени; изграждане, реконструкция на обекти(сгради с местно 

историческо, социално и религиозно значение, и прилежащите им 

пространства) и др.50  

В община П. Тъмбеш е приета програма за развитие на туризма за периода 

2018-2020г.51 С този документ се преследват няколко цели: 

1. Превръщането на Община Полски Тръмбеш в привлекателно място за 

посещение от туристи, чрез пълноценно и функционално използване на 

природните и антропогенните дадености на региона; 

2. Повишаване привлекателността на Община Полски Тръмбеш, чрез 

благоустрояване на инфраструктурата, обслужваща туризма, чрез развитие на 

туристическите атракции, опазване и съхраняване на чистотата на околната 

среда на района, подобряване състоянието и експониране на културно-

историческото наследство; 

3. Повишаване броя на организираните групови и индивидуални туристи в 

общината, както и увеличаване на престоя им. 

Налагането на културно-историческия туризъм е една от възможностите за 

развитие на отрасъла в общината. Ресурсите за развитие на културния туризъм 

на територията включват археологически, етноложки, религиозни обекти, 

исторически забележителности, както и културни институции–музеи, галерии, 

читалища и културни събития от различно естество, свързани с нематериалната 

култура, които са част от богатия културен календар на П. Тръмбеш. Всички те 

                                                 
50 Общински план за развитие на община П. Тръмбеп за периода 2014–2020г.(Актуализиран документ), 

2018г., стр. 60-64; 

51 Програма за развитие на туризма в Община Полски Тръмбеш 2018-2020г.,2018г. 

http://www.trambesh.eu/obshtinski_savet/6.3.18%20Progr_turizam_2018-2020.pdf; 



 

 

се характеризират със своето разнообразие, автентичност и уникалност. 

Атрактивни обекти, предизвикващи интерес са:- 

1. Исторически музей, гр. Полски Тръмбеш; 

2. Неолитен археологически комплекс "Ада Козу" в с. Орловец; 

3. Разкопки на Селищна могила "Средник" в местността Сукчоолу, в с. 

Петко Каравелово; 

4. Останки от главен римски път, свързващ Никополис ад Иструм с Нове, 

с открита на негоантична крепост; 

5. Отбранителна позиция в покрайнините на с. Обединение. 

Провеждат се срещи и форуми на регионално и национално ниво: 

1. Национална научна конференция "От регионалното към националното", 

съвместно с Исторически музей, гр. П. Тръмбеш; 

2. Регионална среща по туризъм, съвместно със Сдружение "Клуб на 

спортисти и туристи ветерани–Янтра 11–гр. П. Тръмбеш". 

Немалък е броя на фестивалните събития от областен и национален 

мащаб,организирани и провеждани в общината, привличащи туристи, както 

активни, така и пасивни, за които се предоставя възможност за съчетаване на 

различни видове туризъм: 

1. Национален конкурс за млади изпълнители на забавна песен "Полските 

щурчета"; 

2. Национален събор-надпяване "Авлига пее"; 

3. Национално фолклорно надиграване "Ритми край Янтра"; 

4. Областен фестивал на руската песен; 

5. Областен преглед на пенсионерската художествена самодейност 

“Сребро в косите–младост в душите”. 

Община Полски Тръмбеш притежава потенциал за развитие на 

екотуризъм, благодарение на благоприятните природо–географски 

характеристики като климат, гори, защитени територии, наличието на водни 



 

 

басейни и съхранени самобитна флора и фауна, може успешно да се развива 

плаванде с водно и речно кану, планинско и шосейно колоездене, програми за 

оцеляване, туристически преходи и др. На следващо място е възможно 

налагането на градски развлекателен и шопинг туризъм с оглед традиционния 

пазар в гр. П. Тръмбеш. Кулинарния туризъм също има добри възможности за 

развиване доколкото местната кухня е изключително богата като храната и 

напитките се приготвят с местни, екологични продукти, типична за региона, при 

гостроприемно население. 

В община Полски Тръмбеш, извън специализацията на туристическия 

район, определена в Концепцията за туристическо райониране, предвид 

съвкупността от различни и богати на бит, култура и разнообразен начин на 

живот населени места, успешно може да се развива селския туризъм, като 

разновидност на алтернативния туризъм. Този вид туризъм е свързан с 

подпомагане на инициативи на земеделски стопани в областта на туризма за 

постигане задържане на населениетов селските райони и възраждането им.  

СПА и балнеотуризма могат да се опрат на откритите източници на 

хипертермални минерални води в град Полски Тръмбеш и в село Обединение. 

Алкалният характерна водата се характеризира с лечебно-профилактичен ефект 

и възможностза широко оползотворяване. Не бива да се подценяват 

възможностите и за спортен туризъм. 

С оглед на изложеното може да се защити тезата, че община Полски 

Тръмбеш притежава потенциал за развитие преимуществено на алтернативен 

туризъм: селски, екологичен, приключенски, културен, събитиен 

(спортен,фестивален); като алтернативна форма на предлагания масов 

туристически продукт. Отделно от това наличието на извори с минерална вода 

може да осигури постоянен поток от туристи. Даденостите могат да 

оползотворят след справяне с проблеми като слабо развита туристическа 



 

 

инфраструктура, различни дефицити свързани с човешките ресурси, липса на 

организация при туристическото предлагане и пр.52  

Изводи и препоръки 

Основният извод, който се налага при обсъждането на перспективите пред 

община Полски Тръмбеш е необходимостта от съвместни, последователни и 

координирани действия между общината и заинтересованите страни. Тези 

усилия трябва да се полагат при отчитане на интересите и изпълнение на 

целенасочени и обвързани(времево и финансово осигурени) действия за 

подобряване условията и нагласите на туристите за общината като 

туристическа дестинация. 

 

V. Иновацията като понятие. Туристически иновации.  

5.1. Същност на понятието иновация 

Съществуват различни дефиниции за понятието „иновация". Най-вече с 

този термин се обозначава всяко подобрение, нововъведение, изобретение, 

създаване на нова добавена стойност, усъвършенстване на продукт, услуга или 

процес. Много често тези широки определения не отговарят на условията за 

наличие на иновация.  

Някои автори считат, че радикалните, а не инкременталните процеси са 

причина за разрушителните промени, които всъщност движат икономиките. В 

изследванията на Йозеф Шумпетер са изтъкнати следните типове иновации: 

1. Въвеждане на нов продукт; 

2. Въвеждане па нов метод за производство; 

3. Създаване на нови пазари; 

4. Развиване на нови източници за ресурси; 
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5. Създаване на нова пазарна структура в даден пазар.53 

Според други разбирания, иновациите всъщност не са всички онези 

открития, които се появяват. Те имат една основна цел - печалба. Ако дадено 

откритие, като уникално такова, не донесе печалби, то то не се смята за 

иновация. 

„Иновацията е въвеждане в употреба на някакъв нов или значително 

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

маркетинг или на нов организационен метод в търговската практика, 

организацията на работните места или външните връзки, които създават 

пазарни предимства и при това повишават конкурентоспособността на 

фирмите"54. 

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/използвана. Поради това не е възможно предварително да сме 

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

                                                 
53 Шумпетер, Й., Часть вторая. Может ли капитализм выжить? Пролог(Капитализм, социализм и 

демократия)Предисл. и общ. ред. В.С. Автономова. — М.: Экономика, 1995г.— 540 с.; 

54 Oslo Manual, Guidelines for collectingand interpretinginnovation data, 3th edition, European commission, p. 

46; 

http://www.gumer.info/bibliotek_Buks/Polit/Schum/prolog_2.php


 

 

впоследствие дали една нова идея е довела до истинска иновация.Често пъти е 

невъзможно "иновацията" да бъде определена предварително и определени 

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

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

иновация се основава на научноизследователски подход като новите идеи са 

резултат от научни изследвания и са въведени в практиката чрез 

еднопосочен(линеен) трансфер на знания. Промяната и иновациите се очаква да 

бъдат проектирани и организирани, предвидими и трябва да бъдат рационално 

планирани. 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 (понякога мълчаливо) 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. 

Двата подхода към иновациите са еднакво приложими, 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.  

Иновационните дейности се извършват от предприемачи, които използват 

съществуващите знания и технологии за разработване и разпространение на 

нови продукти и практики. Една екосистема, която насърчава 

предприемачеството, създава условия за идентифициране на бизнес 



 

 

възможности и улеснява достъпа до “суровините”, необходими за тяхното 

развитие. Намесата на държавата в този процес цели премахване на пречките 

пред дейността на предприемачите чрез осигуряване на подходящи стимули и 

правна и регулаторна рамка. Но дори и при съществуваща стабилна 

институционална рамка, иновациите често са възпрепятствани от пазарни 

провали. Като имаме предвид несигурните резултати от иновациите, фирмите 

често нямат желание да правят достатъчни инвестиции в научно-приложни 

изследвания. Особено в Европа, страхът от провал е основната пречка пред 

иновациите, въпреки че знанието генерирано по такъв начин може да е с голяма 

обществена стойност. В една среда, където провалът се заклеймява и има бизнес 

и социална цена, намесата на държавата за стимулиране на иновациите и 

предприемачеството е задължителна.55 

Иновацията е въвеждане в употреба на някакъв нов или значително 

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

маркетинг или на нов организационен метод в търговската практика, 

организацията на работните места или външните връзки. Минимален признак 

за една иновация е изискването продуктът, производственият процес, методът 

за маркетинг или организация да е нов(или значително подобрен) за практиката 

на дадена фирма. Това включва в категорията на иновациите продукти, 

производствени процеси и методи, които фирмите са създали първи и/или 

продукти, производствени процеси и методи, заимствани от други фирми или 

организации. Иновационната дейност представлява всички научни, 

технологични, организационни, финансови и търговски действия, от които 

реално произтича реализацията на иновациите, или които са замислени с тази 

цел. Някои видове иновационни дейности са иновационни сами по себе си, 

други не притежават това свойство, но също са необходими за осъществяването 

                                                 
55 Министерство на икономиката на Р. България, Иновационна стратегия за интелигентна 

специализация(проект), https://www.mi.government.bg/bg/themes/inovacii-opredeleniya-primeri-1295-287.html; 



 

 

на иновацията. Иновационната дейност включва също и изследвания и 

експериментални разработки, несвързани пряко с разработването на конкретна 

иновация. Общ признак на иновацията е обстоятелството, че тя следва 

задължително да се внедри. Нов или усъвършенстван продукт се счита за 

внедрен, когато е излязъл на пазара. Новите производствени процеси, 

маркетингови методи или организационни методи се считат за внедрени, когато 

те реално се използват в дейността на фирмата. Характерът на иновационните 

дейности в различните фирми е различен. Някои юридически лица се занимават 

със съвсем ясно изразени иновационни проекти – в това число разработка и 

внедряване на определен нов продукт, докато други се занимават предимно с 

това да внасят нови и нови подобрения в своята продукция, производствени 

процеси и операции. И двата вида фирми могат да се считат за иновационни, 

тъй като иновацията може да се състои от реализацията на единично 

съществено изменение или от цяла редица по-малко значителни подобряващи 

изменения, които в своята съвкупност образуват значително изменение. 

Иновационната фирма е фирма, която е внедрила някаква иновация за 

определен по време на проучването период от време. 

Продуктово/производствена иновационна фирма е организация, която е 

внедрила някакъв нов или значително подобрен продукт или производствен 

процес за определен по време на проучването период.56 

Продуктово/производствена иновационна компания е юридическо лице, 

което е внедрила някакъв нов или значително подобрен продукт или 

производствен процес за определен повреме на проучването период. 

Иновациите биват четири вида продуктови, производствени, маркетингови 

иорганизационни: 

                                                 
56 Enterprise Europe Network – Добрич, Що е иновация? http://een.dobrich.net/wp-content/uploads/2016/01/ 

opredeleniya_i_primeri_za_inovaciya.pdf;  
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1. Продуктовата иновация е внедряване на стока или услуга, която е нова 

илизначително подобрена по отношение на нейните свойства или начини 

наизползване. Тук се включват и значителните усъвършенствания в 

техническите характеристики, компонентите и материалите, във вграден 

софтуер, в степента на удобството при ползване или в някакви други 

функционални характеристики. В продуктовите иновации могат да се използват 

нови знания или технологии или пък те могат да се основават на нови похвати 

при употреба или на нови комбинации от вече съществуващи знания или 

технологии. Терминът “продукт”се използва за означаване както на стоки, така 

и на услуги. Понятието „продуктови иновации” включва въвеждането в 

употреба както на нови стоки и услуги, така и реализирането на значителни 

усъвършенствания в функционалните или потребителските характеристики на 

вече съществуващи стоки и услуги.  

Нови продукти са стоките и услугите, които значително се отличават по 

своите характеристики или предназначение от продуктите, които фирмата е 

произвеждала по-рано. За примери на нови продукти, където са използвани 

нови технологии, могат да се считат първите микропроцесори или цифровите 

фотоапарати. Първият портативен MP3-плеър, в който е използвано съчетание 

на вече съществуващия софтуер и технологията, при която се използва 

миниатюризиран твърд диск, е бил нов продукт, в който са комбинирани вече 

съществуващи технологии. Разработката на нов начин за използване на даден 

продукт, преминал само презнезначителни изменения в техническите 

характеристики, представлява продуктова иновация. Като пример в това 

отношение може да се посочи въвеждането в употреба на ново миещо средство 

с използване на вече съществуващо химично съединение, което преди това се е 

прилагало само като спомагателно средство при нанасяне на покритието. 

Значително подобрение на вече съществуващ продукт може да се реализира за 

сметка на изменения в материалите, съставките и други характеристики на 



 

 

изделията, подобряващи качествата на този продукт. Внедряването на 

спирачната система ABS, навигационната система за глобално позициониране 

GPS или подобряването на други подсистеми в автомобилите могат да се 

посочат като примери за продуктова иновация, състояща се в частични 

изменения или допълнения  на една от многото технически подсистеми, 

обединени в това изделие. Използването в производството на облекло на 

въздухопроницаеми тъкани е пример за продуктова иновация, представляваща 

използване на нови материали за подобряване свойствата на продукта. 

Продуктовите иновации в сферата на услугите могат да включват 

значителни усъвършенствания в начините на предоставяне на 

същите(например, ефективност и бързина), допълване на вече съществуващи 

услуги с нови функции или характеристики или внедряване на съвсем нови 

услуги. Примери в това отношение могат да се посочат сред значителните 

усъвършенствания в предоставянето на банкови услуги чрез интернет–

например, огромното увеличаване на скоростта и достъпността, или превоза на 

клиента в определеното място и време в допълнение към услугата отдаване на 

автомобили под наем. Организацията за доближаване до потребителя на 

точките, където клиентите могат да направят поръчка на услуга вместо малкото 

на брой отдалечени от него диспечерски центрове е пример за подобряване 

качеството на услугата.  

Дизайнът представлява неразделна част от разработването и реализацията 

на продуктовите иновации. Въпреки това измененията в дизайна, които не водят 

до значително изменение във функционалните характеристики на продукта или 

начините на предполагаемото използване на този продукт, не се считат за 

продуктови иновации. Те могат, обаче, да бъдат признати за маркетингови 

иновации. Поредните, рутинни модернизации или редовни сезонни изменения 

също не представляват продуктови иновации. 



 

 

Производствената иновация е внедряване на нов или значително подобрен 

начин на производство или доставка на продукта. Тук влизат значителни 

изменения в технологиите, производственото оборудване и/или софтуера. 

Производствените иновации могат да имат за цел намаляване на себестойността 

или разходите за доставка на продукцията, повишаване качеството на 

продукцията илипроизводството или доставката на нови или значително 

подобрени продукти. Методите за производство включват технологичните 

процедури, оборудването и софтуера, прилагани в производството на стоки или 

услуги.  

Подходящи примери за новите методи на производство са инсталирането 

на ново автоматизирано оборудване на производствена линия или 

компютризацията на проектно-конструкторските работи. Методите за доставка 

са свързани с логистиката на фирмата и обединяват оборудването, софтуера и 

технологиите, които се използват в снабдяването с изходни материали, 

вътрешнофирменото снабдяване и доставката на крайната продукция. Като 

примери за новите методи за доставка могат да се посочат внедряването на 

отчетност при манипулациите със стоки с помощта на баркод или активна 

радиочестотна система за проследяване на транспортните средства(RFID).  

Производствените иновации включват нови или значително подобрени 

методи за създаване и предоставяне на услуги. Тук могат да се изброят 

значителните изменения в оборудването и софтуера, използвани от фирмите, 

ориентирани към предоставяне на услуги, или в процедурите и технологиите за 

предоставяне на услуги на потребителя. Като примери в това отношение могат 

да се посочат внедряването на апаратура за следене с използване на 

навигационната система GPS в транспортното обслужване, усвояването на нова 

система за резервации в туристическа агенция или разработката на нови 

технологии за управление на проекти в консултантска фирма. Тези иновации 

обхващат също нови или значително подобрени технически похвати, 



 

 

оборудване и софтуер, които се използват в спомагателни видове дейности, 

като например снабдяването, счетоводната отчетност, изчисленията, текущите 

ремонти и профилактиката. Внедряването на нова или значително 

усъвършенствана информационно-комуникационна технология(ИКТ) е 

производствена иновация, ако с него се цели повишаване ефективността и/или 

качеството на спомагателната дейност на фирмата. 

Маркетинговата иновация е внедряване на нов метод за маркетинг, 

включително на значителни изменения в дизайна или опаковката на продукта, 

неговото складиране, реклама на пазара или в определянето на неговата 

продажна цена. Маркетинговите иновации са насочени към по-добро 

задоволяване нуждите на потребителя, отваряне на нови пазари или завоюване 

на нови позиции за продукцията на фирмата на нейния пазар с цел увеличаване 

обема на продажбите. Отличителна черта на маркетинговата иновация в 

сравнение с останалите изменения в маркетинговия инструментариум е 

внедряването на такъв метод за маркетинг, който никога по-рано не е бил 

използван от съответната фирма. Това изменение трябва да бъде част от нова 

концепция или стратегия за маркетинг, представляваща значителен напредък в 

сравнение с предишните маркетингови методи на фирмата. Новият метод може 

да бъде самостоятелно разработен от фирмата, реализираща иновацията, или да 

е заимстван от други фирми или организации. Новите маркетингови методи 

могат да се внедряват както по отношение на нова, така и по отношение на вече 

съществуваща продукция.  

Понятието „маркетингова иновация” включва значителни изменения в 

дизайна на продукта, представляващ част от нова концепция за маркетинга на 

този продукт. Измененията в дизайна на продукта в този случай са свързани с 

измененията във формата и външния вид, които не променят функционалните 

или потребителските характеристикина този продукт. Те включват също и 

изменения в опаковката на продукцията, в това число хранителни продукти, 



 

 

напитки и миещи средства, за които опаковката представлява една от най-

важните съставки на външния вид. Като пример по отношение на 

маркетинговата иновация в дизайна може да се посочи някое значително 

изменение в дизайна на комплект мебели за обновяване външния вид на тези 

мебели и повишаване на тяхната привлекателност. Иновациите в дизайна могат 

да се състоят и в значителни изменения във формата, външния вида или вкуса 

на хранителните продукти или напитки – такива като въвеждане на нов аромат 

или привкус – с цел завоюване на нов потребителски сегмент. Като пример по 

отношение  на маркетингова иновация в опаковката може да се посочи 

използването на радикално нов дизайн на флаконите за някакъв лосион, който 

по замисъл би следвало да придаде на продукта оригинален облик и да привлече 

нова група купувачи.  

Новите маркетингови методи за пласмента на продуктите са преди всичко 

свързани с усвояването на нови канали за пласмент. В този случай канали за 

пласмент означават методи, които се използват за продажба на стоки и услуги 

на потребителите, а не методи на логистиката(превоз, съхраняване и товарно-

разтоварителни работи), засягащи предимно сферата на ефективността. Като 

примери за маркетингови иновации в пласмента на продуктите могат да се 

посочат първото внедряване на франчайзингови системи, системите за директна 

продажба или на ексклузивна търговия на дребно, или лицензиране на 

продукцията. Иновациите в пласмента на продуктите могат да включват също 

и прилагане на нови концепции за представяне на продуктите на купувачите. 

Пример в това отношение е организацията на помещенията за продажба на 

мебели, преустроени по съответния начин и позволяващи купувачите да виждат 

стоката в напълно декориран интериор. 

Съвременните маркетингови методи за реклама на продуктите включват 

прилагане на нови концепции за реклама на стоки и услуги от дадена фирма. 

Първото използване на съществено по-голямо разнообразие от средства или 



 

 

техники за масово осведомяване; показването на продукта в анимационен клип 

или телевизионни програми или представянето на продукта от някаква 

знаменитост са все примери за маркетингова иновация. Друг пример в това 

отношение може да бъде промяната на марката чрез, например, създаването и 

внедряването на напълно нов символ(за разлика от редовното обновяване вида 

на добре позната марка) за целите на позиционирането на продукта на нов пазар 

или за му се придаде нов облик. Внедряването на персонализирана 

информационна система, изградена, да речем, на основата на картите на 

постояннитеклиенти(loyalty cards), за подбор на продукти в съответствие със 

специфичните нужди на индивидуалните клиенти, също може да се счита за 

маркетингова иновация.  

Иновациите в ценообразуването включват използване на нови стратегии в 

ценообразуването за пазарната реклама на стоки или услуги на дадена фирма. 

Като примери в това отношение могат да се посочат първото използване на нов 

метод за изменение на цената на стока или услуга в съответствие с текущото 

търсене(например, намаляване на цената при ниско търсене) или внедряване на 

нов метод, позволяващ на клиентите да си избират желаните от тях 

характеристики на продукта на интернет-страницата на фирмата, след което 

клиентите да научават цената на конкретното изделие. Нови методи за 

определяне на цените, единствената цел на които е диференцирането цените по 

потребителски сегменти, не се признават за иновации. 

Сезонните, редовните и останалите рутинни изменения на маркетинговите 

техники като цяло не представляват маркетингови иновации. За да станат 

такива, подобни изменения следва задължително да включват маркетингови 

методи, които фирмата не е използвалапо-рано. Например, значителното 

изменение в дизайна или опаковката на продукта, основаващо се на 

концепцията за маркетинга, което вече е било използвано от фирмата за други 

продукти, не представлява маркетингова иновация, като по аналогичен начин 



 

 

не представлява маркетингова иновация и използването на вече съществуващи 

методи в маркетинга за усвояването на географски нов пазар или нов сегмент 

на пазара(например, нова социално-демографска група клиенти). 

Организационната иновация е внедряване на нов организационен метод в 

търговската практика на фирмата, в организацията на работните места или 

външните връзки. Тя може да бъде насочена към повишаване ефективността на 

фирмата – чрез съкращаване на административните или оперативните разходи, 

повишаване удовлетвореността на служителите от състоянието на техните 

работни места(откъдето идва и подобряване производителността на труда), 

разширяване на достъпа до нестокови активи(например до некодифицирани 

знания от външни източници) или намаляване на разходите за снабдяване. 

Отличителна особеност на тази иновация, която ги разграничава от останалите 

организационни промени в една фирма, представлява внедряването на някакъв 

организационен метод(в търговската практика, в организацията на работните 

места или във външните връзки), който не е използван от фирмата по-рано и 

който е резултат от реализацията на стратегическите решения на 

ръководството.  

Организационните иновации в търговската практика включват внедряване 

на нови методи в организацията на всекидневната дейност и реда за изпълнение 

на различните работи. Това може да си изрази например, с внедряването на нови 

практически методи за подобряване обучението на персонала и облекчаване 

циркулацията на знания вътре във фирмата. Като илюстрация в това отношение 

може да се посочи внедряването на кодификация на знанията, т.е. 

организацията на базите данни за авангардните методи в дейността, подбор на 

учебния материал и друга информация по такъв начин, че всичко това да стане 

по-достъпно за персонала. Друго онагледяване в това отношение би било 

първото в практиката на дадена фирма прилагане методите за повишаване на 

квалификацията на работниците и намаляване текучеството на персонала–



 

 

такива като системи за обучение и повишаване на квалификацията. Други 

частни случаи са: първите опити за внедряване на нови системи за управление 

на основните производствени процеси или операциите, свързани със 

снабдяването, като например организацията на веригите доставки, 

оперативното преустройство на търговската дейност, маневрирането с обема на 

производство и управлението на качеството. 

Иновациите в организацията на работните места включват внедряването 

на нови методи за разпределение на отговорностите и правото на вземане на 

решения между служителите/работниците при организацията и съгласуването 

на различни работни процеси вътре в поделенията на фирмата и във 

взаимодействието с тези поделения, а също и внедряването на нови принципи 

за структуриране на дейността от рода на обединяване на различни видове 

работи. Като пример за иновация в организацията на работните места може да 

се посочи първото прилагане на организационен модел, който предоставя на 

персонала на фирмата по-голяма самостоятелност при вземане на решенияи 

който го поощрява да участва в предлагането на нови идеи. Това може да се 

постигне чрез децентрализация на дейността на групи служители и 

административен контрол или чрез създаване на формални и неформални 

работни екипи, членовете на които са свързани с относително по-гъвкави 

задължения и отговорности. Организационните иновации, обаче, могат да се 

състоят и в централизирането, и в укрепването на отчетността при вземане на 

решения. Като пример за организационна иновация в структурирането на 

търговската дейност може да се посочи първото внедряване на системата 

“производство по поръчка”(обединяваща пласмент и производство) или 

съчетаването на инженеринговата и научно-развойната дейност с 

производството.  

Новите организационни методи във външните връзки на фирмата 

включват внедряване на нови методи на организация на взаимоотношенията с 



 

 

други фирми или държавни организации, като например реализиране на нови 

форми на сътрудничество с научноизследователски организации или клиенти, 

нови методи за интеграция с доставчиците, използване на резултати от външни 

изследвания и експериментални разработки(outsourcing), първото в практиката 

на фирмата привличане на търговски подизпълнители в производството, 

възлагането, разпределението, подбора на персонал и спомагателните служби.  

Измененията в търговската практика, организацията на работните места 

или външните връзки, основани на организационните методи, които вече се 

използват от фирмата, непредставляват организационни иновации. Аналогично 

на това, формулирането на управленски стратегии само по себе не представлява 

иновация. При това, обаче, организационните изменения, приложили новата 

управленска стратегия, представляват иновация, ако те са първото за дадена 

фирма използване на нов организационен метод в търговската практика, 

организацията на работните места или външните връзки. Например, 

обнародването на писмен стратегически документ, насочен към повишаване 

ефективността при използването на запаса от знанията, натрупани във фирмата, 

само по себе не представлява иновация. Иновацията възниква, ако тази 

стратегия се реализира като използване на нов софтуер и нови начини за 

документиране на информация за облекчаване и насърчаване обмена на знания 

между различните поделения на фирмата. 

Сливанията с други фирми или придобиването на други фирми не се считат 

за организационни иновации, дори ако това става за първи път. Сливанията и 

придобиванията могат въпреки това да включват организационни иновации, 

ако през това време фирмата е създала или усвоила нови методи на организация. 

Примери за иновации 

Продуктовата иновация представлява внедряване на стоки или услуги, 

които са нови или значително подобрени що се отнася до техните качества или 

начините за използване. Тук се включват значителни подобрения в 



 

 

техническите характеристики, компонентите и материалите, вградения 

софтуер, в степента наудобството за ползвателя или в останалите 

функционални характеристики. От продуктовите иновации се изключват: 

незначителни изменения или подобрения; рутинни модернизации; редовни 

сезонни изменения и пр. 

Примери за продуктови иновации 

Стоки: Смяна на изходните материали с материали с подобрени 

характеристики(въздухопроницаеми тъкани, леки, но здрави композити, 

екологично безопасни пластмаси и т. н.); Приемници, използващи глобалната 

система за позициониране(GPS) на транспортни средства; Фотокамери в 

мобилни телефони; Система на закопчаване в облекла; Битови уреди с вграден 

софтуер, подобряващ удобството в използването им; Софтуер за защита срещу 

измами, който профилира  и  проследява индивидуални финансови операции; 

Вградени безжични устройства за включване в мрежата на преносими 

компютри; Хранителни продукти с нови функционални характеристики; 

Изделия със значително намалена консумация на електроенергия; Съществени 

изменения в продукцията за постигане съответствие с нормите за защитана 

околната среда; Програмируеми нагреватели или термостати и др. 

Услуги: Нови видове услуги, съществено подобряващи достъпа на 

потребителите до стоки или услуги; Интернет-услуги от рода на банкови 

операции или плащане на сметки; Нови форми на гаранция, например 

удължаване на гаранционните срокове на нови или вече ползвани стоки, или 

обединяване предоставянето на гаранции с други услугиот рода на кредитни 

карти, банкови сметки или карти за лоялни клиенти; Нови видове заеми; 

Създаване на страници в мрежите в интернет за предлагане на потенциалните 

потребители на нови услуги със свободен достъп; създаване на банков офис с 

възможност за самообслужване и др. 



 

 

Производствените иновации представляват внедряване на нов или 

значително подобрен метод за производство или доставка. Тук влизат 

съществени изменения в техническите процеси, оборудването и/или софтуера. 

От производствените иновации се изключват: дребните изменения или 

подобрения; известно увеличаване възможностите на производството или 

обслужването за сметка на добавяне към системата за производство или 

логистиката на нещо много приличащо на онова, което вече се използва. 

Примери за производствени иновации 

Производство: Въвеждане в експлоатация на нова или подобрена 

технология за производство, например, система за автоматизация или датчици 

за регулиране на производствени процеси в реално време; Ново оборудване, 

необходимо за производството на нова или подобрена продукция; Лазерни 

режещи инструменти; Автоматизирана опаковка; Цифровизирано проектиране 

на продукцията; Прехвърляне на процеса на отпечатване на цифрова основа; 

Компютризирано оборудване за контрол на качеството на производството; 

Подобрено контролно-измервателно оборудване за наблюдение и контрол на 

производства. 

Доставка и разни операции: Портативни скенери или компютри за 

отчитане на стоки и водене на инвентарни списъци; Нови или усъвършенствани 

софтуерни или стандартни процедури за системи на закупуване, счетоводно 

отчитане или техническо обслужване; Внедряване на електронни системи за 

клирингови разплащания; Внедряване на автоматична система, реагираща на 

гласови команди; Нови софтуерни средства за оптимизация на потоците за 

снабдяване; Нови или значително усъвършенствани компютърни мрежи и др. 

Маркетинговата иновация представлява внедряване на нов метод за 

маркетинг, в това число съществени изменения в дизайна на продукта или 

неговата опаковка, в пласмента на продуктите, тяхната реклама на пазара или 

методи за определяне на цената. От маркетинговите иновации се изключват: 



 

 

изменения в дизайна на продукта или неговата опаковка, пласмент, реклама или 

похвати в ценообразуването, основани на методи, които по-рано вече са 

използвани в същото предприятие; сезонни, редовни и други рутинни 

изменения на маркетинговите инструменти; използване на вече прилагани 

методи в маркетинга за усвояването на нов пазар в географския смисъл или на 

нов сегмент от пазара; 

Примери за маркетингови иновации: Маркетинговите иновации могат да 

се отнасят към всеки вид маркетинг, ако той се използва от фирмата за първи 

път. 

Дизайн и опаковка: Реализиране на определено значително изменение в 

дизайна на мебелната линия с цел придаване на нов външен вид и повишаване 

на привлекателността; Внедряване на радикално нов дизайн във флаконите за 

козметичен лосион, чиято цел е да се придаде на продукта изразен оригинален 

облик. 

Пласмент(канали за продажба на): Първото представяне на продукта след 

лицензиране; Началото на преките продажби или ексклузивната търговия на 

дребно; Реализация на нова концепция за представяне на продукцията; 

Внедряване на персонализирана информационна система, построена на 

основата на карти на лоялни клиенти, за подбор на продукти в съответствие със 

специфичните нужди на индивидуалните потребители. 

Ценообразуване: Внедряване на нов метод, позволяващ на клиентите да 

избират продукт по желани характеристики на страницата на фирмата в 

Интернет, а след това да виждат цената на избрания продукт; Първото 

използване на метода за вариране на цената на стока или услуга в съответствие 

с търсенето на същите; Първото използване на ред за вътрешно предлагане на 

стоки, достъпни единствено за притежатели на кредитни или поощрителни 

карти на магазина. 



 

 

Реклама: Първо използване на търговски марки; Първо показване на 

продукта във вид на клипове или телевизионни програми; Внедряване на 

фундаментално нов фирмен знак за позициониране на продукта на нов пазар; 

Първо използване на начина за популяризация на продукта чрез лидери на 

общественото мнение, знаменитости или обществени групи, които са водещи в 

модата и предпочитанията. 

Организационната иновация представлява внедряване на нов 

организационен метод в търговската практика на фирмата, в организацията на 

работните места или външните връзки. От организационните иновации се 

изключват: измененията в търговската практика, организацията на работните 

места или външнитевръзки, основани на организационни методи, вече 

използвани във фирмата; изменения в управленската стратегия, ако те не се 

съпровождат с внедряване на нов организационен метод; сливане с други 

фирми и придобивания на други фирми. 

Пример за организационни иновации: организационните иновации могат 

да се отнасят до всеки метод за организация на практиката в деловата дейност 

на фирмата, за организацията на работните места или външните връзки, ако се 

използва от тази фирма за първи път.  

Практика в деловата дейност: Организация на нова база данни, съдържаща 

сведения за най-добрите начини задействие, учебен материал и друга 

информация, която съдейства всичко това да е по-общодостъпно. Първото 

внедряване на система за интегрално наблюдение и контрол над дейността на 

фирмата(производство, финанси, стратегия, маркетинг); Първото внедряване на 

система за управление на общи производствени операции илиоперации, 

свързани със снабдяването; Първото внедряване на учебни програми за 

създаването на ефективни и функционални колективи, обединяващи персонал 

с различен опит, подготовка и отговорност. 



 

 

Организация на работните места: Първото реализиране на 

децентрализация в разпределението на служебната отговорност сред 

служителите на фирмата, като например, същественото повишаване на 

управленските пълномощия и отговорности за работните процеси на персонала, 

непосредствено зает с производство, разпределение или продажби; Първата 

организация на формални или неформални работни групи за облекчаване 

достъпа до знания и обмен на знания между служителите от различни 

поделения; Първото внедряване на система за анонимно оповестяване за 

инциденти–запоощряване на съобщенията за всякакви видове грешки и 

опасности с цел идентифициране на техните причини и намаляване на 

повторяемостта. 

Външни връзки: Първото внедряване на норми за контрол на качеството за 

доставчиците и подизпълнителите; Първото използване на аутсорсинг в 

изследванията или производството; Първото влизане в научно-техническо 

сътрудничество с университети или други научноизследователски 

организации.57 

В публичното пространство са въведени и други разбирания за иновацията 

като понятие. Например, в параграф, т. 38 на допълнителните разпоредби на 

Наредба № 22 от 14 декември 2015 година за прилагане на подмярка 19.2. от 

Програмата за развитие на селските райони(2014-2020г.) е дадена дефиниция за 

Иновативност на стратегия за Водено от общностите местно развитие(ВОМР). 

Нормотворецът е определил, че това е включване в стратегията за ВОМР на нов 

подход, метод или средства за реализирането й, които не са прилагани на 

територията на местната общност чрез: 

1. Възможност за създаване на нов за територията продукт или услуга, 

и/или 

                                                 
57 Enterprise Europe Network – Добрич, Що е иновация? http://een.dobrich.net/wp-

content/uploads/2016/01/opredeleniya_i_primeri_za_inovaciya.pdf; 
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2. Включване на дейности/мерки, които предоставят възможност за нова за 

територията форма на използване на природните ресурси и/или културно-

историческото наследство, и/или 

3. Нов метод и/или начин за решаване на местните проблеми и слабости на 

територията, и/или  

4. Определяне на критерии за оценка на проектите, свързани с 

иновативност на проектите. 

Иновативните дейности в туризма на предприятията, за целите на 

настоящото проучване, могат да бъдат условно типологизирана по следните 

основни критерии: 

1. Иновационна дейност, свързана с продуктови иновации - тя е насочена 

към създаването на нови продукти/улуги или значително усъвършенстване на 

съществуващите - такъв тип иновационна дейност задължително трябва да води 

след себе си до по-добро задоволяване на потребностите на клиентите; 

2. Иновационна дейност, свързана с процесни иновации - този тип 

иновационна дейност включва прилагането на нови или значително подобрени 

процеси на производство, доставка или обслужване. Тя може е да е свързана с 

подобрено оборудване и обзавеждане в хотелите, с управлението на човешки 

ресурси или прилаганите методи на работа. Иновационната дейност, насочена 

към процесни иновации, трябва да води до по-голям капацитет на броя 

потребители, които могат да бъдат обслужени, по-високо качество на 

туристическите продукти или по-ниски разходи за реализиране на продажбите, 

обслужване и други; 

3. Иновациионни дейности, насочени към пазара или маркетинга на 

туристическия продукт - това са всички иновационни дейности, свързани с 

комерсиализацията на продукта: комуникация, връзки с обществеността, 

разпространение, въздействие чрез цените и др. Такъв тип иновационни 

дейности например са: нов начин на маркетиране, нов начин на резервиране на 



 

 

туристическия обект(онлай, чрез споделени платформи, блогове и др.), нови 

начини на плащане (чрез кредитни карти, с виртуални пари, чрез бонус точки и 

др.). 

4. Иновационни дейности, свързани с организацията и/или управлението 

на предприятието - този тип иновационна дейност намира израз в нови или 

усъвършенствани организационни структури, нови подходи за взимане на 

стратегически решения(например чрез подходът отдолу-нагоре), нова система 

от стимули за участие в процеса на повишаване на качеството(например 

сформиране на групи по качество), нови начини за стимулиране на 

мениджърите(например чрез участие в собствеността като акционери, нови 

методи за изграждане на фирмена култура(работно облекло, ритуали и други). 

 

5.2. Алтернативният туризъм в контекста на иновативните практики 

в отрасъла 

България разполага със забележителни природни и културно-исторически 

ресурси за развитие на селски, еко- и културен туризъм. Тези дадености 

катализират непрестанен интерес в българските и чуждестранните туристи. В 

нашата страна, повечето планински и селски райони нямат друга алтернатива 

за развитие освен този вид туризъм. Устойчивото развитие на алтернативния 

туризъм притежава възможността да активизира изостаналите райони на 

държавата. По този начин територията на МИГ Павликени – П. Тръмбеш може 

да стане част от положителните процеси в България.  

След влизането на българската държава в ЕС се наблюдава постоянен ръст 

на туристи от Германия, Франция, Англия, Израел, Холандия, САЩ, 

Скандинавските страни и Япония. Това е предпоставка за възникването на 

съответното обслужване чрез новосъздадени агенции, семейни хотели, къщи за 

гости и спортни клубове, предоставящи услуги в тази сфера.  



 

 

За съжаление, обаче, успешното развитие на туризма, в т.ч. и 

алтернативните му форми, е сериозно застрашено от липсата на достатъчно 

финансов ресурс, от старомодните форми на управление, от утежнената 

нормативна уредба и от редица други фактори, които ограничават неговото 

развитие. Ето защо, е необходимо въвеждането на иновативни практики и 

подходи от страна на туристическите предприятия с цел развитието на 

алтернативен туризъм. 

На национално ниво в България е разработена оценка на силните, слабите 

страни на организацията, както и възможностите и заплахите, които могат да 

повлияят развитието й. Разработката е относима и за и за територията на МИГ. 

Силни страни: 

1. Пазарно ориентиран алтернативен туризъм основаващ се на природно и 

културно-историческо наследство с европейско и световно значение; 

2. Кулинарна традиция основаваща се на отличното качество на 

българския земеделски продукт и вина; 

3. Специално внимание отделено в рамките на европейските финансови 

инструменти на алтернативния, селския и екотуризма; 

4. Формиране на клиентела и традиции на българския пазар за част от 

продуктите на алтернативния туризъм - основно за селски туризъм; 

5. Съществуващи критерии за доброволната сертификация на национално 

и регионално ниво в областта на настаняването и кухнята - напр. Зелена къща. 

Автентична България, Пан паркс; 

6. Положително отношение към алтернативния туризъм като двигател на 

регионалното развитие от гледна точка започването на малък туристически 

бизнес; 

7. Наличие на университетски програми с акцент специализирани видове 

туризъм и интерес към професионално развитие на студентите в тази сфера; 

Слаби страни: 



 

 

1. Липса на адекватна маркетингова стратегия за популяризиране на 

страната ни като дестинация за алтернативен туризъм на чуждестранния пазар; 

2. Липса на работеща комуникация между субектите  в туризма  -  

предприемачи, обществени структури и държавни инстанции, по-конкретно 

липсва съгласуваност и синергия; 

3. Изкривяване на приоритетите на местната власт често от лобистки 

интереси; 

4. Недостатъчно поддържане на обществената и специализираната 

инфраструктура относима към културно-историческото наследство, което е 

пречка за развитието на алтернативен туризъма; 

5. Липса на продуктово разнообразие - еднообразен, сезонно и 

териториално ориентиран туристически продукт; 

6. Практически несъществуваща мрежа от туристическите 

информационни центрове; 

Възможности: 

1. Възвръщане на доверието на българския потребител чрез подкрепена от 

бизнеса и държавата информационна кампания и адаптирани за него продукти, 

отговарящи на съвременните технологии и модели на потребление; 

2. Подобряване на хигиената и транспортната достъпност до 

туристическите обекти; 

3. Насочване на транзитните посетители и почиващите по курортите към 

предложения за активност и тематични турове в планините и селата на 

България; 

4. Извеждане на автентичноста, природното и културно наследство, в т.ч. 

кулинарната традиция, като ключов елемент в туристическите продажби на 

България; 

5. Подобряване на достъпа до финансови средства в рамките на 

европейските програми; 



 

 

6. Създаване на клъстърни обединения за съвместен маркетинг и 

продуктово позициониране; 

7. Създаване на атрактивни трансгранични туристически продукти, 

изградени върху общи природни и културни ресурси; 

8. Конкурсно подпомагане на центровете за професионално обучение и 

квалификация; 

9. Значително облекчаване на административните изисквания свързани с 

продукта „домашно гостоприемство" и останалите услуги в сферата на 

алтернативния туризъм; 

10. Сближаване на бизнес практиката в областта на туризма с учебните 

програми в средните и висши училища; 

Заплахи: 

1. Държавните структури все още не разбират интереса от развитието на 

алтернативния туризъм; 

2. Нормативната рамка не е гъвкава към туристическия бизнес; 

3. В работата на държавните институции липсва съгласуваност; 

4. Застрояването и влошаване на бизнес средата могат да доведат до масови 

фалити; 

5. Лошото обслужване съчетано с ниските цени като основен маркетингов 

инструмент правят особено трудна промяната в имиджа ни на туристическа 

дестинация; 

6. Влошената възрастова структура на населението; 

7. Ниска квалификация и липса на основни познания за туризма сред 

заетите в туристическия бранш и тези, които тепърва стартират собствен 

бизнес: 

8. Криза в практикуването на традиционните занаяти и умения, която 

създава опасност от бърза загуба на идентичност и автентичност на местата с 

потенциал за развитие на алтернативен туризъм; 



 

 

9. Неразумно планиране при туристическите предприятия; 

10. Зараждане на рецесионна среда, която може да доведе до отлив от 

почивка и пътувания.58 

 

  

                                                 
58 Любомир Попйорданов, Зорица Ставрева и Кирил Калоянов, Алтернативен SWOT анализ на 

туризма в България, 2007г. http://www.baatbg.org/swot-analiz-/5/14/; 



 

 

 

VI. ИЗМЕРЕНИЯ НА ВЪЗМОЖНОСТИТЕ ЗА ВЪВЕЖДАНЕ НА 

ИНОВАТИВНИ ТУРИСТИЧЕСКИ УСЛУГИ И ПРОДУКТИ НА 

ТЕРИТОРИЯТА НА МИГ ПАВЛИКЕНИ – П. ТРЪМБЕШ 

(ПРАКТИКО-ПРИЛОЖНО ПРОУЧВАНЕ) 

 

Иновациите са ключов фактор за повишаване на конкурентноспособността 

в съвременните условия на глобализация и силна конкуренция на националните 

и международни пазари. Те допринасят силно за адаптирането на 

предприятията от сектор "Туризъм" към непрекъснато променящите се условия 

на заобикалящата среда и благоприятстват постигането па устойчив растеж. 

При разглеждането на проблемите, свързани с иновационната дейност на 

туристическите предприятия, е необходимо да се отчитат новостите при 

развитието на туристически бизнес в съвременните условия. Те са свързани 

преди всичко с това, че модерния потребител на туристически услуги е много 

активен и с ясно дефинирани очаквания и потребности отколкото пасивния 

потребител на туристически продукт. Това се дължи на бързоразвиващите се 

информационни и комуникационни технологии, които осигуряват практически 

неограничен достъп на потребителите до разнородна, дори противоречива 

информация за туристическите продукти и услуги. Всичко това засилва 

динамиката на туристическия пазар като плътно го ориентира към 

потребителите. 

При изготвянето на тази част от анализа ще се направи опит за проучване 

на детерминирани процеси и явления, при които има точно определена 

причинно-следствена връзка. За целта, посредством анкетно проучване, ще се 

реализира изследване на представителната извадка ог лица живеещи на 

територията на МИГ Павликени – П. Тръмбеш. Основната цел на допитването 

е да си изследват нагласите за за въвеждане на иновативни туристически' 



 

 

продукти и услуги на територията на двете общини. Изготвени са два варианта 

на анкетните карти към две групи лица, както следва:  

Вариант 1: Анкетна карта за местната общественост;  

Вариант 2: Анкетна карта за представителите на туристическия бизнес. 

Контингентът на настоящото изследване обхваща общо 162 души59. 

Времето на извършване на анкетното проучване ще обхваща периода от 10 до 

14 декември 2018г. Въпросниците са разпространени по населените места на 

територията на МИГ.  

Организацията на изследването премина през следните етапи: 

1. Подготвителен етап. Той включва разработване на проект на анкета на 

база запознаване със съществуващата нормативна регламентация; Планиране 

на действията по провеждане на допитването; Организиране на изследването на 

терен; 

2. Етап на оперативна работа. При него се реализира допитването и 

събирането на първичната информация. Попълнените анкетни карти се 

въвеждат в таблица с цел компютърна обработка на резултатите; 

3. Заключителен етап. Резултатите се обработват софтуерно, след което се 

анализират, за да се изготвят препоръки за действие60.  

За изпълнение на поставените задачи ще се използват анкетен и 

статистически методи на проучване. С последните ще се извърши обработка на 

резултатите от анкетата – прилагане на процедури на описателна статистика за 

класификация на данните, построяване на разпределение на честотите, 

изявяване на централната тенденция. В резултат ще се изготвят таблици и 

диаграми за резултатите от въпросника. Тълкуването на резултатите ще се 

                                                 
59 100 респонденти за вариант 1 и 62 души за вариант 2; 

60 Иванов, И., П., Педагогическа диагностика, УИ ”Епископ Константин Преславски”, Шумен, 2006, стр. 83-84; 



 

 

извърши по всеки от въпросите по отделно и в съвкупност, за да се представи 

по-добре гледната точка на изследваната група61; 

Настоящото проучване ще изследва и анализира мнението на широк кръг 

участници от местната общественост и от туристическия бизнес, с очакване да 

се получи обективно мнение относно възможностите за въвеждане на 

иновативни туристически продукти и услуги на територията на МИГ. 

Обобщаването на резултатите от анкетното проучване с местната общност, 

доведе до събирането ценни данни, на база на която се потвърждават 

намеренията и очакванията на обществеността за внедряване на иновации в 

областта на туризма с цел разнообразяване на предлагания туристически 

продукт и повишаване на добавената стойност на територията.  

При обобщаване на отговорите на въпросите се получиха следните 

резултати:  

Вариант 1: Анкетна карта за местната общественост: 

Формулярът е изготвен за проследяване мнението на местната 

общественост във връзка с осъществяване на проучвания и анализ на 

възможностите за въвеждане на иновативни туристически продукти и услуги. 

Анкетната карта е напълно анонимна и е предназначена единствено за 

статистически цели. Проектирана е в 19 въпроса. 

На въпросите във вариант 1 отговори дадоха 100 души. В попълването на 

формуляра за представители на местната общественост отговори дадоха 36 % 

мъже и 64% жени, което показва по-активно участие в анкетирането на жени. 

От събраните данни е видно, че в трудоспособна възраст са около 80 %. По 

отношение на типа на професионална ангажираност на анкетираните - най-

голямата част са наети лица в предприятие - (34,3 %), следвани от по равно от 

представители на земеделски производител и собственици на предприятие - 

                                                 
61 Вж. Цонкова, В., Трифонов, Т., Статистика в икономиката и управлението, Астарта, В. Търново, 2007г., с. 7-20; 



 

 

(25,7 %). Останалите участници в анкетирането са лица на свободна професия 

(14,3 %). 

На въпроса (№ 6) „Запознати ли сте с приоритетите за развитието на 

туризма на територията на МИГ Павликени – Полски Тръмбеш", 35% отговарят 

положително, което подсказва, че са необходими по-големи усилия за 

популяризиране на идеите за развитие на туризма в двете общини. Това 

обеснява защо над 50% от запитаните(Въпрос № 7) считат, че необходими 

промени във визията и стратегията за налагане на туристическата индустрия на 

целевата територия. По този проблем само двама души не са взели отношение.  

 

На въпрос № 8 относно вида туризъм, който трябва да е приоритетен за 

района 34 % са на мнение, че селския туризъм е с приоритет, докато 20% са на 

мнение, че приоритетен трябва да бъде спа и балнеотуризма; 15% са за 

културно-познавателния туризъм, 18% желаят развиването на спортен и 

фестивален туризъм; общо 13% заявяват предпочитания за екологичен и 

екстремен туризъм. 

7. Считате ли, че е необходима нова визия и стратегия за развитие на 

туризма в общините Павликени и П. Тръмбеш

Необходими са 

някои промени; 20%

Не мога да преценя; 

2%

Да, визията и 

стратегията трябва 

да бъдат 

променени; 40%

 Не, визията и 

стратегията са 

подходящи; 23%

Г) Необходими са 

коренни промени 

15%



 

 

 

Относно източниците за набавяне на информация свързани с туризма 50% 

са на мнение, че съществува адекватен и достоверен източник за намиране на 

туристическа информация, като за най-удобен и лесен начин за набавяне на 

информация свързана с туризма повечето анкетирани посочват интернет - 61%. 

Огромната част от запитаните -  75%, считат, че местните хора биха имали полза 

от увеличаването на туристите и посещаемостта на региона. 

Вариант 2: Анкетна карта за представители на туристическия бизнес: 

Формулярът е изготвен за проследяване мнението на представителите на 

туристическия бизнес във връзка с осъществяване на проучвания и анализ на 

възможностите за въвеждане на иновативни туристически продукти и услуги. 

Анкетната карта е напълно анонимна и е предназначена единствено за 

статистически цели. Проектирана е в 19 въпроса. 

Представяне и анализ на резултатите: 

При попълването на този формуляр са анкетирани представители на 

туристическия бизнес. Събрани са данни от 62 души, от които 23 лица са мъже 

(37%) и 39 са жени (63%), което отново представя по-високата активност при 

жените. 

На територията на МИГ превес в сектора туризъм взема 

ресторантьорството 80 %, а хотелиерите са 17 %. Само двама души от 

запитаните са ангажирани с анимация, което навежда на извода, че този вид 

туризъм все още не е широко разпространен на територията на МИГ. 

От въпрос № 4 „Запознати ли сте с приоритетите за развитие на туризма на 

територията на МИГ Павликени – П. Тръмбеш" и въпрос № 5 отново е видно, 
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8. Кой вид туризъм, който трябва да е приоритетен за района на МИГ? 

Селски туризъм

Спа и балнеотуризъм

Културно-познавателен

туризъм

Спортен и фестивален

туризъм

Екологичен туризъм

Екстремен туризъм



 

 

недокрай познаването на приоритетите за развитието на туризма, визията и 

стратегията за развитие на двете общини за периода 2014 -2020 и 

необходимостта от промени в комуникационната стратегия на местните власти. 

При представителите от туристическия бранш се наблюдава сходно виждане с 

местната общественост относно видовете туризъм, които трябва да са 

приоритетни за територията. Част от анкетираните представители на 

туристическия бранш са склонни да въведат иновационен продукт/услуга в 

собственият си бизнес, но имат нужда от странично финансиране и в тази връзка 

90% от тях очакват финансиране от Стратегията за водено от общностите 

местно развитие.  

 

 

 

 

 

 

 

 

  



 

 

 

VII. ИЗВОДИ И ПРЕПОРЪКИ 

 

1. На територията на МИГ не могат да се упражняват само онези видове 

туризъм за които липсват природни дадености(напр. морски туризъм). За тази 

икономическа дейност на територията на двете общини съществуват 

подходящи условия; 

2. Туризмът е относително слабо иновативен отрасъл. Иновациите могат 

да бъдат от физическо и социално естество, свързани преди всичко с 

ограничаване на рисковете за туристите, повишаване на мобилността и 

достъпността до туристическите обекти. Местната инициативна група в 

процеса на прилагане на стратегията за ВОМР, а и извън стратегията, може да 

насърчи инициативи за въвеждане на иновативни за територията продукти и 

услуги в предприятията от туристическия бранш. Изхождайки от установените 

дефицити в сектора, иновациите могат да бъдат насочени към подобряване на 

достъпа и мобилността до туристическите дестинации; 

3. Въвеждането на иновативни практики трябва да е целенасочена дейност, 

която да е обвързана повишаване на конкурентоспособността на предприятията 

и удовлетвореността на туристите. Поради тези причини нововъведенията 

трябва да са насочени към повишаване на производителността и ефективността 

на туристическите предприятия; 

4. Въвеждането на иновации в туризма е неразделно свързано с 

придобиването на знания. Затова паралелно с процеса на реализиране на 

стратегията за ВОМР е необходимо организирането на обучителни 

мероприятия по различна тематика. Примерната насока на тези мероприятия 

може да акцентира върху подобряване на езиковите познания, обучения за 

спецификата и особеностите на свободното време; методически насоки за 

формиране на потребителско поведение и др.; 



 

 

5. Характерно за туристическия сектор е, че във веригата за доставки на 

различните ресурси участват разнообразни икономически субекти. 

Следователно отделното предприятие не може, бъде разглеждано 

самостоятелно, а само във връзка с останалите участници. В този смисъл 

добрата координация и взаимодействие между различните стопански субекти 

могат да доведат до повишаване на конкурентоспособността и ефективността в 

туризма. Прилагайки стратегията за ВОМР, МИГ разполага с комплекс от 

механизми, посредство които може да насърчи изграждането на връзки между 

различни стопански субекти като даде приоритет на тези, които функционират 

на територията на МИГ; 

6. Иновациите изискват специално внимание както към т.нар. 

вътрешноорганизационни познания, така и към тези извън обхвата на 

предприятието. Въвеждането на успешна иновативна практика изисква 

отвореност към външните източници на знание и ефективно обвързване във 

формални и/или неформални мрежи. Комуникационните структури обвързват 

предприятията, доставяйки им различни ресурси и специфично знание за 

сектора62. При мрежовия подход, пазарите се разглеждат като мрежа от 

отношения между икономическите агенти, следователно отделното 

предприятие не може да бъде изследвано самостоятелно, а само във връзка с 

останалите участници в мрежат. В стратегията за ВОМР на МИГ, критериите за 

оценка на проекти по приложими мерки, насочени към развитие на туризма са 

насочени към изграждане на връзки и обвързаности между различни дейности 

от територията, т.е. успешното реализиране на стратегията ще създаде реални 

                                                 
62 Милева, Соня, Иновационни стратегии и иновации в туризма, Научно-практическа конференция 

“Стратегически визии: ефективно управление за икономически, организационни и социални 

трансформации” (иновации – институции –бизнес), 7 юни 2016 г., НБУ, 

https://www.researchgate.net/publication/304303277_INOVACIONNI_STRATEGII_I_INOVACII_V_TURIZMA; 



 

 

предпоставки за изграждане на неформални мрежи, респективно въвеждане на 

иновативни за територията практики; 

7. Иновациите в хотелиерството, ресторантьорството и транспортната 

дейност имат характер на подобрения, насочени преди всичко към повишаване 

на производителността и ефективността. В дейността на посредниците и 

управлението на туристическите атракции се срещат по-сериозни опити за 

иновации63. Иновациите в туризма са като цяло в следствие от външните 

въздействия и причинно-следствена връзка от промените във външната среда. 

Значението на отрасъла се определя от мястото му в стопанската структура 

и влиянието му върху населението от общините Павликени и Полски Тръмбеш. 

В условията на криза туризмът е един от малкото отрасли, които могат да са 

печеливши, а продуктът има пазарен потенциал в страната и в чужбина. От 

туристическите услуги се получават приходи срещу "износ" на стоки и услуги 

чрез туристите, които посещават територията на местната инициативна група. 

Част от приходите в туризма са преки(от храна и нощувки), а друга част са 

косвени(транспорт, търговия, посещения на музеи, концерти и др.). Чрез 

отрасъла се съдейства за развитие на екологичното земеделие, транспортната 

инфраструктура, търговията и други обработващи и обслужващи отрасли и 

дейности. Това е пример за голямото стопанско значение на туризма и за 

неговото място в бъдещата стопанска структура на територията на МИГ.  

На територията на МИГ обаче, все още се забелязва дефицит на достатъчно 

атракции и атракциони. В тази връзка стратегията за ВОМР може с успех да 

финансира подобни инвестиции като даде приоритет на проекти за изграждане 

на атракциони. По този начин ще се създадат иновативни практики като 

предпоставки за развитие на туризма. 

 

                                                 
63 Fuglsang, L., Sundbo J., Sørensen F. 2011. "Dynamics of Experience Service Innovation: Innovation as a 

Guided Activity—Results from a Danish Survey." Service Industries Journal 661-677; 



 

 

 

VIII. ПРИМЕРИ ЗА ИНОВАТИВНИ ТУРИСТИЧЕСКИ 

УСЛУГИ/ПРОДУКТИ ОТ БЪЛГАРИЯ И ЕС 

 

Основните проявления и влияния на иновациите в туризма според Анн-

Метте Халаджър са следните64  

 

Таблица 6. Kласификация и влияние на водещите 100 иновации в туризма 

Критерии 

 

Проява от общия брой 

100 иновации 

Повишена социална и физическа ефективност 100 

Създаване на рекреационни ползи и удоволствие за 

туристите 

80 

Промяна в операциите, производителността и 

използването на ресурсите 

59 

Промени в характеристиките и разновидностите на 

туристическите продукти и услуги 

50 

Повишена мобилност 45 

Поява и формиране на нови дестинации 33 

Институционални иновации(логика и властови връзки) 32 

Промяна в начина на процесна обработка и предаване 

на информацията 

30 

 

Изкуствен интелект: Възходът на изкуствения интелект дава нови 

възможности за туристическите компании. Търсачките вече могат да помогнат 

на пътниците с добър хотел или храна. Google се учи как да постига резултати, 

докато изучава модели на поведение на клиентите в мрежата. В резултат на тази 

вълна от нововъведения все повече повече oрганизации развиващи дейност в 

туристическия сектор внедряват софтуер развиващ изкуствения интелект, за да 

подобрят обслужването на клиените. 

                                                 
64 Hjalager, Anne-Mette, User-driven Innovation in Tourism—A Reviewof Methodologies, Journal of Quality 

Assurance in Hospitality & Tourism, October 2011, p.18-19; Hjalager, Anne-Mette. 2015 ."100 Innovations That 

Transformed Tourism ." Journal of Travel Research 3-21; 



 

 

Дневни обиколки: С развитието на транспорта, пътуванията стават все по-

кратки. Дневните обиколки дават възможност в един пакет да бъде включена 

транспортна услуга, посещение на забележителности, извършване на дейности 

и др. 

Застаряващо население: Поколението родено в първите две десетилетия 

след Втората световна война, все още формира значим пазарен дял на пазара на 

туристически услуги. Отделно от това в Западна Европа, мнозинството от 

пътуващите са на възраст над 50 години. 

Над туризма: Туризмът има негативно влияние върху някои страни. 

Например, многолюдни градове като Париж, Венеция и др., са претоварени от 

посетители, които пътуват ваканционно. Това се дължи на поевтиняването на 

пътуванията. В резултат на това, при добро управление, всяка дестинация може 

да приема големи маси от пътуващи, което да генерира приходи за населението. 

Фестивали, митинги, конференции, изложби и др. творчески индустрии. 

Обединяването на бизнеса, културните прояви и творческите индустии е 

ефективен способ за увеличаване на пазарното присъствие. Използването на 

този подход ангажира по-плътно целевата група и дава по-значими приходи.  

Нов лукс: Ексклузивностга и насладата играят важна роля в цялостното 

ваканционно изживяване. По този начин малки компании акцентирайки върху 

автентичността си като местни явления преодоляват конкуренцията на по-

високия клас продукти и услуги в сектора. 

Храна и хранене: Кулинарните традиции са едно от най-важните неща за 

съвременния турист. Храненето е акцент за всяко празнично събитие. Местата 

за обществено хранене са самостоятелни туристически атракции, които в някои 

случаи изискват предварителни резервации и увеличават клиентите на 

непосредствено намиращите се обекти за настаняване. 

 

 

 



 

 

 

IX. ПРИЛОЖЕНИЯ 

Приложение No 1 “Културен календар за 2018г. на общините Павликени и 

П. Тръмбеш” 

Културен календар на община Павликени за 2018г. 

 



 

 

 



 

 



 

 



 

 

 



 

 



 

 

 



 

 

 



 

 

 



 

 



 

 



 

 



 

 



 

 

 



 

 

 



 

 

 



 

 

 



 

 

 



 

 

 



 

 

 



 

 

 



 

 

 



 

 

 



 

 

 



 

 

 



 

 

 



 

 

 

 

 

 

Календар ЗА по -крупните културни прояви през 2018 година в  

община Полски Тръмбеш, област Велико Търново 

 

 

 

 

 



 

 



 

 



 

 



 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 



 

 

 

Приложение No 2  

“Национален туристически регистър – обобщена справка” 

 

Вид регистър Община Павликени Община П. Тръмбеш 

Места за настаняване 6 0 

Заведения за хранене и развлечения 52 0 

Туроператори и туристически агенти 0 0 

Екскурзоводи, планински водачи 0 0 

Балнеолечебни(медикъл спа), СПА, 

уелнес и таласотерапевтични центрове 

0 0 

Туристически сдружения, oрганизации за 

управление на туристическите райони и 

туристическите информационни 

центрове 

1 0 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


