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Въведение

Настоящият доклад представлява анализ и оценка на територията на МИГ Попово за 
възможностите за развитие на иновативни местни туристически услуги и атракции, 
включително възраждане на занаяти, като диверсификация на традиционния за територията 
бизнес.

Анализът е извършен въз основа на данни от проведено представително изследване за 
пълнолетното население на територията на община Попово (18-85 г.), информация, набрана 
чрез проведени задълбочени интервюта и групови дискусии с представители на земеделски 
производители, фирми и лица, предоставящи туристически услуги, неправителствени 
организации и читалища; набиране и анализ на официална информация и документи, 
съдържащи преглед и оценка на ресурсите и потенциала на територията за развитие на 
туризъм.

Наред с актуалната ситуация на територията от гледна точка на обективно съществуващите 
ресурси и потенциал, докладът обръща специално внимание на нагласите на местните хора и 
икономически активни групи, тъй като те представляват наличния човешки потенциал за 
местно развитие и тяхното участие и заинтересованост относно въвеждането на иновативни 
дейности в областта на туризма са от решаващо значение. 



Аналитично-консултативна група  - Ей Си Джи ООД

2

1. Оценка и анализ на актуалната ситуация

1.1. Актуален дял на туристическия отрасъл в местната икономика

Въз основа на информация от проведени изследвания на потенциала на територията, планови 
документи за територията, включително Стратегията за местно развитие (СМР), и извършените 
проучвания за изготвяне на настоящия доклад, следва заключението, че туристическият 
отрасъл е много слабо развит, лимитиран до предлагането на ниски категории места за 
настаняване и хранене, и няма икономическо значение за общината. Известно изключение е 
ловният туризъм, който е добре организиран на територията, но поради факта, че е твърде 
специфичен и специално регулиран, ограничен и затворен в определени територии, не може 
да се очаква неговото значително разширяване. Той не е предмет на анализа и поради факта, 
че СМР не може да предлага и финансира мерки за неговото стимулиране, поради общото 
ограничение в ПРСР.

- По данни на Националния статистически институт (НСИ) посетителският поток за 
последните пет години не надхвърля като порядък 1600 – 2 300 посетители годишно
(Таблица 1). Следва да се има предвид, че статистическите данни за пренощувалите 
лица не разграничават посетителите – туристи, търсещи практикуването на характерни 
туристически  дейности, забележителности и забавления от лицата, които посещават и 
престояват в територията служебно, по работа. Така наблюдаваното нарастване на броя 
пренощували лица за 2011 г. в съществена степен се дължи на работен престой на 
работници и служители във връзка с прилаганите на територията проекти. Тук също 
така може да се отбележи, че броят на посетителите на територията е във връзка и с 
периодични, фиксирани като време/сезон събития, като традиционния Панаир в 
Попово и кинофестивалите. 

- По данни от общинската администрация средствата за подслон и местата за 
настаняване в община Попово, респективно територията на МИГ, са съсредоточени в 
общинския център – гр. Попово, и са от типа семейни хотели и самостоятелни стаи, като 
общият капацитет на места за настаняване е ограничен - 121 легла. (Таблица 2).

- По данни на НСИ, цитирани в СМР, отрасловите сектори в икономиката на общината с 
най-голям дял са производство на храни, напитки и тютюневи изделия (30%), търговия, 
ремонт и техническо обслужване на МПС, лични вещи и стоки за дома (20%), 
производство на текстил и изделия от текстил (20%), селско, ловно и горско стопанство  
(14%); останалите сектори имат много по-незначителен дял в икономиката на 
територията (под 5%). Хотелиерството и ресторантьорството реализират по-малко от 1% 
от приходите на общината през 2009 г.;

- Този отрасъл не присъства и в съзнанието на местната общественост – една пета 
категорично казват, че никой не се занимава с такива дейности, и над една трета от
анкетираните в представителното изследване на територията не се сещат и не могат да 
посочат някого, който предлага туристически услуги в общината.
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Таблица 1: Реализирани нощувки и пренощували лица в средства за подслон и места за 
настаняване

Реализирани 
нощувки -

брой

Пренощували 
лица - брой

Средна 
продължителност 
на престоя – брой 

нощувки
2008

І тримесечие 721 400 1,8

ІІ тримесечие 914 346 2,6

ІІІ тримесечие 977 501 1,9

ІV тримесечие 1127 394 2,8

ОБЩО 3 739 1 641 2,2

2009
І тримесечие 810 404 2,0
ІІ тримесечие 1172 625 1,8
ІІІ тримесечие 939 382 2,5
ІV тримесечие 884 367 2,4
ОБЩО 3 805 1 778 2,1

2010
І тримесечие 859 440 2,0
ІІ тримесечие 1800 658 2,7
ІІІ тримесечие 1376 591 2,3
ІV тримесечие 1387 583 2,3
ОБЩО 5 422 2 272 2,4

2011
І тримесечие 1074 581 1,8
ІІ тримесечие 1711 452 3,8
ІІІ тримесечие 2639 736 3,6
ІV тримесечие 2043 481 4,2
ОБЩО 7 467 2 250 3,3

2012
І тримесечие 773 273 2,8
1 Включват се категоризирани средства за подслон и места за 
настаняване с над 10 легла, функционирали през съответния 
период.

Източник: НСИ

Таблица 2: Списък на категоризираните средства за подслон и местата за настаняване в 
Община Попово

Наименование Населено място Брой легла
Семеен хотел „Данибел“ Гр. Попово 10
Семеен хотел „Марини“ Гр. Попово 8
Самостоятелни стаи „Кати“ Гр. Попово 7
Самостоятелни стаи „Ловен дом“ Гр. Попово 7
Семеен хотел „Водстрой“ Гр. Попово 14
Пансион (хостел) „Попово“ Гр. Попово 54
Семеен хотел „Европа“ Гр. Попово 16
Самостоятелни стаи „Евита“ Гр. Попово 3
ОБЩО 119
Източник: Общинска администрация Попово



Аналитично-консултативна група  - Ей Си Джи ООД

4

Таблица 3: Предлага ли някой в община Попово туристически услуги?
Всички 
респонденти

Не знам 72,6
Не, никой 18,0
Да, други предлагат 9,3
Да, аз предлагам -
Източник: представително изследване за пълнолетното население на територията на 
МИГ Попово, 2012 г.

Състояние на предлагането на специфични туристически продукти

Наличните практики в областта на туризма са много ограничени, като извън услугите по 
настаняване и хранене следва да се отбележи и следното:

По информация от изследването на ББСС Галъп Интернешънъл и Стратегията за местно 
развитие на МИГ Попово през изминалите няколко години в няколко села от общината са 
правени опити за развитие и предлагане на продукти на селския туризъм. Данните от 
проведените през 2012 г. за целите на настоящия доклад задълбочени интервюта и фокус 
групи показват, че тези начинания в сферата или подобни на селския туризъм не са претърпели 
развитие и/или са били преустановени поради липса на интерес и рентабилност и/или други 
трудности в процеса на предлагане на услугата.

Друг специфичен продукт, който се предлага на територията, е ловният туризъм. Следва да се 
отбележи обаче, че този продукт се ползва от ограничен брой хора, чиито посещения са много 
организирани и се придържат строго до специфичната дейност, за която за дошли – лова, като 
преспиването и храненето се извършват в съответния ловен дом. Това не са посетители, които 
обикалят и разглеждат забележителности на територията, купуват местни продукти и ползват 
местни услуги. В този смисъл този вид туристическа услуга не може да придобие масови 
размери и да облагодетелства територията в осезаема степен.

1.2. Оценка на наличните ресурси на територията за развитие на 
туризъм

- Земя и поземлени ресурси: спецификата на релефа и почвите на територията обуславят 
преоблаването на земеделските земи (71% от общата площ, като 73% от тях са  
обработваеми земи). Равнинно-хълмистият релеф и обработваемите земи не 
притежават ландшафтна уникалност и по-скоро не представляват специфичен 
естетичен ресурс (наличие на уникални гледки, пейзажи, погледни места), който да 
привлича посетители. Съчетаването обаче на наличието на местни хранителни 
суровини и продукти и относително добре развита хранителна промишленост, може да 
осигури в бъдеще ресурс за туризъм, насочен към дегустация и консумация на местни 
продукти. Следва да се отбележи, че към момента не се идентифицират новаторски 
местни продукти, респективно кампании за тяхната промоция, но това е една насока, в 



Аналитично-консултативна група  - Ей Си Джи ООД

5

която може да се постигне успех, разбира се след значителна работа за създаване и 
рекламиране на подобни уникални продукти. Също така би било добре тези продукти 
да осигуряват възможност за създаване на връзки с други територии, поне в рамките на 
ЕС, които имат подобни продукти, което е и предпоставка за обмен на посетители. 

- Разположение: територията се намира в близост до главни пътища – Е-85 (Русе – Велико 
Търново), Е-70 (Шумен – Русе) и Е-71 (София – Варна). В този смисъл разположението й 
може да се разглежда като благоприятно от гледна точка на достъпност, но това само 
по себе си не може да привлече посетители, които да се отклонят и/или да спрат в 
територията и да консумират туристически услуги. Потокът е предимно транзитно 
преминаващ и предлагането на дори добре развити и качествени конвенционални 
туристически услуги за настаняване и хранене не е достатъчно, за да осигури 
превръщането на част от транзитния поток в туристи на територията на МИГ Попово. В 
контекста на разположението на територията следва да се отбележи нейната 
относителна близост с Румъния (150 км. до Букурещ), което би могло в бъдеще да се 
превърне в ресурс за привличане на посетители и от там. Тези потенциални посетители, 
както и гостите на заселилите се семейства от други  страни в ЕС, биха формирали почти 
целия чуждестранен поток  на територията на общината. 

- Природни ресурси: територията не разполага със специфични природни 
забележителности, които да я правят уникална в сравнение с други дестинации. Следва 
да се отбележи обаче, че в територията попадат части от три защитени зони от 
екологичната мрежа НАТУРА 2000, които може би съдържат потенциал за развитие на 
алтернативен туризъм. Зоните все още не са институционално уредени, нямат и 
планове за управление, които биха могли да осигурят възможностите за привличане на 
ресурси за специфични дейности за развитие на туризъм в тях или в прилежащите
територии (към момента например е изградена екопътека „Голямата река“) ;

- Исторически, археологически и културни дадености: територията разполага с 
множество  останки от антични и средновековни крепости и селища, могили, вкл. 
тракийска гробница; голям обект е Ковачевско кале, който е предмет на текущото 
прилагане на проект и на който се възлагат съществени очаквания. Интересна е и 
историческата етнографска картина, намерила израз в съществуващи музейни сбирки 
(Капанска и Беломорска етнографски сбирки) и възстановяване на традиционни обичаи 
(Капански събор „Здрав корен – жив дух“ в с. Садина, Беломорски събор в с. Светлен). 
Културният календар включва няколко събития, които обаче имат по-скоро ограничена 
целева група - кинофестивали - Балкански кинофестивал за операторско майсторство 
„Златното око“, Национален фестивал за алтернативното кино „Мини-филм“), и по-
масови такива – като Майски културни дни, събори и празници по селища и др. Тези 
ресурси обаче не са достатъчно отличаващи територията и не дават някакво 
предимство в сравнение с други територии, където също има интересни исторически и 
археологически обекти и съхранени традиции, които са разработени в по-голяма степен 
и по-известни (напр. Габрово и Етъра, Велико Търново и Арбанаси и др.). 

- Инфраструктура: състоянието на местната основна инфраструктура, особено след 
реализацията на текущите инфраструктурни проекти с европейски средства, насочени 
към подобряването на пътната и ВиК мрежа и изграждането на пречиствателна станция 
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за отпадъчни води, е значително подобрено, особено в общинския център. Тази оценка
обаче не се отнася напълно до междуобщинските пътища, които си остават 
проблематични. По данни от изследване на ББСС Галъп Интернешънъл за периода 2003 
– 2013 г. за територията на общината са одобрени 42 проекта за подобряване на 
сградна инфраструктура и изграждане на паркове, зелени площи, площади и др., 11 –
за ВиК мрежа, 8 – за пътна мрежа). Част от подадените и одобрени проекти към СМР 
също така допринасят за подобряване облика на основни населени места. Специфична
и целенасочено изградена туристическа инфраструктура може да се каже, че почти 
изцяло липсва. Наличните средства за подслон и хотели са относително нови, но 
осигуряват и задоволяват актуалните нужди от настаняване на посетителите, които в 
по-голямата си част са служебно пребиваващи на територията и не споделят 
поведенческите характеристики на туриста (високи очаквания към услугите, търсене на 
„различното“ в начина на прекарване на времето, или наличие на дейности от 
специфичен интерес и др.). В този контекст, представата на населението за обновения
градски парк като основна туристическа „забележителност“ е напълно логична и 
потвърждава по косвен начин горепосоченото. 

- Човешки ресурси: липсата на опит и традиции, респективно обучени кадри в областта 
на предлагането на туристически услуги, е едно от основните предизвикателства, наред 
с инфраструктурата, пред развитието на туризма на територията. Особено в контекста 
на едно бъдещо предлагане на туристически услуги като допълваща дейност към 
основната (напр. селски туризъм), проблемът с необходимостта от обучение и 
допълнителна квалификация на лица с различна основна дейност с оглед осигуряване 
на достатъчно високо качество на предлагания туристически продукт ще придобива все 
по-голямо значение. В контекста на човешките ресурси следва да се спомене и по-
общият проблем, свързан с неблагоприятните демографски тенденции. По данни на 
НСИ, цитирани в СМР, естественият прираст на населението има дългосрочна 
отрицателна тенденция от 1997 г.; стойностите на механичния прираст също така са 
отрицателни от 2000 г. насам  (броят на изселванията надвишава броя на заселванията). 
Не се очаква обрат в тази тенденция – по данни от проведеното представително 
изследване за територията през 2012 г. по-малко от половината от анкетираните 
заявяват ясно, че планират да останат в населеното място в общината, където живеят в 
момента;  една трета не могат да дадат отговор на този въпрос. Значителен е делът на 
тези, които искат и планират да напуснат - една пета от всички, а плановете на 
половината от лицата под 40-годишна възраст включват напускане на територията –
било то на друго място в страната или в чужбина. 
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1.3. Оценка на местните хора за потенциала за развитие на туризъм, 
включително селски и културен туризъм

По данни от проведеното през 2012 г. представително проучване населението в територията  
утвърждава категорично аграрна визия за развитието на общината и не възлага 
големи/нереалистични очаквания на развитието на туризъм:

- В момента най-добре се печели от селско стопанство (33,3%) и търговия (24,6%);
- Като най-перспективни отрасли за развитие на територията се разглеждат селското 

стопанство (71,4) и промишлеността (37,5%) – преработвателната промишленост и 
земеделието са именно отраслите с най-голяма икономическа тежест в общината 
съгласно статистическите данни;

- Като основен ресурс за развитие се разглежда земята;
- Анкетираните дават средна и по-ниска оценка на предложените базови и общи ресурси 

за развитието на туризъм, по отношение тяхния принос и възможности за развитие на 
туризма в конкретните местни условия, като все пак разчитат на съчетанието между 
природа и местни обичаи и традиционни дейности;

- Три четвърти от анкетираните (74,4%) смятат, че на територията на общината не 
присъства ресурс (забележителност, занаят, продукт, културен обичай),  който да я 
прави забележителна и специфична в сравнение с останалите общини в България.

Графика 1: От каква работа се печели най-добре във вашата община (броят на процентите 
надхвърля 100, тъй-като запитаните са давали повече от един отговор)
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Източник: представително изследване за пълнолетното население на територията на 
МИГ Попово, 2012 г.
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Графика 2: Развитието на кои от отрасли би било най-перспективно за Вашата община?  
(броят на процентите надхвърля 100, тъй-като запитаните са давали повече от един отговор)

Източник: представително изследване за пълнолетното население на територията на 
МИГ Попово, 2012 г.

Графика 3: С какви ресурси свързвате основния потенциал на Вашата община за развитие?
(броят на процентите надхвърля 100, тъй-като запитаните са давали повече от един отговор)

Източник: представително изследване за пълнолетното население на територията на МИГ 
Попово, 2012 г.
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Графика 4: В каква степен всяко от следните може да привлече туристи в община Попово –
средна оценка, където „1“ е слаба степен, а „6“ – „силна степен“

Източник: представително изследване за пълнолетното население на територията на 
МИГ Попово, 2012 г.

Съгласно визията на земеделските производители, специално изследвана с провеждане на 
фокус-група и индивидуални интервюта, географското разположение на територията не е 
много благоприятно за развитието на туризма („нашият край е встрани от туристите“). Основен 
проблем е и липсата на оживление в селата – „селото умира и няма с какво да привлечем 
хората“. Липсата на забавления за туристите е сериозен дефицит, който вижда групата, макар 
да отбелязват, че „в София си имат, а тук са да почиват и за чистия въздух“. Районът се оценява 
като неподходящ за туризъм като цяло, особено полските села, каквито са повечето в общината
- „в полските села няма възможност, в горските евентуално по-може“. Няма достатъчна яснота 
какво представлява селският туризъм и като цяло групата е скептична, защото смятат, че трябва 
да търсят забавления на туристите („трябва да има и нещо друго за запълване на времето“,
освен преспиване, храна и чист въздух). Все пак се изтъква, макар и колебливо, че „общината и 
областта имат какво да покажат, ако влязат в пътищата на туристите“, „в Светлен може да 
уплътнят два дни и на български, и на чуждестранни туристи“.

Специално изследвана е и визията на представители на неправителсвения сектор и
читалищата, чрез провеждане на групова дискусия и индивидуални интервюта. Закономерно с 
оглед преобладаващия характер на дейностите, в които са ангажирани, техният основен фокус 
е в развитието на дейности от областта на културния туризъм, което би могло да ги превърне в 
основен - ако не винаги двигател, то популяризатор, на такъв вид дейности. Като ресурси за 
развитие на туризма се посочват:

- Исторически: Ковачевско кале, Тракийска гробница, Исторически музей, Етнографска 
сбирка с. Светлен; гробове/мемориални места, свързани с битките на руската армия;

- Културни: галерия, местни обичаи - Капанския комплекс в Садина, лазаруване в с. 
Паламарца, жътва, съвременни културни инициативи - кинофестивал;

- Природни - вековни дървета, екопътеката, района на с. Иванча като цяло.
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Като основни дефицити се посочват:

- Забавеното икономическо развитие на територията, безработицата, намаляване на 
населението: „общината остава без хора, потенциал, не може да има туризъм“, „има 
площад, но хората няма къде да работят“, „туризмът е допълнителен доход – основната 
работа я няма“;

- Разположение встрани от туристическите маршрути – „Няма външни туристи, които да 
не са от територията“;

- Липсва основната база за туризъм, което произтича от горните – „туристите трябва да 
спят и да се хранят, а няма къде“, „имаше къща за гости, но се отказаха – няма гости“;

- Недостатъчно развита социална инфраструктура, което препятства развитието на 
туризъм – „няма медицинско обслужване“;

- Наличните ресурси не са достатъчно привлекателни – „на Иванча стана досадно пълно с 
местни хора“, на фестивала на късометражния филм са присъствали почти само 
организаторите и общината.

1.4. Готовност за предлагане и развитие на туристически услуги

Обща готовност за започване на някаква нова и/или допълнителна дейност за увеличаване на 
доходите декларират около 1/6 до 1/5 от анкетираните в рамките на представителното 
проучване на населението в територията, проведено през 2012 г.. Най-често те са склонни да се 
занимават с търговия и земеделие. Делът на онези, които биха обмислили предлагането на 
някакъв туристически продукт за настаняване, е 5,4%. Сумата, която биха могли да отделят за 
новата дейност, е средно около 5000 лв., като осигуряването на финансиране е най-често 
посочваният проблем, с който биха се сблъскали.

При запитване за нагласите относно включване в конкретни дейности, свързани с обслужване 
на туристи, най-често посочваният отговор е производство и продажба на хранителни и 
селскостопански продукти - което само по себе си не е предоставяне на туристическа услуга. 
По-малки са дяловете на онези, които биха били склонни да работят на нови туристически 
обекти или да посрещат туристи в домашни условия, но все пак става въпрос за около ¼  от 
анкетираните, които, при наличие на някой, който да организира такава дейност, все пак биха 
били склонни да се включат в изпълнението й.

По отношение конкретно на занаятите, изследването не идентифицира някаква много 
специфична съхранена традиция в конкретен занаят. Въпреки това, 11% от анкетираните 
заявяват, че биха се включили в занаятчийско производство. С оглед, че инвестицията в такъв 
вид дейност е относително по-малка, възраждането на занаяти може да се разглежда като 
потенциална алтернативна дейност.
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Таблица 4: Ако сте склонен (а) да започнете нещо ново, с каква нова или допълнителна 
дейност бихте искали да се занимавате? (броят на процентите надхвърля 100, тъй-като 
запитаните са давали повече от един отговор)

Всички 
респонденти

Склонни да започнат някаква 
дейност 

15,5%

Частна търговия 36,6
Земеделие 17,2
Производство 9,7
Къща за гости, парк-хотел, хижа 5,4
Транспорт 4,3
Детски увеселителен кът 3,2
Услуги 3,2
Плетиво 2,2
Винарство 2,2
Такси 2,2
Студио за татуировки 2,2
Билкарство 2,2
Бакърджийство 2,2
Сладкарство 1,1
Монтьорство 1,1
Пчеларство 1,1
Собствен фитнес 1,1
Строителство 1,1
Кът за отдих 1,1
Общо 102,2

Източник: представително изследване за пълнолетното население на територията на 
МИГ Попово, 2012 г.

Графика 5: Ако говорим конкретно за туризъм, в кои от следните дейности бихте се 
включили с предимство? 
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Източник: представително изследване за пълнолетното население на територията на 
МИГ Попово, 2012 г.
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Сред групата на земеделските производители мотивацията за старт на дейности в областта на 
селския туризъм към настоящия момент е ниска. Диверсификацията в тази насока се разглежда 
по-скоро като инвестиция на време и усилия, която ще разпилее и без това ограничения 
капацитет от гледна точка на финансов ресурс и работници, без да донесе необходимия дори 
за подръжката си приход. Реално диверсификацията на земеделската дейност не се осъзнава 
като потребност в момента:

- „Аз мога да направя, но първо трябва да ме убеди някой за какво да го правя“;
- „Не вярвам, че ще привлече посетители“;
- „Няма достатъчно работна ръка и не мога да отделя хора.“;
- „Повече ангажименти, отколкото приход. Засега земеделската дейност е печеливша.“;
- „Дали ще може да избие инвестицията, ще предизвика ли интерес?“.

Като особено неприложимо се разглежда за кооперациите и другите големи 
зърнопроизводители, заради механизацията на производството.

Влияние оказва и неуспешният опит за развиване на туристическа дейност в Помощица 
(туристи от Златни пясъци да посещават Шумен и Велико Търново и да преспиват в Помощица). 
Един от проблемите е, че атракциите не са били същестуващи на място, а инцидентно са 
викани деца и баби да танцуват – и то от други населени места, което ги откъсва от тяхната 
работа, генерира разходи за транспорт и не е устойчиво.

Групата има изключително трезва преценка и е напълно наясно и с необходимостта от култура 
на обслужване на туристите и обучение в тази насока и осъзнава съществуващия в тази връзка 
дефицит.

Като риск се посочва и формалното задължение за функциониране на инвестицията 5 години 
след като е направена – при неуспех не може да се затвори, а трябва да се поддържа.

Все пак, идеята не се отхвърля напълно, като се допуска възможността за инвестиция на такива 
дейности, „ако има осигурен приток на туристи“ и ако реално се покаже, че дейността може да 
генерира приходи („има животновъдни ферми, например в Априлово, които може да се 
заинтересуват, ако това наистина е приход, защото за животновъдите е трудно“). 
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2. Изводи и препоръки за развитие на иновативни местни 
туристически услуги

Фактическото състояние на ресурсите и нагласите на хората (човешките ресурси) напълно 
хармонизират помежду си и оформят съвсем първоначален и труден старт за 
разнообразяването на местната икономика в посока туризъм: 

- туристическият отрасъл е слабо развит и няма голямо икономическо значение за 
територията; 

- респективно, той не присъства и в съзнанието на местната общественост и нагласите за 
развитието му са по-скоро неоптимистични; 

- утвърдената визия за развитието на общината е аграрна и не се възлагат големи 
надежди на  развитието на туристически дейности.

С оглед на горното, концепцията за развитие на туристически услуги и атракции като 
допълваща дейност, диверсифицираща основния за територията бизнес, е напълно 
съответстваща на състоянието на отрасъла, наличните ресурси и съществуващите обществени 
нагласи. Реалистично в следващите 5 години може да се мисли за увеличаване на потока 
посетители, което да култивира умения и да поддържа инфраструктурата, като за целта е 
необходимо създаването на предпоставки в следните основни насоки:

- Идентифициране, описание и предлагане на вниманието на потенциални 
бенефициенти на възможности за развитие на иновативни туристически услуги. С оглед 
ресурсите и състоянието в територията, опитите за развитие на конвенционални 
туристически дейности/услуги не се очаква да бъдат много успешни. В този смисъл от 
ключово значение е иновативността, разбирана като създаване, подръжка и развитие 
на атракции, които не само са нови за територията, но и не съществуват на други места 
в страната или съществуването им е ограничено или не особено известно.

- С оглед на горното, необходимо е осъществяването на: 1) проучвания на вече  
разработени подобни услуги в сходни територии, добри практики в тяхното 
разразботване, развитие, промоция и предлагане; 2) идентифициране и анализ на 
потребностите от обучение на определени местни групи (като например земеделски 
производители, читалища и НПО с дейност в областта на културно-историческото 
наследство), подготовка и провеждане на обучения.

- Активност от страна на МИГ за включване в устройването на зоните от екологичната 
мрежа НАТУРА 2000 и създаването на плановите документи за тяхното бъдещо 
управление, което би осигурило включване на възможните туристически дейности и 
разнообразяване на икономиката. Възможностите, съдържащи се в наличието на 
територии – част от зони по НАТУРА 2000, все още са неоценени и също се нуждаят от 
проучване;
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- Дейности за промоция сред земеделските производители на възможностите за и от 
развитието на селски туризъм като допълваща дейност. От ключово значение е 
популяризиране на разбирането, че селският туризъм е туризъм, фокусиран върху 
участие в селския начин на живот, респективно дейностите са насочени към 
включване на туристите в „живота на фермата“, а не осигуряване на конвенционални,  
т.е. чужди за живота на фермата забавления, респективно драстично отклоняване на 
човешки ресурс в една коренно различна на земеделската дейност насока;  

- Друг аспект на допълването на аграрния и преработвателния облик на територията е и 
възможността за допълващо или самостоятелно развиване на туристически продукти, 
свързани със създаване на уникални местни хранителни продукти и респективно 
събития за тяхната промоция и дегустиране. МИГ и СМР могат да окажат съответната 
помощ – дори на настоящия етап би могло да се помисли в насока характерни продукти 
на „Тандем“. Развитието на такъв тип продукти е и предпоставка за утвърждаване на 
практики за обмен на посетители, което може да увеличи посетителския поток;

- Мобилизиране на местни културни институции, читалища, НПО за конкретно проучване 
и възраждане на занаяти; потенциално създаване на „тръст“, който може да 
организира заявилите желание за включване в занаятчийско производство. Такава 
дейност може: 1) лесно да допълни дейностите по промоция на хранителни продукти, 
за които стана дума по-горе; 2) да изиграе ключова роля в интегрирането на ромското 
население, сред което има лица недвусмислено заявили желание и готовност за 
развиване на занаятчийска и сходна традиционна дейност (напр. бакърджийство, 
билкарство и др.);

- Проучване на възможностите за обмен на посетители с Румъния – местни МИГ, фирми и 
НПО със сходна дейност;

- Проучване на възможности и заинтересовани потенциални партньори за културен 
обмен – напр. официални институции, ангажирани в промоция на своите интересни и 
нетипични чуждестранни култури, като посолства на Япония, Китай и др. страни, 
участвали във и финансирали подобни начинания. Създаването например на 
демонстрационен център на китайската култура – на базата на вече осъществени 
инициативи, или на японската култура – с възможност за практикуване на традиционни 
за нея практики – чаена церемония, самурайски ритуали, сумо, би могъл да намери 
външно финансиране и да направи територията на МИГ Попово уникална с 
предоставянето на такива възможности и да привлече външни посетители.

- Проучване на възможности и подпомагане на местни предприемачи за други уникални 
и иновативни начинания – примери: въжена градина, устройство на терен за 
провеждане на ролеви игри наживо, възстановки, младежки мероприятия от скаутски 
тип и др.



Аналитично-консултативна група  - Ей Си Джи ООД
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Въведение


Настоящият доклад представлява анализ и оценка на територията на МИГ Попово за възможностите за развитие на иновативни местни туристически услуги и атракции, включително възраждане на занаяти, като диверсификация на традиционния за територията бизнес.

Анализът е извършен въз основа на данни от проведено представително изследване за пълнолетното население на територията на община Попово (18-85 г.), информация, набрана чрез проведени задълбочени интервюта и групови дискусии с представители на земеделски производители, фирми и лица, предоставящи туристически услуги, неправителствени организации и читалища; набиране и анализ на официална информация и документи, съдържащи преглед и оценка на ресурсите и потенциала на територията за развитие на туризъм.

Наред с актуалната ситуация на територията от гледна точка на обективно съществуващите ресурси и потенциал, докладът обръща специално внимание на нагласите на местните хора и икономически активни групи, тъй като те представляват наличния човешки потенциал за местно развитие и тяхното участие и заинтересованост относно въвеждането на иновативни дейности в областта на туризма са от решаващо значение. 

1. Оценка и анализ на актуалната ситуация


1.1. Актуален дял на туристическия отрасъл в местната икономика 


Въз основа на информация от проведени изследвания на потенциала на територията, планови документи за територията, включително Стратегията за местно развитие (СМР), и извършените проучвания за изготвяне на настоящия доклад, следва заключението, че туристическият отрасъл е много слабо развит, лимитиран до предлагането на ниски категории места за настаняване и хранене, и няма икономическо значение за общината. Известно изключение е ловният туризъм, който е добре организиран на територията, но поради факта, че е твърде специфичен и специално регулиран, ограничен и затворен в определени територии, не може да се очаква неговото значително разширяване. Той не е предмет на анализа и поради факта, че СМР не може да предлага и финансира мерки за неговото стимулиране, поради общото ограничение в ПРСР.

· По данни на Националния статистически институт (НСИ) посетителският поток за последните пет години не надхвърля като порядък 1600 – 2 300 посетители годишно (Таблица 1). Следва да се има предвид, че статистическите данни за пренощувалите лица не разграничават посетителите – туристи, търсещи практикуването на характерни туристически  дейности, забележителности и забавления от лицата, които посещават и престояват в територията служебно, по работа. Така наблюдаваното нарастване на броя пренощували лица за 2011 г. в съществена степен се дължи на работен престой на работници и служители във връзка с прилаганите на територията проекти. Тук също така може да се отбележи, че броят на посетителите на територията е във връзка и с периодични, фиксирани като време/сезон събития, като традиционния Панаир в Попово и кинофестивалите. 

· По данни от общинската администрация средствата за подслон и местата за настаняване в община Попово, респективно територията на МИГ, са съсредоточени в общинския център – гр. Попово, и са от типа семейни хотели и самостоятелни стаи, като общият капацитет на места за настаняване е ограничен - 121 легла. (Таблица 2). 

· По данни на НСИ, цитирани в СМР, отрасловите сектори в икономиката на общината с най-голям дял са производство на храни, напитки и тютюневи изделия (30%), търговия, ремонт и техническо обслужване на МПС, лични вещи и стоки за дома (20%), производство на текстил и изделия от текстил (20%), селско, ловно и горско стопанство  (14%); останалите сектори имат много по-незначителен дял в икономиката на територията (под 5%). Хотелиерството и ресторантьорството реализират по-малко от 1% от приходите на общината през 2009 г.;

· Този отрасъл не присъства и в съзнанието на местната общественост – една пета категорично казват, че никой не се занимава с такива дейности, и над една трета от анкетираните в представителното изследване на територията не се сещат и не могат да посочат някого, който предлага туристически услуги в общината.

Таблица 1: Реализирани нощувки и пренощували лица в средства за подслон и места за настаняване


		 

		Реализирани нощувки - брой

		Пренощували лица - брой

		Средна продължителност на престоя – брой нощувки



		2008

		

		

		



		І тримесечие

		721

		400

		1,8



		ІІ тримесечие

		914

		346

		2,6



		ІІІ тримесечие

		977

		501

		1,9



		ІV тримесечие

		1127

		394

		2,8



		ОБЩО

		3 739

		1 641

		2,2



		2009

		

		

		



		І тримесечие

		810

		404

		2,0



		ІІ тримесечие

		1172

		625

		1,8



		ІІІ тримесечие

		939

		382

		2,5



		ІV тримесечие

		884

		367

		2,4



		ОБЩО

		3 805

		1 778

		2,1



		2010

		

		

		



		І тримесечие

		859

		440

		2,0



		ІІ тримесечие

		1800

		658

		2,7



		ІІІ тримесечие

		1376

		591

		2,3



		ІV тримесечие

		1387

		583

		2,3



		ОБЩО

		5 422

		2 272

		2,4



		2011

		

		

		



		І тримесечие

		1074

		581

		1,8



		ІІ тримесечие

		1711

		452

		3,8



		ІІІ тримесечие

		2639

		736

		3,6



		ІV тримесечие

		2043

		481

		4,2



		ОБЩО

		7 467

		2 250

		3,3



		2012

		

		

		



		І тримесечие

		773

		273

		2,8



		1 Включват се категоризирани средства за подслон и места за настаняване с над 10 легла, функционирали през съответния период.

		





Източник: НСИ


Таблица 2: Списък на категоризираните средства за подслон и местата за настаняване в Община Попово


		Наименование

		Населено място

		Брой легла



		Семеен хотел „Данибел“

		Гр. Попово

		10



		Семеен хотел „Марини“

		Гр. Попово

		8



		Самостоятелни стаи „Кати“

		Гр. Попово

		7



		Самостоятелни стаи „Ловен дом“

		Гр. Попово

		7



		Семеен хотел „Водстрой“

		Гр. Попово

		14



		Пансион (хостел) „Попово“

		Гр. Попово

		54



		Семеен хотел „Европа“

		Гр. Попово

		16



		Самостоятелни стаи „Евита“

		Гр. Попово

		3



		ОБЩО 

		

		119





Източник: Общинска администрация Попово

Таблица 3: Предлага ли някой в община Попово туристически услуги?


		

		Всички респонденти



		Не знам

		72,6



		Не, никой

		18,0



		Да, други предлагат

		9,3



		Да, аз предлагам

		-





Източник: представително изследване за пълнолетното население на територията на МИГ Попово, 2012 г.

Състояние на предлагането на специфични туристически продукти


Наличните практики в областта на туризма са много ограничени, като извън услугите по настаняване и хранене следва да се отбележи и следното:


По информация от изследването на ББСС Галъп Интернешънъл и Стратегията за местно развитие на МИГ Попово през изминалите няколко години в няколко села от общината са правени опити за развитие и предлагане на продукти на селския туризъм. Данните от проведените през 2012 г. за целите на настоящия доклад задълбочени интервюта и фокус групи показват, че тези начинания в сферата или подобни на селския туризъм не са претърпели развитие и/или са били преустановени поради липса на интерес и рентабилност и/или други трудности в процеса на предлагане на услугата.


Друг специфичен продукт, който се предлага на територията, е ловният туризъм. Следва да се отбележи обаче, че този продукт се ползва от ограничен брой хора, чиито посещения са много организирани и се придържат строго до специфичната дейност, за която за дошли – лова, като преспиването и храненето се извършват в съответния ловен дом. Това не са посетители, които обикалят и разглеждат забележителности на територията, купуват местни продукти и ползват местни услуги. В този смисъл този вид туристическа услуга не може да придобие масови размери и да облагодетелства територията в осезаема степен.


1.2. Оценка на наличните ресурси на територията за развитие на туризъм

· Земя и поземлени ресурси: спецификата на релефа и почвите на територията обуславят преоблаването на земеделските земи (71% от общата площ, като 73% от тях са  обработваеми земи). Равнинно-хълмистият релеф и обработваемите земи не притежават ландшафтна уникалност и по-скоро не представляват специфичен естетичен ресурс (наличие на уникални гледки, пейзажи, погледни места), който да привлича посетители. Съчетаването обаче на наличието на местни хранителни суровини и продукти и относително добре развита хранителна промишленост, може да осигури в бъдеще ресурс за туризъм, насочен към дегустация и консумация на местни продукти. Следва да се отбележи, че към момента не се идентифицират новаторски местни продукти, респективно кампании за тяхната промоция, но това е една насока, в която може да се постигне успех, разбира се след значителна работа за създаване и рекламиране на подобни уникални продукти. Също така би било добре тези продукти да осигуряват възможност за създаване на връзки с други територии, поне в рамките на ЕС, които имат подобни продукти, което е и предпоставка за обмен на посетители. 

· Разположение: територията се намира в близост до главни пътища – Е-85 (Русе – Велико Търново), Е-70 (Шумен – Русе) и Е-71 (София – Варна). В този смисъл разположението й може да се разглежда като благоприятно от гледна точка на достъпност, но това само по себе си не може да привлече посетители, които да се отклонят и/или да спрат в територията и да консумират туристически услуги. Потокът е предимно транзитно преминаващ и предлагането на дори добре развити и качествени конвенционални туристически услуги за настаняване и хранене не е достатъчно, за да осигури превръщането на част от транзитния поток в туристи на територията на МИГ Попово. В контекста на разположението на територията следва да се отбележи нейната относителна близост с Румъния (150 км. до Букурещ), което би могло в бъдеще да се превърне в ресурс за привличане на посетители и от там. Тези потенциални посетители, както и гостите на заселилите се семейства от други  страни в ЕС, биха формирали почти целия чуждестранен поток  на територията на общината. 

· Природни ресурси: територията не разполага със специфични природни забележителности, които да я правят уникална в сравнение с други дестинации. Следва да се отбележи обаче, че в територията попадат части от три защитени зони от екологичната мрежа НАТУРА 2000, които може би съдържат потенциал за развитие на алтернативен туризъм. Зоните все още не са институционално уредени, нямат и планове за управление, които биха могли да осигурят възможностите за привличане на ресурси за специфични дейности за развитие на туризъм в тях или в прилежащите територии (към момента например е изградена екопътека „Голямата река“) ; 

· Исторически, археологически и културни дадености: територията разполага с множество  останки от антични и средновековни крепости и селища, могили, вкл. тракийска гробница; голям обект е Ковачевско кале, който е предмет на текущото прилагане на проект и на който се възлагат съществени очаквания. Интересна е и историческата етнографска картина, намерила израз в съществуващи музейни сбирки (Капанска и Беломорска етнографски сбирки) и възстановяване на традиционни обичаи (Капански събор „Здрав корен – жив дух“ в с. Садина, Беломорски събор в с. Светлен). Културният календар включва няколко събития, които обаче имат по-скоро ограничена целева група - кинофестивали - Балкански кинофестивал за операторско майсторство „Златното око“, Национален фестивал за алтернативното кино „Мини-филм“), и по-масови такива – като Майски културни дни, събори и празници по селища и др. Тези ресурси обаче не са достатъчно отличаващи територията и не дават някакво предимство в сравнение с други територии, където също има интересни исторически и археологически обекти и съхранени традиции, които са разработени в по-голяма степен и по-известни (напр. Габрово и Етъра, Велико Търново и Арбанаси и др.). 

· Инфраструктура: състоянието на местната основна инфраструктура, особено след реализацията на текущите инфраструктурни проекти с европейски средства, насочени към подобряването на пътната и ВиК мрежа и изграждането на пречиствателна станция за отпадъчни води, е значително подобрено, особено в общинския център. Тази оценка обаче не се отнася напълно до междуобщинските пътища, които си остават проблематични. По данни от изследване на ББСС Галъп Интернешънъл за периода 2003 – 2013 г. за територията на общината са одобрени 42 проекта за подобряване на сградна инфраструктура и изграждане на паркове, зелени площи, площади и др., 11 – за ВиК мрежа, 8 – за пътна мрежа). Част от подадените и одобрени проекти към СМР също така допринасят за подобряване облика на основни населени места. Специфична и целенасочено изградена туристическа инфраструктура може да се каже, че почти изцяло липсва. Наличните средства за подслон и хотели са относително нови, но осигуряват и задоволяват актуалните нужди от настаняване на посетителите, които в по-голямата си част са служебно пребиваващи на територията и не споделят поведенческите характеристики на туриста (високи очаквания към услугите, търсене на „различното“ в начина на прекарване на времето, или наличие на дейности от специфичен интерес и др.). В този контекст, представата на населението за обновения градски парк като основна туристическа „забележителност“ е напълно логична и потвърждава по косвен начин горепосоченото. 

· Човешки ресурси: липсата на опит и традиции, респективно обучени кадри в областта на предлагането на туристически услуги, е едно от основните предизвикателства, наред с инфраструктурата, пред развитието на туризма на територията. Особено в контекста на едно бъдещо предлагане на туристически услуги като допълваща дейност към основната (напр. селски туризъм), проблемът с необходимостта от обучение и допълнителна квалификация на лица с различна основна дейност с оглед осигуряване на достатъчно високо качество на предлагания туристически продукт ще придобива все по-голямо значение. В контекста на човешките ресурси следва да се спомене и по-общият проблем, свързан с неблагоприятните демографски тенденции. По данни на НСИ, цитирани в СМР, естественият прираст на населението има дългосрочна отрицателна тенденция от 1997 г.; стойностите на механичния прираст също така са отрицателни от 2000 г. насам  (броят на изселванията надвишава броя на заселванията). Не се очаква обрат в тази тенденция – по данни от проведеното представително изследване за територията през 2012 г. по-малко от половината от анкетираните заявяват ясно, че планират да останат в населеното място в общината, където живеят в момента;  една трета не могат да дадат отговор на този въпрос. Значителен е делът на тези, които искат и планират да напуснат - една пета от всички, а плановете на половината от лицата под 40-годишна възраст включват напускане на територията – било то на друго място в страната или в чужбина. 

1.3. Оценка на местните хора за потенциала за развитие на туризъм, включително селски и културен туризъм

· По данни от проведеното през 2012 г. представително проучване населението в територията   утвърждава категорично аграрна визия за развитието на общината и не възлага големи/нереалистични очаквания на развитието на туризъм:


· В момента най-добре се печели от селско стопанство (33,3%) и търговия (24,6%); 


· Като най-перспективни отрасли за развитие на територията се разглеждат селското стопанство (71,4) и промишлеността (37,5%) – преработвателната промишленост и земеделието са именно отраслите с най-голяма икономическа тежест в общината съгласно статистическите данни;

· Като основен ресурс за развитие се разглежда земята;

· Анкетираните дават средна и по-ниска оценка на предложените базови и общи ресурси за развитието на туризъм, по отношение тяхния принос и възможности за развитие на туризма в конкретните местни условия, като все пак разчитат на съчетанието между природа и местни обичаи и традиционни дейности;

· Три четвърти от анкетираните (74,4%) смятат, че на територията на общината не присъства ресурс (забележителност, занаят, продукт, културен обичай),  който да я прави забележителна и специфична в сравнение с останалите общини в България.

Графика 1: От каква работа се печели най-добре във вашата община (броят на процентите надхвърля 100, тъй-като запитаните са давали повече от един отговор)
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Източник: представително изследване за пълнолетното население на територията на МИГ Попово, 2012 г.


Графика 2: Развитието на кои от отрасли би било най-перспективно за Вашата община?  (броят на процентите надхвърля 100, тъй-като запитаните са давали повече от един отговор)






Източник: представително изследване за пълнолетното население на територията на МИГ Попово, 2012 г.


		Графика 3: С какви ресурси свързвате основния потенциал на Вашата община за развитие? (броят на процентите надхвърля 100, тъй-като запитаните са давали повече от един отговор)





Източник: представително изследване за пълнолетното население на територията на МИГ Попово, 2012 г.





Графика 4: В каква степен всяко от следните може да привлече туристи в община Попово – средна оценка, където „1“ е слаба степен, а „6“ – „силна степен“





Източник: представително изследване за пълнолетното население на територията на МИГ Попово, 2012 г.


Съгласно визията на земеделските производители, специално изследвана с провеждане на фокус-група и индивидуални интервюта, географското разположение на територията не е много благоприятно за развитието на туризма („нашият край е встрани от туристите“). Основен проблем е и липсата на оживление в селата – „селото умира и няма с какво да привлечем хората“. Липсата на забавления за туристите е сериозен дефицит, който вижда групата, макар да отбелязват, че „в София си имат, а тук са да почиват и за чистия въздух“. Районът се оценява като неподходящ за туризъм като цяло, особено полските села, каквито са повечето в общината - „в полските села няма възможност, в горските евентуално по-може“. Няма достатъчна яснота какво представлява селският туризъм и като цяло групата е скептична, защото смятат, че трябва да търсят забавления на туристите („трябва да има и нещо друго за запълване на времето“, освен преспиване, храна и чист въздух). Все пак се изтъква, макар и колебливо, че „общината и областта имат какво да покажат, ако влязат в пътищата на туристите“, „в Светлен може да уплътнят два дни и на български, и на чуждестранни туристи“.


Специално изследвана е и визията на представители на неправителсвения сектор и читалищата, чрез провеждане на групова дискусия и индивидуални интервюта. Закономерно с оглед преобладаващия характер на дейностите, в които са ангажирани, техният основен фокус е в развитието на дейности от областта на културния туризъм, което би могло да ги превърне в основен - ако не винаги двигател, то популяризатор, на такъв вид дейности. Като ресурси за развитие на туризма се посочват:


· Исторически: Ковачевско кале, Тракийска гробница, Исторически музей, Етнографска сбирка с. Светлен; гробове/мемориални места, свързани с битките на руската армия;


· Културни: галерия, местни обичаи - Капанския комплекс в Садина, лазаруване в с. Паламарца, жътва, съвременни културни инициативи - кинофестивал;


· Природни - вековни дървета, екопътеката, района на с. Иванча като цяло.


Като основни дефицити се посочват:


· Забавеното икономическо развитие на територията, безработицата, намаляване на населението: „общината остава без хора, потенциал, не може да има туризъм“, „има площад, но хората няма къде да работят“, „туризмът е допълнителен доход – основната работа я няма“;

· Разположение встрани от туристическите маршрути – „Няма външни туристи, които да не са от територията“;

· Липсва основната база за туризъм, което произтича от горните – „туристите трябва да спят и да се хранят, а няма къде“, „имаше къща за гости, но се отказаха – няма гости“;

· Недостатъчно развита социална инфраструктура, което препятства развитието на туризъм – „няма медицинско обслужване“;


· Наличните ресурси не са достатъчно привлекателни – „на Иванча стана досадно пълно с местни хора“, на фестивала на късометражния филм са присъствали почти само организаторите и общината.


1.4. Готовност за предлагане и развитие на туристически услуги

Обща готовност за започване на някаква нова и/или допълнителна дейност за увеличаване на доходите декларират около 1/6 до 1/5 от анкетираните в рамките на представителното проучване на населението в територията, проведено през 2012 г.. Най-често те са склонни да се занимават с търговия и земеделие. Делът на онези, които биха обмислили предлагането на някакъв туристически продукт за настаняване, е 5,4%. Сумата, която биха могли да отделят за новата дейност, е средно около 5000 лв., като осигуряването на финансиране е най-често посочваният проблем, с който биха се сблъскали.

При запитване за нагласите относно включване в конкретни дейности, свързани с обслужване на туристи, най-често посочваният отговор е производство и продажба на хранителни и селскостопански продукти - което само по себе си не е предоставяне на туристическа услуга. По-малки са дяловете на онези, които биха били склонни да работят на нови туристически обекти или да посрещат туристи в домашни условия, но все пак става въпрос за около ¼ от анкетираните, които, при наличие на някой, който да организира такава дейност, все пак биха били склонни да се включат в изпълнението й.


По отношение конкретно на занаятите, изследването не идентифицира някаква много специфична съхранена традиция в конкретен занаят. Въпреки това, 11% от анкетираните заявяват, че биха се включили в занаятчийско производство. С оглед, че инвестицията в такъв вид дейност е относително по-малка, възраждането на занаяти може да се разглежда като потенциална алтернативна дейност.

Таблица 4: Ако сте склонен (а) да започнете нещо ново, с каква нова или допълнителна дейност бихте искали да се занимавате? (броят на процентите надхвърля 100, тъй-като запитаните са давали повече от един отговор)


		

		Всички респонденти



		Склонни да започнат някаква дейност 

		15,5%



		Частна търговия

		36,6



		Земеделие

		17,2



		Производство

		9,7



		Къща за гости, парк-хотел, хижа

		5,4



		Транспорт

		4,3



		Детски увеселителен кът

		3,2



		Услуги

		3,2



		Плетиво

		2,2



		Винарство

		2,2



		Такси

		2,2



		Студио за татуировки

		2,2



		Билкарство

		2,2



		Бакърджийство

		2,2



		Сладкарство

		1,1



		Монтьорство

		1,1



		Пчеларство

		1,1



		Собствен фитнес

		1,1



		Строителство

		1,1



		Кът за отдих

		1,1



		Общо

		102,2





Източник: представително изследване за пълнолетното население на територията на МИГ Попово, 2012 г.


Графика 5: Ако говорим конкретно за туризъм, в кои от следните дейности бихте се включили с предимство? 
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Източник: представително изследване за пълнолетното население на територията на МИГ Попово, 2012 г.


Сред групата на земеделските производители мотивацията за старт на дейности в областта на селския туризъм към настоящия момент е ниска. Диверсификацията в тази насока се разглежда по-скоро като инвестиция на време и усилия, която ще разпилее и без това ограничения капацитет от гледна точка на финансов ресурс и работници, без да донесе необходимия дори за подръжката си приход. Реално диверсификацията на земеделската дейност не се осъзнава като потребност в момента:


· „Аз мога да направя, но първо трябва да ме убеди някой за какво да го правя“;

· „Не вярвам, че ще привлече посетители“;

· „Няма достатъчно работна ръка и не мога да отделя хора.“;

· „Повече ангажименти, отколкото приход. Засега земеделската дейност е печеливша.“;

· „Дали ще може да избие инвестицията, ще предизвика ли интерес?“.

Като особено неприложимо се разглежда за кооперациите и другите големи зърнопроизводители, заради механизацията на производството.


Влияние оказва и неуспешният опит за развиване на туристическа дейност в Помощица (туристи от Златни пясъци да посещават Шумен и Велико Търново и да преспиват в Помощица). Един от проблемите е, че атракциите не са били същестуващи на място, а инцидентно са викани деца и баби да танцуват – и то от други населени места, което ги откъсва от тяхната работа, генерира разходи за транспорт и не е устойчиво.


Групата има изключително трезва преценка и е напълно наясно и с необходимостта от култура на обслужване на туристите и обучение в тази насока и осъзнава съществуващия в тази връзка дефицит.


Като риск се посочва и формалното задължение за функциониране на инвестицията 5 години след като е направена – при неуспех не може да се затвори, а трябва да се поддържа.


Все пак, идеята не се отхвърля напълно, като се допуска възможността за инвестиция на такива дейности, „ако има осигурен приток на туристи“ и ако реално се покаже, че дейността може да генерира приходи („има животновъдни ферми, например в Априлово, които може да се заинтересуват, ако това наистина е приход, защото за животновъдите е трудно“). 


2. Изводи и препоръки за развитие на иновативни местни туристически услуги

Фактическото състояние на ресурсите и нагласите на хората (човешките ресурси) напълно хармонизират помежду си и оформят съвсем първоначален и труден старт за разнообразяването на местната икономика в посока туризъм: 


· туристическият отрасъл е слабо развит и няма голямо икономическо значение за територията; 

· респективно, той не присъства и в съзнанието на местната общественост и нагласите за развитието му са по-скоро неоптимистични; 

· утвърдената визия за развитието на общината е аграрна и не се възлагат големи надежди на  развитието на туристически дейности.

С оглед на горното, концепцията за развитие на туристически услуги и атракции като допълваща дейност, диверсифицираща основния за територията бизнес, е напълно съответстваща на състоянието на отрасъла, наличните ресурси и съществуващите обществени нагласи. Реалистично в следващите 5 години може да се мисли за увеличаване на потока посетители, което да култивира умения и да поддържа инфраструктурата, като за целта е необходимо създаването на предпоставки в следните основни насоки:


· Идентифициране, описание и предлагане на вниманието на потенциални бенефициенти на възможности за развитие на иновативни туристически услуги. С оглед ресурсите и състоянието в територията, опитите за развитие на конвенционални туристически дейности/услуги не се очаква да бъдат много успешни. В този смисъл от ключово значение е иновативността, разбирана като създаване, подръжка и развитие на атракции, които не само са нови за територията, но и не съществуват на други места в страната или съществуването им е ограничено или не особено известно.

· С оглед на горното, необходимо е осъществяването на:  1) проучвания на вече  разработени подобни услуги в сходни територии, добри практики в тяхното разразботване, развитие, промоция и предлагане; 2) идентифициране и анализ на потребностите от обучение на определени местни групи (като например земеделски производители, читалища и НПО с дейност в областта на културно-историческото наследство), подготовка и провеждане на обучения.

· Активност от страна на МИГ за включване в устройването на зоните от екологичната мрежа НАТУРА 2000 и създаването на плановите документи за тяхното бъдещо управление, което би осигурило включване на възможните туристически дейности и разнообразяване на икономиката. Възможностите, съдържащи се в наличието на територии – част от зони по НАТУРА 2000, все още са неоценени и също се нуждаят от проучване;


· Дейности за промоция сред земеделските производители на възможностите за и от развитието на селски туризъм като допълваща дейност. От ключово значение е популяризиране на разбирането, че селският туризъм е туризъм, фокусиран върху участие в селския начин на живот, респективно дейностите са насочени към включване на туристите в „живота на фермата“, а не осигуряване на конвенционални,  т.е. чужди за живота на фермата забавления, респективно драстично отклоняване на човешки ресурс в една коренно различна на земеделската дейност насока;  


· Друг аспект на допълването на аграрния и преработвателния облик на територията е и възможността за допълващо или самостоятелно развиване на туристически продукти, свързани със създаване на уникални местни хранителни продукти и респективно събития за тяхната промоция и дегустиране. МИГ и СМР могат да окажат съответната помощ – дори на настоящия етап би могло да се помисли в насока характерни продукти на „Тандем“. Развитието на такъв тип продукти е и предпоставка за утвърждаване на практики за обмен на посетители, което може да увеличи посетителския поток;


· Мобилизиране на местни културни институции, читалища, НПО за конкретно проучване и възраждане на занаяти; потенциално създаване на „тръст“, който може да организира заявилите желание за включване в занаятчийско производство. Такава дейност може: 1) лесно да допълни дейностите по промоция на хранителни продукти, за които стана дума по-горе; 2) да изиграе ключова роля в интегрирането на ромското население, сред което има лица недвусмислено заявили желание и готовност за развиване на занаятчийска и сходна традиционна дейност (напр. бакърджийство, билкарство и др.); 

· Проучване на възможностите за обмен на посетители с Румъния – местни МИГ, фирми и НПО със сходна дейност;


· Проучване на възможности и заинтересовани потенциални партньори за културен обмен – напр. официални институции, ангажирани в промоция на своите интересни и нетипични чуждестранни култури, като посолства на Япония, Китай и др. страни, участвали във и финансирали подобни начинания. Създаването например на демонстрационен център на китайската култура – на базата на вече осъществени инициативи, или на японската култура – с възможност за практикуване на традиционни за нея практики – чаена церемония, самурайски ритуали, сумо, би могъл да намери външно финансиране и да направи територията на МИГ Попово уникална с предоставянето на такива възможности и да привлече външни посетители.

· Проучване на възможности и подпомагане на местни предприемачи за други уникални и иновативни начинания – примери: въжена градина, устройство на терен за провеждане на ролеви игри наживо, възстановки, младежки мероприятия от скаутски тип и др.

СМР на МИГ – Попово


Договор № РД50-150/13.10.2011, финансиран от ЕС по ос 4 – ЛИДЕР от Програмата за развитие на селските райони 2007 -2013











АНАЛИЗ И ОЦЕНКА НА ТЕРИТОРИЯТА НА МИГ ЗА ВЪЗМОЖНОСТИТЕ ЗА РАЗВИТИЕ НА ИНОВАТИВНИ МЕСТНИ ТУРИСТИЧЕСКИ УСЛУГИ И АТРАКЦИИ
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