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Европейския съюз и на Управляващия орган на ПРСР 2014 - 2020.
Проучването и анализаса проведени в рамките на изпълнение на
Административен договор № 04/2019/07.05.2019 г., по Споразумение за изпълнение на
стратегия за Водено от общностите местно развитие № РД 50-142/21.10.2016 г. по
Програмата за развитие на селските райони за периода 2014 - 2020 г. и заповед № РД
09-150/08.02.2019 г. за одобрение на планирани разходи и дейности на МИГ-Попово за
2019 година.
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ВЪВЕДЕНИЕ
Съществуват няколко подхода за
съживяване на местните икономики, за
създаване на възможности за заетост,
алтернативни доходи и подобряване на
жизнения стандарт. В съвременните
теоретични модели за устойчиво
развитие и икономически растеж един
от подходите е диверсифицирането на
стопанските дейности. Мотивацията на
дадено стопанство да диверсифицира
производствената си структура, се
основава на принципа, че когато се
произвеждат
няколко
различни
продукта и приходите са от различни
източници,
ако
в
някое
от
производствата има затруднения и се
търпят загуби или някой от приходите
намалее, то другите ще компенсират и
така това стопанството ще остане да
съществува. За много производствени
системи
в
селското
стопанство
диверсификацията
е
необходимо
условие за бъдещо развитие и може да
се разглежда като стратегия за
оцеляване и управление на риска.
Целта на изследването е въз основа
адаптирането на теоретико-методическа
концепция за оценка диверсификацията
на аграрните производствени системи,
да се анализират източниците на
приходи като фактор за ограничаване

на риска и постигане на устойчивото им
развитие.
Поради своя малък обем, пазарът на
земеделски стоки в България е силно
зависим от състоянието и тенденциите
на международните пазари. Всяко
влошаване
на
конюнктурата
на
световните
пазари
(например
свръхпредлагане
на
определени
земеделски продукти, политически
кризи и други) може да доведе до
значителен спад на цените на
българската
продукция
и
до
невъзможност за реализирането ѝ.
Ниската диверсификация на дейностите
на земеделските стопанства (само 1.1 %
от стопанствата получават приходи от
неземеделски дейност, при 5,5% за ЕС27)
също
увеличава
риска
и
колебанията в доходите на стопанствата
и тяхната жизнеспособност.
Едни от начините за смекчаване на
последиците от описаните по-горе
рискове са повишаване на умения и
знания на земеделските стопани в
областта на управлението на риска,
както
и
разнообразяване
на
земеделските
към
неземеделски
дейности в стопанствата.
Смисълът на диверсификацията се
търси в управлението на риска при
стопанските
дейности.
Едно
предприятие
се
счита
за
диверсифицирано
ако
получава
приходи от различни източници, които
не са тясно свързани по между си,
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макар че до известна степен може да
използват едни и същи ресурси.
Например
ако
една
ферма
е
специализирана в производството само
на една култура, нейните приходи и
съответно жизнения стандарт на
стопанина ще зависят само от
количеството и качеството на реколтата
и съответно на нейната цена. При лоша
година това стопанство ще има слаби
или дори отрицателни икономически
резултати,
а
при
няколко
последователни
лоши
години
е
възможно то да фалира и да излезе от
бизнеса.
Диверсификацията
на
производствената
структура
и
съответно на приходите е важно
условие за минимизиране на риска в
селското стопанство. Производителите
могат да развиват синергично различни
комбинации от земеделски култури,
животновъдство и други икономически
дейности.
Диверсификацията
на
земеделски
продукти и на дейностите предлага
различни
възможности
на
предприемачите за получаване на
допълнителни приходи и да създават
допълнителна заетост, като по този
начин се намалява зависимостта им от
производството
на
основните
земеделски стоки (например винарна +
селски, винен и ловен/риболовен
туризъм).

МЕТОДОЛОГИЯ
Целта на анализа е заинтересованите
страни да се запознаят с възможностите
за
повишаване
на
конкурентоспособността и устойчиво
развитие на местните икономики и
възможности за създаване на местен
бизнес
чрез
диверсификацияалтернативни дейности.
Обект на проучването са теми
областта на:




в

идентифициране възможностите за
диверсификация или пренасочване
към други дейности на територията
на МИГ - Попово;
анализ и оценка на различни
практики.

Осъществяването
на
проучването
преминава
през
няколко
етапа,
съобразени с поставената цел и
зададения обхват.
Методологическата работа по проекта е
реализирана на три основни етапа
(кабинетен анализ, социологическо
проучване и анализ на резултатите):
В рамките на Първия етап по метода на
кабинетното проучване (Desk research)
бяха проучени редица документи и
източници на местно, регионално и
национално ниво, в т.ч.:


общински, регионални, национални
и световни планове за развитие;

ЕВРОПЕЙСКИ СЪЮЗ

ЕВРОПЕЙСКИЯТ ЗЕМЕДЕЛСКИ ФОНД ЗА РАЗВИТИЕ НА СЕЛСКИТЕ РАЙОНИЕВРОПА ИНВЕСТИРА В СЕЛСКИТЕ РАЙОНИ

СНЦ „МЕСТНА ИНИЦИАТИВНА ГРУПА – ПОПОВО”





стратегически документи;
документи от проекти по ПРСР
2007-2013 г., реализирани в региона;
статистически документи;
уеб-сайтове
(информационни,
бизнес, статистически и др.);

На тази основа беше генерирана
първоначална
информация
за
моментната ситуация в ЕС, България и
региона.
Доколкото
идентифицирането
и
планирането на диверсификацията е
динамично понятие в теорията и
практиката, по време на кабинетното
проучване
бяха
обхванати
и
международни,
и
национални
източници в тази област с цел да се
уточни приложна за проучването
дефиниция за диверсификация и да се
конкретизират характеристиките и
обхватът (като видове продукти и
дейности) на тези понятия.
Едновременно с това беше събрана и
информация за актуалните тенденции в
развитието
на
инвестициите
в
неземеделски дейности.
Социологическо проучване.
Вторият основен етап от проучването се
изрази в теренно проучване, което
имаше
за
цел
да
провери
достоверността
на
събраната
информация в рамките на кабинетното
проучване.
В
допълнение,
чрез
посещения на основните производители
и юридически лица в сферата на

селскостопанското производство, и
срещи/интервюта
с
местни
заинтересовани лица беше генерирана
допълнителна информация относно
състоянието
на
ресурсите,
продуктовото
предлагане
и
икономическата
активност
(вкл.
проекти, инвестиционни намерения и
др.) в региона.
Анализ и обобщение на получените
резултати
от
социологическото
проучване и кабинетния анализ.
Финалният трети етап чрез различни
методи на анализ беше посветен на
оценката на потенциала на региона, при
което бяха отчетени различни аспекти,
в т.ч.





Качество и състояние на ресурсите;
Потенциал за свързване с други
ресурси и/или принадлежност към
по-мащабен продукт;
Пазарен потенциал и др.

На база експертната оценка в
последствие
са
дефинирани
приоритетни продукти и проекти за
региона, идентифицирани са ключови
слабости и предизвикателства и са
генерирани предложения за мерки за
тяхното преодоляване.
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РАЗДЕЛ 1
ТЕОРЕТИЧНИ ОСНОВИ НА ИЗСЛЕДВАНЕТО
1. Същност
Терминът диверсификация произлиза от глагола diversify - “разнообразявам” или
разширяване, разнообразяване на асортимента на продуктите или полето на действие.
Всъщност диверсификацията е по-комплексна категория от синоним на разнообразие
(брой на наличните варианти). Диверсификация е разпространение на стопанската
дейност на организациите в нови сфери, разширяване на асортимента на крайните
продукти на производствените процеси, предлагане на разнообразни на съпътстващи
услуги,проникване на нови географски територии. В тесен смисъл диверсификацията
се разбира, като проникването на производствените предприятия в отрасли, като нямат
преки връзки или функционални зависимости с тяхната основна дейност.
В по-широк смисъл терминът обединява разнообразието от варианти със степента на
тяхната разпространеност в рамките на дадена общност. По-голяма диверсификация
означава по-голямо разнообразие на елементи и по-равномерно разпределение на
случаите между тях. Степента на диверсифицираност расте с увеличаване на
равномерността, ако числеността на категориите не се променя. И обратно, при
еднаква структура, съвкупностите с повече категории се смятат за подиверсифицирани.
В своята същност диверсификацията е стратегия за управление на риска и включва
участие в повече от една дейност. Мотивацията за диверсификация се основава и на
принципа, че когато дадена дейност има ниски постъпления, другите дейности могат
да бъдат рентабилни. Стопанството може да разполага с няколко производствени
дейности, като няколко различни видове посеви, животновъдство, или пък земеделски
производители могат да стопанисват земя в различни райони, за да е по малка
вероятността локалните природни бедствия да намалят добива на всички посеви
едновременно.
Диверсификацията е стратегия срещу различни източници на риск:


Производствен риск. Той най-често е свързан с атмосферните условия,
например прекалено обилни или недостатъчни валежи, екстремни температури,
градушки, насекоми или болести;
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Ценовият или пазарен риск - отразява рисковете, свързани с промените в цените
на доставените входящи суровини или на продадените продукти;
Институционалният риск е резултат от промените в политиката и разпоредбите,
свързани със земеделието. Този вид риск обикновено се изразява в неочаквани
ограничения в/у производството;
Финансовият риск е резултат от начина, по който се придобива и управлява
капиталът на земеделското стопанство.

Мотиви за диверсификация:





Икономии от обхвата.
Равномерни парични постъпления или компенсиране на губещи производства.
Свиване на интереса на инвеститорите към традиционния отрасъл.
Ненатоварени мощности и увеличени разходи.

2. Видове диверсификация.
Има три типа диверсификация:






Хоризонтална при разширяване на производството с продукти, които са
свързани със същественото производство и технологии с начина на използване
на суровините или на задоволяване на потребителите от продукти със сходни
свойства.
Вертикална навлизане в съседни производствени сфери, например капитали
навлизащи в селското стопанство от агро-индустрията. Например: винарна
инвестира в създаването/закупуването на лозови масиви, мандра организира
дълготрайно коопериране с кравеферми, производители на зеленчуци
организират предприятия за преработка и други.
Латерална разширяване на производствата с дейности, които нямат нищо общо
с основната специализация или бранша на стопанството. Например, фирми
от производство на ягоди или оранжерии със зеленчуци се насочват към
туристически дейности. Стопани, които отглеждат билки, или имат
животновъдство и други селскостопански дейности с цел допълнителни доходи,
заетост на работната ръка се насочват към производствени дейности като
машиностроене или към предоставяне на услуги.
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РАЗДЕЛ 2
ЕВРОПЕЙСКИ СЪЮЗ.ПРЕДСТАВЯНЕ НА
ТЕНДЕНЦИИ ЗА ДИВЕРСИФИКАЦИЯ В
ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ И БЪЛГАРИЯ
1. Период 2021-2027
В Програмата за устойчиво развитие до 2030 г., приета от Организацията на
обединените нации на 25 септември 2015 г., се определя глобална рамка за постигането
на устойчиво развитие до 2030 г. Тя включва амбициозен набор от 17 цели за
устойчиво развитие (ЦУР) и 169 свързани с тях подцели, по които да работят
държавите и заинтересованите страни. ЕС взе основно участие в оформянето на
Програмата на ООН за устойчиво развитие до 2030 г. и заедно със своите държави
членки е решен да играе водеща роля и при изпълнението на тази програма, както в
рамките на ЕС, така и като подкрепя със своите външни политики усилията за
изпълнение в други държави, особено тези, които имат най-голяма нужда.
Устойчивото развитие е такова развитие, което задоволява нуждите на сегашните
поколения, без да вреди на възможностите на бъдещите поколения да задоволяват
своите нужди. Това е идея, дълбоко вкоренена в европейските политики. Вече над 40
години Европа въвежда едни от най-високите в света стандарти за околната среда и
амбициозни политики в областта на климата, а освен това бе лидер в Парижкото
споразумение.
Предложението на Комисията за следващия многогодишен бюджет за периода 2021—
2027 г. е за бюджет, ръководен от принципите на благоденствие, солидарност,
устойчивост и сигурност. Устойчивото развитие е залегнало в самата основа на
предложенията. Това е хоризонтален приоритет, не само отделен бюджетен ред или
програма. Устойчивостта е включена и подкрепяна в многобройни програми и
разходни инструменти. Ето някои примери от предложенията на Комисията за
следващия многогодишен бюджет:


Основно преструктуриране на инструментите за външна дейност на ЕС, за да се
осигури по-голяма съгласуваност между тях, да се реализират икономии от
мащаба и синергии между програмите и да се опростят процедурите. Така ЕС
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ще бъде по-добре подготвен да преследва своите стремежи и да отстоява своите
цели, политики, ценности и интереси в световен план. Предложеният нов
Инструмент за съседство, сътрудничество за развитие и международно
сътрудничество с бюджет от почти 90 милиарда евро ;
Осъществяването на революционни решения в подкрепа на прехода към
устойчиво развитие ще изисква безпрецедентни инвестиции в областта на
научните изследвания и иновациите чрез програма „Хоризонт Европа“, найголямата досега програма на ЕС за научни изследвания и иновации с предложен
бюджет от 100 милиарда евро;
По-амбициозна цел за включването на съображенията, свързани с климата, във
всички програми на ЕС, като целта е 25 % от разходите на ЕС да допринасят за
борба с изменението на климата, включително целите за преход към чиста
енергия. Тази цел е увеличена до 35 % от цялостния бюджет на предложената
рамкова програма за научни изследвания и иновации „Хоризонт Европа“, която
е замислена и проектирана в съответствие с ЦУР.
Реформирана политика на сближаване с над 370 милиарда евро — най-високия
бюджет от всички политики и инициативи на ЕС за периода 2021—2027 г.,
която ще привлече значителни допълнителни национални и частни инвестиции.
Акцентът на предложението е върху устойчивия растеж, прехода към
нисковъглеродна кръгова икономика, опазването на околната среда и
ресурсната ефективност, както и социалното приобщаване. Реформираната
политика на сближаване ще позволи на ЕС да постигне целите на Парижкото
споразумение за действия в областта на климата и ще спомогне за намирането
на местно изражение на целите за устойчиво развитие, тъй като нейното
изпълнение ще се осъществява в тясно сътрудничество с регионалните и
местните власти. Инвестирането в хората ще бъде основен приоритет на
бъдещия Европейски социален фонд (ЕСФ +), който подпомага изпълнението на
европейския стълб на социалните права с предложен бюджет от 101 милиарда
евро.
Предложение за мобилизиране на ключови стратегически инвестиции чрез нов,
напълно интегриран инвестиционен фонд, InvestEU, който ще играе важна роля
за бъдещото благоденствие на Европа и нейните водещи позиции по отношение
на ЦУР. Очаква се фондът InvestEU да получи от бюджета на ЕС 15,2 милиарда
евро, а да мобилизира над 650 милиарда евро допълнителни инвестиции в
Европа.
Опростена, модернизирана Обща селскостопанска политика с общ бюджет от
365 милиарда евро за осигуряване на достъп до безопасни, висококачествени,
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икономически достъпни, хранителни и разнообразни храни за 500-те милиона
потребители в ЕС. В новата обща селскостопанска политика ще бъде поставен
по-голям акцент върху околната среда и климата. Всички земеделски стопани,
които получават плащания за площ или брой животни, ще трябва да спазват
редица изисквания, свързани с изменението на климата, водата, почвите,
биологичното разнообразие и ландшафта, както и с общественото здраве,
здравето на растенията и здравето и хуманното отношение към животните.
Укрепена екологична програма LIFE с бюджет от 5,5 милиарда евро за проекти
в подкрепа на опазването на околната среда и действия в областта на климата,
включително нов компонент, насочен към подпомагане на прехода към чиста
енергия.
Предлага се удвояване на бюджета за бъдещата програма „Еразъм“ на 30
милиарда евро, за да се даде възможност на повече европейски граждани да
учат, да се обучават, да придобиват професионален опит и да участват в
доброволческа дейност в чужбина.
Програмата за Механизма за свързване на Европа за периода 2021—2027 г. цели
да бъдат развити интелигентни, устойчиви, приобщаващи, безопасни и сигурни
инфраструктури в областта на транспорта, енергетиката и цифровите
технологии, за което е предложен бюджет от 42,3 милиарда евро. Ще бъдат
насърчавани полезните взаимодействия между трите сектора, а инвестициите
ще бъдат рационализирани със съгласувани критерии за допустимост и
видимост на действията. Най-малко 60 % от финансирането от програмата за
Механизма за свързване на Европа ще допринасят за действия в областта на
климата.
Цифровата трансформация е важен фактор за прехода към нисковъглеродна и
кръгова икономика и общество, необходими за постигането на ЦУР.
Предложената програма „Цифрова Европа“ с бюджет от 9,2 милиарда евро ще
работи за постигането на тази цел, например чрез подпомагане на
предоставянето
на
широкомащабни
мощности
в
областта
на
високопроизводителните изчислителни технологии и изкуствения интелект,
което ще предложи нови възможности за устойчиво развитие, включително за
намаляване на емисиите на CO2.
Опростен и по-целеви Европейски фонд за морско дело и рибарство с общ
бюджет от 6,14 милиарда евро за подкрепа на общата политика в областта на
рибарството, морската политика и международните ангажименти на ЕС в
областта на управлението на океаните, особено в контекста на Програмата на
ООН за устойчиво развитие до 2030 г.
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2. Насоки за диверсификация на селските стопанства в ЕС
Селските райони съставляват повече от 77% от територията на ЕС и много работни
места в тези райони зависят от селското стопанство и хранително-вкусовата
промишленост.Селското стопанство и хранително-вкусовата промишленост, взети
заедно, представляват 6% от БВП на ЕС, 15 милиона предприятия и 46 милиона
работни места.

Териториално
разпределение в ЕС
23%
Селски райони
ДРУГИ

77%

От десетилетия насам в
много европейски държави
броят
на
земеделските
стопани в селските райони
драстично намалява, а също
така техните доходите и тези
на
останалите
селскостопански работници,
и селскостопанската заетост
в
тези
райони
е
в
непрекъснат
упадък.
В
периода между 2005 г. и
2014 г. се наблюдава

Територии по данни на ЕК

намаление с почти една
четвърт (-23.6%) на разходите за труд в селското стопанство във всички 28 държави членки на ЕС.
Въпреки че земята в Европа се използва все още основно за селско стопанство,
понастоящем в него е заета само част от активното население на селските райони.
Диверсификацията на предназначенията на селските райони между използване за
икономически дейности, свързани с производство, използване с цел жилищно
настаняване и с цел отдих и туризъм и използване с цел съхранение и опазване на
природните обекти е голямо предизвикателство пред развитието и заетостта в много
селски райони на Съюза. Въпреки, че за определени райони от няколко години се
наблюдава демографска инверсия и приток на хора, които искат да живеят в
провинцията, като това най-често се изразява във феномена „заселване на
крайградските зони“, съществува тенденция към упадък на по-слабо проспериращи
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райони, където отдалечеността представлява проблем и подкрепата за развитието и
заетостта е по-трудна.
Селските райони в ЕС са изправени пред редица предизвикателства като ниски доходи,
отрицателен демографски прираст, липса на работни места и високо равнище на
безработица, бавен растеж на сектора на услугите, липса на капацитет за преработване
на хранителни продукти, слаби умения и ограничен капитал.
Решаващото значение оказват двата стълба на ОСП поради факта, че първият стълб
предотвратява миграцията от малките и семейните земеделски стопанства от сектора и
запазва заетостта в селскостопанския сектор, както и че средствата по линия на втория
стълб гарантират създаването на работни места в други области, като например
туризма, хранително-вкусовата промишленост и други, свързани със селското
стопанство сектори. ОСП трябва да стане по-ефективна, а легитимността й да се
потвърди отново като един от основните инструменти за действие на ЕС, насочени към
запазване и създаване на работни места и конкурентоспособност в селските райони,
главно в земеделския сектор. В този контекст е необходимо да се направи оценка на
степента, до която ОСП оказва въздействие върху създаването и поддържането на
работни места в селските райони.
Европейското селско стопанство е изправено пред редица предизвикателства, свързани
с производството на храни и продоволствената сигурност, биологичното разнообразие,
устойчивостта на околната среда, енергетиката и изменението на климата и е от
жизненоважно значение да се засили връзката между обществото и селското
стопанство, да се разработят иновационни решения, за да отговори на тези
предизвикателства, да се гарантира устойчивостта и конкурентоспособността на
сектора и да се преосмислят целите на една истинска обществена политика, която е в
интерес на всички, тъй като това е един от най-важните аспекти на европейската
интеграция.
Натрупаният опит по места показва, че са възможни други видове селскостопанско
развитие, които носят по-добри резултати по отношение на качеството на храните и
агрономските, екологичните и социално - икономическите показатели, че е важно да се
подкрепя и насърчава разнообразието на селскостопанските системи и че малките и
средните стопанства, в които обикновено се наблюдава по-голяма диверсификация и са
по-иновативни и гъвкави, често са добре организирани по отношение на групирането
на производители и кооперации, по - склонни са към устойчивост и се приспособяват
по-лесно към последиците от кризата. Малките стопанства са от полза за общностите, в
които се намират, като по този начин подкрепят икономиката в селските райони, която
е от основно значение за развитието на европейското селско стопанство.
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В сравнение с градските райони, селските райони обикновено се характеризират със
статистически по-високи равнища на безработица и значително по-ниски доходи на
жителите, както и с по-непривлекателна инфраструктура и по-слаб достъп до услуги, за
предоставянето, на които цената е висока поради по-ниската гъстота на населението и
достъпността.
Създаването на работни места в селските райони е неразделна част от една устойчива
политика, която е предназначена за конкретни територии и включва поддържането и
развитието на селскостопанските дейности. Дейности, непряко свързани със селското и
горското стопанство, както и дейности, свързани със селските райони, които създават
социални връзки и солидарност между различните заинтересовани страни и спомагат
за подобряване на околната среда също са част от политиките за устойчивото развитие
на селските райони.
Бъдещето на селските райони не зависи само от развитието на селскостопанския
сектор, но също така е свързано с диверсификацията и поддържането на други
икономически дейности, като например горското стопанство, занаятите и развитието
на малките и средните предприятия и интегрирани производствени мощности, селски
туризъм, развлекателни, образователни и спортни дейности (например езда) и
устойчивото използване на земеделските и горските ресурси (включително отпадъци)
за производство на енергия от възобновяеми източници или органични материали и
продукти на основата на екологични процеси.
За бъдещето на селските райони е необходим подход към децентрализирани и
интегрирани местни политики, свързани със социално - икономическите аспекти и
идентичността и културата на териториите, както и от истинска териториална система,
стремяща се към полезни взаимодействия и съвместно използване на селските ресурси
чрез колективни и междусекторни инвестиции, включително използването на други
фондове на ЕС за насърчаване на развитието на селските райони и заетостта.
ЕК счита, че държавите членки трябва да използват по-пълноценно потенциала на
втория стълб на ОСП в диверсификацията на дейностите в селските райони (например
селскостопански туризъм, производство на възобновяема енергия и др.).
ЕК счита, държавите членки следва да провеждат политики за валоризация на селските
райони чрез развитие на туризма, който, ако е подходящо структуриран и насърчаван,
може да се превърне в движеща сила за културен, социален и икономически растеж на
райони, които разполагат с важни природни, ландшафтни, културни и хранителни
ресурси, също така подчертава, че туристическото развитие на селските райони и
диверсификацията на селскостопанските дейности (учебни, културни и развлекателни)
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представляват също така и стимул за новите поколения, за да „поемат контрола“ върху
селските райони с творчески и предприемачески дух, насочен към иновации и към
валоризация на традиционните продукти.
ЕК счита, че диверсификацията на селското стопанство и на регионалните пазарни
ниши увеличава и гарантира заетостта в селските райони и призовава за инициативи в
подкрепа на диверсификацията на стопанствата (например директни продажби на
селскостопански продукти) и на икономиката в селските райони като цяло (например
улесняване на прехода от работа в сектора на селското стопанство към други сфери на
заетост). Финансирането в рамките на бъдещата ОСП трябва да осигурява повече
подкрепа към малките и средните стопанства и предприятия, за да се забави
намаляването им поради факта, че са диверсифицирани в по-голяма степен, че са поикономични и по-самостоятелни, както и че по-лесно могат да бъдат преместени, поефективни са от гледна точка на създаването на добавена стойност и на работни места
в рамките на съответната територия и са важен икономически и социален стълб на
техните региони.

3. Моментно състояние в БЪЛГАРИЯ
Обхвата на селските райони в страната е 53,7% от общата територия и 37,1% от цялото
население, което живее предимно в селските райони. Гъстотата на населението в
селските райони е 39,3 жители км2, което е по-ниско от средното за ЕС-28 равнище от
52,6 жители/км2 и показва, че са по-слабо населени отколкото в големи градски
центрове.
В селските райони по националната дефиниция, развиват дейност 97,6 хил. фирми, в
които са заети 501 хил. души или около 25% от всички в страната. Преобладаваща част
от фирмите са микро-фирми – 90 хил., които осигуряват заетост на около 170 хил.
души. Гъстотата на фирмите в селските райони е 34 фирми на хиляда души население,
което е близо два пъти по-ниско отколкото в градските райони – 61. Инвестициите и
производителността на труда в селската икономика са ниски.
Икономиката на селските райони е с ниска степен на диверсификация. В първичния
сектор в предимно селските райони се създава много висок дял от добавената стойност
и заетостта (съответно 11%, и 32% в селските райони). Развитието на неземеделските
сектори се спира от по-лошите инвестиционни възможности, по-високия
инвестиционен риск и разходи, ниските доходи и високата бедност, по-ниското
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качество на работната сила и публичната инфраструктура, достъпа до информация,
обучение, консултации и кредит.
Индустриалният сектор създава около една трета от добавена стойност и заетостта в
селските райони (37% от БДС и 27% от заетостта). В много от районите индустрията е
слабо интегрирана с местната икономика и се развива на база на оползотворяване на
предимството на по-ниската цена на труда. Слабо е развитието на секторите, които
добавят стойност към произвежданите първични продукти или оползотворяват други
местни ресурси.
Секторът на услугите създава около половината от добавена стойност в предимно
селските райони (52%) и има значително по-малък дял в заетостта (40%).
Преобладаващият дял от заетостта в услугите се пада на публичните услуги,
търговията, хотелиерството, ресторантьорството и транспорта.
В селските райони има добре развита мрежа за образователни и здравни услуги - 440
болници и лечебни заведения за извънболнична помощ, 1 140 детски градини, 1 150
общообразователни и 160 професионални гимназии и училища, но състоянието на
инфраструктурата и оборудването в две-трети от тях е влошено. Достъпът до социални
услуги в общността за уязвими групи в селските общини се подобрява, но капацитетът
е крайно недостатъчен, а потенциалът за развитие на иновации в социалните услуги не
се използва. По-трудния достъп до основни услуги влошава качеството на живот в
селските райони и допринася за миграцията, особено на младите жители на селските
райони.
Селските райони обхващат 53,7% от общата територия на страната и 37,1% от цялото
население, което живее предимно в селските райони. Гъстотата на населението в
селските райони е 39,3 жители км2, което е по-ниско от средното за ЕС-28 равнище от
52,6 жители/км2 и показва, че са по-слабо населени отколкото в големи градски
центрове.
Повече от половината от населението в селските райони на България е изложено на
риск от бедност или социално изключване. Ниските заплати и ограничените
възможности за работа създават трайни модели на бедност в селските райони.
Постоянното равнище на дългосрочно безработните, което е почти три пъти по-високо
в селските райони, е тревожен показател. И тъй като доходите в селските райони на
България са ниски, разликата с градските райони се задълбочава. БВП на глава от
населението в България възлиза на близо 45% от средния за ЕС-28 и около 30 % от
този, генериран в градските райони на България. Над 51,4% от населението в селските
райони се оценява в риск от бедност или социална изолация – най-високата степен на
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бедност в селските райони в сравнение с останалите държави-членки на ЕС-28. Това е
основен проблем, който се дължи на редица фактори, включително: а) високия дял на
пенсионерите в селските райони, които са с ниски пенсии; б) ниска производителност
(производителността на труда в селските райони на България е най-ниска в ЕС-28) и
ниски доходи, които преобладават за малките и полупазарни стопанства; в) липса на
възможности за заетост в други сектори (вторични и третични) извън земеделието и
горското стопанство.
Селските райони в България са изправени пред предизвикателството на бързото
намаляване и застаряване на населението. Основната причина за тази загуба на
населението в селските райони е преди всичко отрицателния прираст на населението и
емиграцията на селското население от родните му места. По-специално младите и
потенциално активни земеделски стопани постепенно се отдалечават от селските
населени места, търсейки работа в градските центрове на България или другаде.
Вследствие на постоянната миграция, населението в селските райони се отличава с
повишени стойности на делът на хората над 65-годишна възраст, който надхвърля
25%. През 2013 г. 36,7% от земеделските производители в България са на пенсионна
възраст от 65 години, а тези на възраст между 55 и 64 години са една четвърт от всички
земеделски производители. За сравнение, близо един на всеки трима земеделски
производители в ЕС са на възраст над 65 години. Смята се, че през периода 2010–2014
г. общото население в селските райони е намаляло с 10%, което е двойно повече от
средното за страната от 5%. Населението в трудоспособна възраст се очаква да намалее
с 40% през 2050 г.

Селско стопанство
Селското стопанство играе ключова роля в социално-икономическата структура на
селските райони в България. Селскостопанският сектор генерира 4,4 процента от
общата брутна добавена стойност на страната и осигурява заетост на 5,8 процента от
работната сила (втората по-висока степен в ЕС-28) през 2015 година. Като цяло,
страната в по-голямата си част има характера на селските райони и въпреки че са
богати на природни ресурси, те се характеризират с по-ниски доходи, ограничени
възможности за работа, застаряващо население, по-високи нива на бедност (поголямата част от селското население е в риск от бедност или социално изключване) и
произтичащо от всичко това задълбочаване на разделението между градските и
селските райони по отношение на социалния статус и стандарта на живот.
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Енергетика
Енергийният сектор в България е от голямо значение от гледна точка на приноса му
към икономиката, като секторите на промишлеността и енергетиката съставляват около
20 процента от брутния вътрешен продукт (БВП). Производството на енергия е силно
зависимо от местното производство на въглища, което допринася за половината от
първичното енергоснабдяване, следвано от ядрената енергия – 34 процента. България
обаче е силно зависима от вносни енергийни ресурси (природен газ, суров петрол и
ядрено гориво). В средносрочен план се очаква топлоенергията, както от
топлоелектрически централи (ТЕЦ), така и от ядрената електроцентрала (АЕЦ) да бъде
основен фактор за производството на електричество в България и въпреки бързите
темпове на растеж на възобновяемите енергийни източници, през 2024 г. се очаква тя
да е около 80 процента от производството на електроенергия в България.

Гори
Залесените площи в България заемат около една трета от територията на страната и
възлизат на 4 230 милиона ха, от които 3 864 милиона ха са гори. Запасът от дървесина
на горите в България почти се е утроил след 60-те години на миналия век и сега
възлиза на около 680 милиона м3. Българските гори притежават изключително
биологично разнообразие, като само висшата флора се състои от 4 102 вида. От
икономическа гледна точка годишният принос на горското стопанство, дърводобива и
производството на мебели е приблизително 500 милиона евро (според ЕВРОСТАТ и
Европейския секторен мониторинг на дървообработващата и мебелната
промишленост). В сектора на горското стопанство работят около 43 000 души, а в
някои селски райони това е основният двигател на икономическото производство.

Туризъм
Туризмът е изключително важен двигател за икономиката на България, със значителен
принос към брутния вътрешен продукт (БВП) и заетостта в страната. Корените на
туризма в България са положени още в края на 19-ти век с изграждането на плажове и
свързаните с тях съоръжения в района на Варна, създаването на планинския курорт
Боровец и основаването на Българския туристически съюз. Международният туризъм
бележи оживление през 60-те години на миналия век, когато България се появява на
международния пазар като типична дестинация, предлагаща слънце, пясък и море,
включително значително увеличение на вътрешния социален (субсидиран) туризъм. За
по-малко от 30 години (между 1963 г. и 1990 г.) броят на международните посетители е
нараснал от 414 хил. на 10,3 милиона. Броят на туристите (без транзитните) се е
увеличил от 233 хил. на 5,2 милиона (Kazachka и Marinov, 2003 г.). Ускореното
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развитие на международния туризъм било силно насърчавано от държавното
управление. Резултатът от това е завидната позиция на България на международния
пазар – през 1980 г., с 2,9 милиона посетители (без транзитните) тя се нарежда на 15-то
място в света с пазарен дял от 1,9%. (World Tourism Organization 1993 г.).
Международният туризъм в България генерира приблизително 2,4 милиарда щатски
долара, като в туристическия сектор работят 11,1 процента от заетото население на
страната (през 2015 г.). Основният пазар за туризъм е ЕС, а основният туристически
продукт е крайбрежният летен туризъм в областите Добрич, Бургас и Варна край
Черно море. Приблизително 95 процента от всички приходи от международен туризъм
са от морските курорти, където броят на пристигащите туристи достига връх през юли
и август. Зимният туризъм е с по-малък принос за националната икономика и обслужва
предимно вътрешния туризъм.

Култура
През последните десет години липсва ясно разписан стратегически документ на
национално ниво, който да посочи проблемите и да формулира конкретни
стратегически цели и приоритети, определящи културната политика в различни
области като културно наследство, сценични изкуства, визуални изкуства, аудиовизия
и медии и т.н. Позитивна стъпка в посока дефиниране на националната културна
политика е публикуваният за обществено обсъждане през м. март 2019 г. проект на
Стратегия за развитие на българската култура 2019-2029 г., която е определена като
рамков документ, непретендиращ за изчерпателност и подлежащ на актуализация - на
всеки две години.
По данни на Евростат, отделяните средства от националния бюджет за развлечение,
култура и религия през последните години възлизат на около 1% от БВП (което е
съизмеримо със средните нива за ЕС от 1.1%), но през 2014 и 2015 г. са достигнати
значително по-високи стойности, съответно от 1.5% и 1.7% от БВП. Все още липсва
обстоен преглед, очертаващ недостатъците и силните страни на съществуващите
механизми/модели на финансиране в различните области на културната политика,
който да бъде основа за модифицирането на съществуващите финансови механизми.
Също така, изготвянето на анализ на недостатъците и силните страни на
съществуващите механизми/модели на финансиране в различните области на
културната политика, би подпомогнал и процеса по разработването на нов тип
финансови механизми, съчетаващи държавно, общинско и алтернативно финансиране,
с оглед подпомагане развитие на културния сектор като цяло.
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МСП – малки и средни предприятия
Малките и средните предприятия (МСП) представляват 99.8% от всички предприятия,
както в България, така и в ЕС. Българските МСП създават 65% от добавената стойност
и 75% от работните места в страната, което е с около 10 процентни пункта повече от
средното за ЕС. От друга страна средната производителност на българските МСП е все
още значително по-ниска от средната за ЕС. Това е и една от причините, поради която
подкрепата за повишаване на конкурентоспособността на МСП е ключова за
икономическото развитие.
В периода 2014-2018
значително увеличение
умерено, с 8,6%. През
продължи да нараства
увеличиха само с 1,6%.
Вид

Микро
Малки
Средни
ММС
Големи
ОБЩО

г. МСП в „нефинансовата бизнес икономика“ генерираха
на добавената стойност с 50,7%. Заетостта в МСП нараства
последната година добавената стойност, създадена от МСП
със сериозни темпове от 15,0%, докато заетите в МСП се

Брой предприятия
Брой
315 410
23 471
4 248
343 129
623
343 752

%
91.8 %
6.8 %
1.2 %
99.8 %
0.2 %
100.0 %

Брой персонал
Брой
616 012
477 693
432 689
1 526 394
489 587
2 015 981

%
30.6 %
23.7 %
21.5 %
75.7 %
24.3 %
100.0 %

Основни цели в Националната програма за развитие
БЪЛГАРИЯ 2030
Националната програма за развитие БЪЛГАРИЯ 2030 е рамков стратегически
документ от най-висок порядък в йерархията на националните програмни документи,
детерминиращ визията и общите цели на политиките за развитие във всички сектори на
държавното управление, включително техните териториални измерения. Документът
определя три стратегически цели, за чието изпълнение групира правителствените
намерения в пет области (оси) на развитие и издига 13 национални приоритета.
Цел № 1. Ускорено икономическо развитие.
След присъединяването на страната към Европейския съюз (ЕС) българските продукти
стават все по-конкурентоспособни и увеличават трайно присъствието си в световната и
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вътрешната за ЕС търговия. Повишава се средната технологична интензивност на
българския износ, но страната продължава да изнася предимно ниско и средно-ниско
технологични продукти. Същевременно в годините след икономическата криза
скоростта на икономическа конвергенция спада значително, като България губи
допълнително позиции спрямо сравними икономики. Основна цел на политиката до
2030 г. е ускоряване на икономическото сближаване в рамките на ЕС, чрез
целенасочена и фокусирана правителствена подкрепа за повишаване на
специализацията в продукти и отрасли, характеризиращи се с по-висока технологична
и научноизследователска интензивност, което ще позволи заемането на по-добри и попрестижни позиции в глобалните вериги на стойността. Своевременната технологична
трансформация на икономиката и повишаването на ресурсната ефективност имат
потенциала да я изведат на по-висока траектория на растеж, доближавайки жизнения
стандарт на българския гражданин до средноевропейските нива.
Цел № 2. Демографски подем.
Неблагоприятните демографски тенденции, включващи отрицателен естествен
прираст, интензивна външна миграция и застаряване на населението, изправят
сериозни предизвикателства пред бъдещото функциониране на системите на социално
осигуряване и подпомагане, здравеопазване, образование и публични финанси.
Пазарът на труда е вече негативно повлиян от тези процеси, при ясна перспектива за
изостряне на отрицателните последствия още в средносрочен период. Като цяло,
текущата демографска картина в страната и перспективите за нейното развитие в
средносрочен и дългосрочен план показват, че при непроменени политики
демографският фактор ще компрометира възможността на икономическата система да
генерира висок и устойчив растеж и ще понижава ефективността на икономическата
политика, насочена към осигуряването на (предпоставки за) такъв растеж. Ето защо,
основна стратегическа цел на правителството е смекчаването на неблагоприятните
демографски тенденции и обръщането им в по-дългосрочна перспектива.
Цел № 3. Намаляване на неравенствата.
Въпреки наблюдавания процес на плавна реална конвергенция след присъединяването
на България към ЕС и постигнатия значителен напредък в подобряването на стандарта
на живот на населението, реализираният икономически растеж не е достатъчно
приобщаващ, за да способства намаляването на социалните неравенства.
Относителният дял на лицата, изложени на риск от бедност, е сред най-високите в ЕС.
Неравенството в доходите продължава да се увеличава, при ограничено въздействие на
социалните трансфери върху намаляването на бедността и неравенството.
Същевременно се задълбочават регионалните диспропорции в развитието във всички
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социално-икономически сфери и области на политиката. Основна цел на политиката за
периода до 2030 г. е постигане на по-включващ и по-устойчив растеж, при намаляване
на социалните и териториални неравенства и способстване на споделен просперитет,
както и при отдаване на първостепенна важност на защитата на правата на човека.

РАЗДЕЛ 3
ДОБРИ ПРАКТИКИ ПРИЛАГАНИ В ДРУГИ СТРАНИ
ОТ ЕС
1. ФИНЛАНДИЯ
1.1.

Маршрут на континента Свети Олав

Най-големият проект за междутериториално сътрудничество във Финландия за
периода 2014-2020 г. има за цел да популяризира културното наследство като средство
за развитие на туризма.
Обобщение на проекта:
Св. Олав - иначе известни като “поклоннически пътеки към Тронхейм” - са мрежа
от
маршрути през Швеция и
Норвегия,
които
са
сертифицирани от Съвета на
Европа.
Проект
за
разширяване на мрежата на
изток от Атлантическото
крайбрежие през Финландия
към руската граница, доведе
до
осъществяване
на
междутериториален проект
па
по ЛИДЕР.
Дейностите по проекта
включват картографиране на
всички
исторически
обекти,
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свързани със Свети Олав, във Финландия; организиране на информационни събития
във всяка участваща област в проекта; установяване на контакти с норвежки и шведски
оператори; както и разработване на маркетингови планове и мобилни приложения.
Резултати от проекта:
Стотици хора от различни сектори взеха участие в осемте териториални
информационни събития, организирани от проекта.
Някои дейности свързани с публичност - например отразяване на дейности в
телевизионни излъчвания - позволиха някои цели на проекта да бъдат изпълнени порано от първоначално планираното.
За религиозните и нерелигиозните посетители маршрутът предлага нови възможности
за спиритизъм.
Данни за проекта:
Държава: Финландия; Период на програмиране: 2014-2020; Приоритет: P6. Социално
включване и местно развитие; Област на фокусиране: 6B: Местно развитие; Мярка:
M07: Основни услуги и обновяване на селата; Финансиране: Общ бюджет: 193 895;
ЕЗФРСР: 81 435; Времеви обхват: 2017 до 2019 г.; Организатор на проекта: Брахеа
център на университета в Турку; Уеб сайт: http://pyhanolavinmannerreitti.fi/.

2. ЛЮКСЕМБУРГ
2.1.

WestTrail - Създаване на цифрова инвентаризация на
пешеходни пътеки

Разработване на онлайн Геопортал с готови за печат карти, с цел насърчаване на
пешеходен туризъм в район със значителен и неизползван туристически потенциал.
Обобщение на проекта:
Селският пейзаж на района МИГ Atert-Wark предлага красива природа и заслужава да
бъде по-известен. Проектът WestTrail подкрепи развитието на туристическия туризъм
и привличането на туристи в района. Заедно със съседния район (МИГ Lëtzebuerg)
беше извършено и въведено в цифрова система детайлно картографиране на всички
съществуващи пътеки. Този онлайн геопортал показва готови за печат карти за мрежа
от около 1 000 км обозначени кръгови разходки и линейни туристически пътеки.
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Крайната стъпка на WestTrails е да стане част от „Leading Quality Trails“, етикет,
издаден от Европейската асоциация на Ramblers.

Резултати от проекта:
Бяха
инспектирани
и
картографирани мрежи от около 1
000
км
обозначени
кръгови
разходки и линейни туристически
пътеки, съответстващи на повече от
130 различни туристически пътеки
в региона.
Всички общини подготвиха SWOT
анализ
на
съществуващите
си
туристически оферти и пешеходни
пътеки.
Цифрова документация на събраните данни
беше създадена като споделена база данни за създаване на мрежа от пътни маршрути,
която да бъде комбинирана с геопортал с готови за печат карти.
Данни за проекта:
Държава: Люксембург; Период на програмиране: 2014-2020; Приоритет: P6. Социално
включване и местно развитие; Област на фокусиране: 6B: Местно развитие; Мярка:
М19: ЛИДЕР / CLLD; Финансиране: Общ бюджет: 19 300; ЕЗФРСР: 13 703; Времеви
обхват: 2016 до 2017 г.;
Организатор на проекта:
МИГ Atert-Wark; Уеб сайт: http://www.westtrail.lu/index.php?lang=en.

3. ЕСТОНИЯ
3.1.

Да живееш на ръба

Маршрутът “Живот на ръба” се състои от 21 различни обекта, представящи природата,
културата и историята на Южна Естония, използвайки жълтата рамка, символичният
символ на “National Geographic”.

ЕВРОПЕЙСКИ СЪЮЗ

ЕВРОПЕЙСКИЯТ ЗЕМЕДЕЛСКИ ФОНД ЗА РАЗВИТИЕ НА СЕЛСКИТЕ РАЙОНИЕВРОПА ИНВЕСТИРА В СЕЛСКИТЕ РАЙОНИ

СНЦ „МЕСТНА ИНИЦИАТИВНА ГРУПА – ПОПОВО”

Обобщение на проекта:
Това е пример, когато една добра идея беше взета от
Холандия и приложена на практика в друга страна.
Сътрудничеството между Местни инициативни
групи в Югоизточна Естония, туристическите
предприемачи и “National Geographic” привлече
вниманието на обществеността към местата за
красота в Юго-Естония.
Сътрудничеството
разработи
маршрут
„Живот на ръба“, който се състои от 21
различни обекта, представящи природата,
културата и историята на Южна Естония, като
се използва жълтата рамка, която е
емблематичният символ на списание „National
Geographic“. Допълнителни дейности бяха
инициирани
от
местни
предприемачи,
включително фото и видео конкурси; конкурс за
сувенири и разработване на книга с южно-естонски истории.
Резултати от проекта:
Създадени са нови мрежи за сътрудничество между предприемачите.
Местните общности и местните предприемачи участват съвместно в развитието на
туризма.
Увеличава се броят както на местните, така и на чуждестранните туристи в региона.
Приходите от туризъм в региона нарастват, което от своя страна увеличава заетостта и
привлича инвестиции.
Данни за проекта:
Държава: Естония; Период на програмиране: 2007-2013; Приоритет: P6. Социално
включване и местно развитие; Област на фокусиране: 6B: Местно развитие;
Финансиране: Общ бюджет 125 000; ЕЗФРСР: 68 114; Организатор на проекта:
Асоциация за развитие на селските райони в Тарту
Уеб сайт: http://visitsouthestonia.com/
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4. ИРЛАНДИЯ
4.1.

Приключение на Средна Ирландия

Стартираща компания, специализирана в спортни дейности на открито, използва
подкрепата на ПРСР за закупуване на оборудване и отговаря на нарастващото търсене
на туристическа оферта.
Обобщение на проект:
Туризмът е сектор от голямо значение за
икономиката на селските райони,
особено
като
се
има
предвид
съвременната тенденция за активен
начин на живот и търсенето на селски /
спортни дейности на открито. Въпреки
това, много селски райони все още не са
използвали пълния му потенциал.
Mid Ireland Adventure е стартираща
компания, която цели да отговори на
нарастващото търсене на този вид
туризъм. Той предлага широк спектър
от дейности, включително планинско
колоездене, екскурзии с водач, летни
лагери, сафарита на бордовете и т.н. Велосипеди, гребни дъски и мокри костюми.
Резултати от проекта:
Проектът създаде едно работно място на пълен работен ден и една сезонна
позиция/временна заетост/. С нарастването на компанията ще се създават и нови
работни места.
Компанията привлича все повече посетители в района на Ирландия, включително
местни, национални и международни клиенти.
Нарастващият брой посетители донесе ползи за местната икономика. Например,
посетителите използват местни услуги за продажба на дребно, хотелиерство и
настаняване.
Обучението по околна среда се предоставя, за да информира и вдъхновява по-голяма
оценка на средата, в която се извършват дейностите.
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Компанията насърчава осведомеността относно начините за опазване на водата, в
допълнение към дейностите на свързани с представяне на местната култура и
наследство чрез включването на образователен елемент в обиколките.
Данни за проекта:
Държава:Ирландия; Период на програмиране: 2014-2020; Приоритет: P6. Социално
включване и местно развитие; Област на фокусиране:х6B: Местно развитие;
Мярка:М19: ЛИДЕР / CLLD; Финансиране: Общ бюджет 20 957; ЕЗФРСР: 5 580;
Времеви обхват: 2017 до 2018 г.; Организатор на проекта: Приключение на Средна
Ирландия; Уеб сайт: http://www.midirelandadventure.ie/.

5. ПОРТУГАЛИЯ
5.1.

Насърчаване на селския туризъм в Португалия

Идентифициране на селски туризъм, който е довел до успешни практики за
споделянето и възпроизвеждането им в други територии.
Обобщение на проекта:
Този проект имаше за цел да
идентифицира набор от селски
туризъм, който доведе до
успешни
практики
и
следователно може да бъде
споделен и повторен в други
територии. При проследяването
на този опит вниманието не се
обръщаше само на крайните
резултати от инициативите, но
и на пътя, който доведе до
успех.
Успоредно с това проектът разработи специфична методология за идентифициране
на добри практики, която позволява непрекъснато проучване на двигателите за селски
и селски туризъм, които имат по-дългосрочна перспектива. Освен знанията, придобити
в рамките на проекта, капацитетите бяха изградени и чрез укрепване на мрежите
между съответните участници и техните дейности за популяризиране.
Резултати от проекта:
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83 села се присъединиха към мрежата на селата и няколко институции
(публични и частни) участваха в дейностите;
 Частни инвестиции в селата свързани с мобилност на населението;
 Бе възстановен значителен брой традиционни сгради;
 Създаден е център за резервация „Села на Португалия“;
 Създава и популяризира годишен календар на събитията.
Данни за проекта:


Държава: Португалия; Период на програмиране: 2007-2013; Приоритет: P6. Социално
включване и местно развитие; Област на фокусиране: 6B: Местно развитие;
Финансиране: Общ бюджет 134 964; ЕЗФРСР: 67 482; Организатор на проекта:
Associação do Turismo de Aldeia; Уеб сайт: http://www.aldeiasportugal.pt.

6. СЛОВЕНИЯ
6.1.

Ritoznojčan - повторно
въвеждане на пазара на
качествено вино от миналото

Проектът е насочен към нуждите на местните
лозари и винопроизводители в община
Словенска Бистрица, за да добавят стойност
към работата си и да подобрят пазарната си
позиция.
Обобщение на проекта:
Лозарите и винопроизводителите в Словенска
Бистрица от години работят индивидуално.
Качеството на виното им не е стандартизирано и
всеки от тях е твърде малък, за да постигне значителен напредък като бизнес. Те
решиха да обединят усилията си и да проучат възможностите за съживяване на 200годишната традиция на виното Ритожнойджан. 12 винопроизводители и
винопроизводители се организираха в консорциум, споделяха практика и се учат от
примери от други винарски региони. Те изготвиха документацията и подадоха молба за
правна защита като Защитено географско указание (ЗГУ) за виното Ritoznojčan. Те
определиха производствените спецификации и разработиха рекламни инструменти.

ЕВРОПЕЙСКИ СЪЮЗ

ЕВРОПЕЙСКИЯТ ЗЕМЕДЕЛСКИ ФОНД ЗА РАЗВИТИЕ НА СЕЛСКИТЕ РАЙОНИЕВРОПА ИНВЕСТИРА В СЕЛСКИТЕ РАЙОНИ

СНЦ „МЕСТНА ИНИЦИАТИВНА ГРУПА – ПОПОВО”
Резултати от проекта:
Сътрудничество между 13 местни винопроизводители и винопроизводители.
Защитено географско указание (ЗГУ)“ Ritoznojčan“.
Ежегодно се произвеждат около 10 000 до 15 000 литра Ritoznojčan PTP.
Данни за проекта:
Държава:Словения; Период на програмиране: 2007-2013; Приоритет: P6. Социално
включване и местно развитие; Област на фокусиране: 6B: Местно развитие;
Финансиране: Общ бюджет: 33 163; ЕЗФРСР: 21 171; Организатор на проекта: РИЦ
Словенска Бистрица; Уеб сайт:
http://vino-ritoznojcan.si.

7. ПОЛША
7.1.

Насърчаване на традиционните хранителни продукти в
регион Мазовия

Полска НПО използва финансиране от ЕЗФРСР за популяризиране на местни
традиционни храни от района на Мазовия чрез кулинарна пътека, конкурс за храна и
серия от образователни курсове.
Обобщение на проекта:
Местна неправителствена група
от
района на Мазовия се опитва да
направи
района
попривлекателен за посетителите и
да
подобри икономическото си
развитие. Проектът се фокусира
върху
развитието
и
популяризирането на местни и
традиционни
хранителни
продукти,
предприемачески
дейности и усъвършенстване на
знанията и уменията в производствените техники.
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Полска НПО използва средствата от ЕЗФРСР за създаване на щандове за
популяризиране на традиционните продукти на регионалните панаири за храна, за
създаване на кулинарна пътека, включваща филм и книга, за организиране на местен
конкурс за храна и провеждане на серия от образователни курсове.
Резултати от проекта:
213 души участваха в 23 курса и семинари, придобиха нови знания и умения.
Културната пътека на Мазовия беше лансирана за насърчаване на местните
производители и повишаване на тяхната видимост, включително филм и книга.
Създаден е кулинарен конкурс за награждаване на най-добрите местни и традиционни
продукти на Южна Мазовия.
Данни за проекта:
Държава: Полша; Период на програмиране: 2014-2020; Приоритет: P6. Социално
включване и местно развитие; Област на фокусиране: 6A: 6B: Местно развитие; Мярка:
М20: Техническа помощ; Финансиране: Общ бюджет: 14 300; ЕЗФРСР: 8 942;
Организатор
на
проекта:
МИГ
Razem
dla
Radomki;
Уеб
сайт:
http://www.razemdlaradomki.pl.

8. ФРАНЦИЯ
8.1.

Етикет „Pays Gourmand“ - популяризира френските местни
ресторанти

Френски регион разработи своя собствена марка, която се възползва от кулинарните си
традиции, както и от разнообразието и качеството на местната си продукция.
Обобщение на проекта:
Основните
икономически
дейности на територията на
Asses, Verdon, Vaïre, Var (Pays
A3V) на юг от Франция са
селското стопанство и туризма.
Проучване,
проведено
от
местната инициативна група,
обхващащо района, разкри, че
територията
има
силна
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кулинарна традиция, която не се използва. Също така е установено, че много малко
ресторанти в района използват местна продукция, въпреки качеството и
разнообразието на предлаганите продукти.
Подкрепата по LEADER бе използвана за създаване на местна марка, етикет „Pays
Gourmand“, който имаше за цел да признае ресторантьорите на територията, която
предлага местни продукти в техните ресторанти. Разработването на етикета включваше
серия от анимационни дейности за установяване на сътрудничество между
ресторантьори и производители на територията, включително организиране на срещи и
обучение на професионалисти. Ключов аспект на проекта бяха и промоционални и
информационни дейности като разработване на специален уебсайт, брошури, каталози
и организиране на събития, насочени към потребителите (жители и туристи).
Резултати от проекта:
Проектът беше толкова успешен, че два последващи проекта за сътрудничество с
допълнително финансиране по LEADER разшириха използването на етикета в
близките територии на Serre-Ponçon, Ubaye, Durance (Pays Sud) (2013-2014) и Dignois
(Pays Dignois) (2014- 2015).
През 2013 г. Pays A3V и Pays SUD решиха да обединят опита си с цел по-нататъшно
разширяване и обогатяване на марката.
В началото на 2016 г. 59 ресторанта се отличават с етикета „Pays Gourmand“ (22 в
страната A3V, 19 в Pays SUD и 18 в Pays Dignois) и 60 местни доставчици на продукти.
Инициативата се оказа устойчива. От края на финансирането на проекта трите
територии разшириха подхода чрез действия, насочени към всички, които се занимават
с кетъринг в териториите, включително училищните столове..
Данни за проекта:
Държава: Франция; Период на програмиране: 2007-2013; Приоритет: P3. Хранителна
верига и управление на риска; Област на фокусиране: 3A: Интегриране и качество на
хранително-вкусовата верига; Финансиране: Общ бюджет: 194 500 EUR; ЕЗФРСР: 107
429 EUR (55%); Организатор на проекта: Pays Gourmand;
Уеб сайт:
http://paysgourmand.com.
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9. ГЪРЦИЯ
9.1.

Най-добрите гръцки вкусове

Най-добрите гръцки вкусове е амбициозен проект за сътрудничество по ЛИДЕР,
включващ 21 местни инициативни групи и повече от 50 общини, които работят заедно
за популяризиране на качествени гръцки продукти, основани на местни кулинарни
традиции и култура.
Обобщение на проекта:
Този проект за сътрудничество LEADER
събра заедно партньори от цяла Гърция
за насърчаване на качествените гръцки
храни и напитки и наследството като
средство за стимулиране на развитието
на селските райони.
Партньорите работиха заедно, за да покажат
многото качествени гръцки продукти, но
също така и пълния набор от умения,
знания, ритуали, символи и традиции за
производство,
подготовка
и
дори
консумация на храна в Гърция.
Проектът подкрепи създаването на „Най-добрата гръцка мрежа от вкусове“, съставена
от МИГ, общини и институции от цяла Гърция, и се договори стратегия за мрежата и
план за действие. Основните дейности, разработени от мрежата, бяха: изследване и
научно представяне на ценностите на гръцката кухня; промоция и маркетинг на
качествени гръцки продукти на международните пазари, включително чрез
маркетингов план, видеоклипове, уебсайт, събития и рекламни материали.
Резултати от проекта:
Най-добрата гръцка вкусова мрежа, включваща 21 местни инициативни групи, 55
гръцки общини и три организации: Института за гръцка храна, култура и гастрономия;
Център за технологични изследвания на У. Македония; аграрния университет в Атина.
Разработване на концепцията за най-добрите гръцки вкусове за маркетингови цели,
координирани промоционални действия на около 80 партньори в 21 региона и
асоцииран уебсайт, съдържащ 21 видеоклипа от наличните храни на територията на
всяка МИГ.
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Най-добрите гръцки вкусове сега ще се превърнат в автономна организация с
нестопанска цел, което ще му даде по-твърда основа да продължи своята работа извън
финансирането на проекта.
Данни за проекта:
Държава: Гърция; Период на програмиране: 2007-2013; Финансиране: Общ бюджет:
321 000 EUR; ЕЗФРСР: 304 950 EUR; Организатор на проекта: Parnonas Development
Agency SA; Уеб сайт: http://www.finestgreektastes.com.

10.

Други добри практики

10.1. Природното наследство като елемент от
разнообразяването на селския туризъм
Обобщение
Фермата „Salecchia“ е добре позната в Апулия с предлаганите иновативни услуги в
областта на образованието и селския туризъм. Подпомагането от ЕЗФРСР позволи на
фермата да подобри предлаганите услуги в областта на екотуризма и да увеличи броя
на своите клиенти.
Предистория
Фермата Salecchia с площ 300 хектара е разположена в област Пулия. Тя е
регистрирана в списъка на образователни ферми от региона, и е една от
образователните стопанствата с най-голям брой клиенти на регионално равнище.
Фермата се откроява като изключително иновативна в предлагането на услуги в
областта на образованието и селския туризъм. „Осинови овца“ и „Осинови прасе“ са
два примера за образователни дейности, извършвани от фермата. Целта на тези
дейности е да се опазват и валоризират местни породи овце и свине.
Цел
Целта на проекта е да се увеличи броят на посетителите в стопанството Salecchia, както
и подобряване на предлаганите еко-туристически услуги и разширяване на целевата
група посетители отвъд границите на регионите.
Основни дейности
Проектът подпомогна възстановяването на няколко от селскостопанските сгради и
стартирането на нови образователни услуги. Възстановяването включва обновяването
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на съществуващите стаи за гости, реконструкцията на отоплителната система,
подновяването на трапезарията и създаването на „Музей на гората“.
Последният показва информация за биологичното разнообразие в горите и ще се
използва за обучение на ученици, заедно с направлявани образователни екскурзии в
близката зона от Натура 2000.
Резултати и ползи
Инвестициите позволиха на фермата Salecchia да разшири потока от посетители
извън активния сезон (пролет / лято). Фермата достигна заложената цел – 5 000
клиенти годишно, включително туристи и ученици. С новата инфраструктура и
предлаганите услуги, стопанството се превърна в еталон за туристическо настаняване и
опазване на местното природно наследство. Проектът повиши конкурентоспособността
на земеделското стопанство в рамките на регионалния хранително-туристическия
пазар.
Поуки
Важно е да се използват възможностите, предоставени от природните характеристики
на района. В тази връзка, горите в рамките на Натура 2000 в района дават възможност
на фермата да предлага нови образователни дейности (като екскурзии с екскурзовод) и
за разнообразяване на доходите.
Обща стойност на проекта (€)
600 000

10.2. Един нов бизнес, свързан със селския туризъм, подкрепя
производство на традиционно овче сирене
Обобщение
Forgione е едно от малкото останали стопанства, произвеждащи „Carmasciano“ традиционно овче сирене. Подкрепата от ЕЗФРСР за развитието на селския туризъм
позволи на фермата да валоризира продукта си и да диверсифицира приходите си.
Предистория
„Carmasciano„, традиционно местно сирене, носи името си от малко селце в Rocca San
Felice (село, разположено в провинция Авелино). Това е традиционно сирене от
млякото на местни застрашени породи овце наречени „Laticauda“. Особеността на това
сирене е неговия лек сернист вкус, дължащ се на наличието на местен термален извор,
наречен „Mefite“. Стопанството „Forgione“ е един от малкото останали все още ферми,
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произвеждащи сирене „Carmasciano“ в съответствие с традиционния процес за
производство на сирене.
Цел
Целта на проекта бе да се диверсифицират приходите на стопанството чрез развитието
на агро-туристически дейности. Целта на проекта беше да се създаде нов източник на
доходи и начин за подобряване на пазарните възможности за сиренето „Carmasciano“,
произведено от фермата. Очаква се също агро-туризмът да допринесе за повишаване на
информираността за качеството и особеностите на сиренето сред новите клиенти и
потребители.
Основни дейности
С подкрепата на Мярка 311 фермата „Forgione“ извърши инвестиции за възстановяване
на стара сграда като я адаптира за предоставяне на туристически услуги. Проектът
подкрепи модернизацията на откритите пространства в стопанството за развлекателни
дейности.
Резултати и ползи
Проектът доведе до създаването на девет стаи за гости, ресторант, място за 38 души и
кухня. Стартирането на нови агро-туристически дейности доведе до създаване на нови
възможности за работа в стопанството за членовете на домакинството. Двамата синове
на семейството се включиха активно в агро-туристически дейности. В резултата на
новите дейности бе създадено селскостопанско тържище за насърчаване и валоризация
на продуктите на стопанството; това доведе до нови източници на доход чрез директни
продажби.
Поуки
Диверсификацията не само създава нови възможности за развитие на фермата, но и
подобрява околната територия. Чрез инвестициите фермата стана привилегировано
място за опазване и анимация на много древна местна традиция и продукт (сиренето
„Carmasciano“). По този начин, в допълнение към преки ползи за фермерско семейство,
проектът има мултиплициращ ефект върху по-широката територия на селските райони.
В този смисъл, инвестицията произвежда както публични, така и частни стоки.
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10.3. Екологична гражданска и европейска идентичност
Обобщение
С цел насърчаване на екологичното съзнание и европейската идентичност, в този
проект френска Местна инициативна група и ЛИДЕР асоциации от Румъния
предложиха на младите хора обмен в цяла Европа чрез участие в различни дейности за
свободното време.
Предистория
МИГ Vichy-Auvergne постоянно задълбочава своите отношенията с Румъния от 2001 г.
насам. По онова време първоначалните контакти между административните звена на
Allier и Клуж бяха улеснени от факта, че двата града са побратимени. Една последваща
съвместна инициатива на френската МИГ и Huedin микрорайон се фокусира върху
създаването на: (1) е френско-румънски бизнес център за подпомагане на двустранни
партньорства между фирмите, и (2) официално партньорство между Клермон-Феран
Business School и университета за селскостопански науки и ветеринарна медицина в
Клуж-Напока.
Общи цели
Общите цели са да се помогнат младите хора да се запознаят с тяхната европейска
идентичност и да ги накара да разберат какво означава да бъдат еко-гражданин. Поконкретно, проектът има за цел да: I) даде възможност на младите хора да се запознаят
с различните реалности на двете страни, чрез опознаване и разбиране помежду си; II)
да им се предостави възможност за съвместни спортни дейности и открития на
природната и културната им среда; III) да накара младите хора да осъзнаят опазването
на околната среда, и по-специално на индивидуалната и колективната отговорност да
практикуват правилното управление на отпадъците; и IV) да помогне младите хора да
реализират на европейско ниво еко-гражданството.
Основни съвместни дейности
Като цяло в проекта участваха тридесет младежи, от които 16 отидоха на пътешествие
от Франция до микрорайон на Huedin в Румъния. Няколко седмици по-късно, тяхното
посещение беше върнато от 14 млади румънци. Френските младежи откриха историята
и културата на региона на Румъния и опитаха живота в селските райони в областта, в
която живеят техните партньори. Посещението във Франция, което беше от подобен
характер, също включваше съвместни полеви проучвания, за да се включи уважение
към природата и околната среда.
Резултати и възможност за повторение
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Проектът предлага възможност на младите хора от Франция и Румъния за първи път да
участват в международен проект. Те бяха запознати с концепцията за споделяне и
обмен на опит чрез участие в съвместно учене и открития. Обучение за приликите и
разликите им помогна да се опознаят и да се разберат по-добре един друг.
Споделяйки начина на живот в друга страна, младите хора осъзнали, че човек може
лесно да бъде подведен от предразсъдъци и клишета, които не са нищо друго освен
възприятия, които се основават на невежество. Като следствие от тяхното участие в
този проект, идеите за европейската идентичност несъмнено еволюират за всеки един
от тези млади хора.
Поуки
Французите се сблъскаха с наличието на отпадъци покрай реки, пътища и дори на
площадката на младежко общежитие, където бяха настанени. Обменът с румънските си
колеги по темата разкри, че кошчета за селективно сортиране наистина съществуват в
Румъния, но те не са правилно използвани. Младежите от двете държави се
споразумяха и организираха за съвместно изграждане на контейнер за отпадъци, което
ще позволи сортирането отпадъците на място, последвано обучение за разделно
събиране на отпадъци и насърчаване към екологичната отговорност.
Местоположение на проекта и допълнителна информация
Във Франция се проведе обща работна среща в SICTOM Южен Allier, в който район се
събират и третират битовите отпадъци от 136 местни общности. Каталог местната за
природата, изготвен от посетителския център на Bellenaves, помага на групата да
открият на флората и фауната на Colettes Forêt. Геологията на района Оверн беше във
фокуса при посещението на минния музей Wolframines. Дейности като гребане и
катерене по дървета завърши опознаването на естествената околна среда в региона.
Обща стойност на проекта (€)
24 833

10.4. Местни продукти: Транснационална промоция на селските
умения за развитие
Обобщение
Това транснационалното партньорство в рамките на ЛИДЕР подкрепя съвместното
разработване и обмен на теми, свързани с производството на местни храни и напитки,
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включително специфични умения в отглеждането, градинарството, транспорта,
логистиката, както и насърчаване на заетостта.
Предистория
През 2010 г. координатора на Leader Skåne Nordväst Södra направи контакт с
координатора на Argyll and the Islands като изрази интерес в организирането на среща
между членове на двете МИГ. Областите на интерес включваха проекти в туризма,
околната среда, селското стопанство. Двамата координатори, заедно с местните
служители след първоначалната среща през октомври 2010 г. са готови да работят
съвместно за изпълнението на проекти на местно ниво. Изготвят схема за местен
проект за продукти и уведомяват съответните управляващи за интерес им да участват
в транснационален проект.
Общи цели
Въз основа на предишната работа в района Kintyre и постиженията в областта на
местното производство на храни, като обща цел на проекта за транснационалното
сътрудничество (TNC) се определя: да се осигури ресурс за (1) повишаване на
производителността и (2) подобряване на условията на местния пазар. При
координирането на обмена на опит, умения и ресурси между проектите за местни на
храни в Tarbert, Campbeltown, Islay и Gigha в Шотландия и в Сконе Nordväst Södra
Leader района в Швеция, партньорството се фокусира върху конкретни теми като
местно производство на храни и напитки, логистика и транспорт , градинарството, и
възможностите за заетост и обучение чрез развитие на селските умения.
Основни съвместни дейности
Бяха организирани реципрочни посещения на шведски и шотландски делегации, които
да осигурят информация за предприетите мерки за увеличаване на капацитета и да се
гарантира дългосрочната устойчивост на ценни ресурси на Общността за местното
производство на храни. Демонстрирайки как засилено сътрудничество с местния
бизнес (т.е. създаването на обучение, доброволчество и възможности за заетост)
установява икономически, социални и обществени ползи за селските райони,
партньорството споделени знания отвъд националните граници.
Резултати и възможност за повторение
Транснационалният проект улеснява ученето и трансфера на знания. По-конкретно,
беше повишена осведомеността и разбирането в рамките на по-широка общественост
за достъпа и качеството на местната продукция в областта. Партньорството успешно
идентифицира и /или разработи ресурсите, необходими за предоставяне на дейностите
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по проекта, информационни и работни срещи на местно ниво. Най-важното е, че
ползите, генерирани от проекта, включват заетост, тъй като тя подкрепя хората при
получаването на умения и трудов опит, за да се премине в по-дългосрочна
заетост.Също така са били отбелязани по-добри нива на сътрудничество и съвместна
работата с различните проекти и предприятия във всяка област.
Поуки
Възможността да се излезе извън местния контекст, да се видят различни работни
подходи – за едни и същи области на дейност, както и отговори на въпроси от гости,
които работят в друга държава, дават по-ясна представа, насърчават да се търсят
различни решения и помагат да се определят възможностите, за които човек в
противен случай може да не е бил наясно. Насърчаването и подкрепата на дългосрочно
разбирателство и учене би могло да бъде от полза за създаване на мрежа, която да
помогне на участниците да поддържат полезни връзки.
Местоположение на проекта и допълнителна информация
Сред по-големите ползи, генерирани от този транснационален проект е по-доброто
разбиране на различните подходи към предоставянето на ЛИДЕР в участващите селски
райони. В конкретния случай в различните селски райони са се проявили различни
ситуации по отношение на обхвата и достъпността на целевите пазари, т.е. ситуацията
е различна в селските общности, намиращи се в близост до градските райони или
агломерация, от ситуацията в изолирани селски общности с ограничен целеви пазар.
Обща стойност на проекта (€)
375 800

10.5. Насърчаване на зелен туризъм в селските райони
Обобщение
Целта на проекта е разработване на стратегия за интегриран селски туризъм в
областите край езерото Гарда и езерото Балатон. Тя се основава на интегрирането на
екологичните и културните ценности на вътрешността на съответната държава и
възможностите
на
крайбрежния
туризъм.
Предистория
Във вътрешността на селските райони около езерата се наблюдават същите
ограничения по отношение на икономическото развитие и обезлюдяване. Независимо
от това, това са много атрактивни райони и предлагат набор от природни и културни
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ресурси, които имат висок туристически потенциал: красиви пейзажи, реки и
естествени водопади, меки хълмове, исторически места и сгради. Тези области също
предлагат типични местни продукти като сирене, вино, зехтин, кестен, мед и трюфели.
Общи цели
Идеята на проекта е да се използва крайбрежието на езерата като потенциална област
на туризма и да стимулира икономиката на тези райони. Основните цели са: I)
подпомагане на интеграцията между местните продукти и традиционния крайбрежен
туризъм за подобряване на тези селски и планински райони; II) приемане на съвместни
инструменти за подобряване на селските райони със „зелен“ туристически потенциал;
III) да се създаде координирано популяризиране дейността на тези селски и планински
райони, както и тяхната природа и ресурси.
Основни съвместни дейности
Дейностите на този продължаващ проект се концентрират върху развитието и
създаването на: I) цялостен каталог – споделена онлайн база данни – с участието на
„Green Line“ туристически потенциал на проектните области като същевременно се
представят природни забележителности, културно наследство, екологично чисти
спортове, местни продукти и гостоприемството; II) инструменти като отстъпка „Зелена
карта“ и „Green Line“ услуга резервация за цялата площ, обхваната от проекта.
Резултати и възможност за повторение
Проектът насърчава положителния диалог и икономическа интеграция между двете
крайни компонента на района на езерото(крайбрежните територии и вътрешността и
планинските райони). Специално внимание се обръща на качеството на туристическия
потенциал и се създава обща марка за качество на местно ниво. Очаква се проектът да
създаде стабилно партньорство между туристическите оператори и местните
инициативни групи, да се повиши разнообразяването на бизнеса в селските райони.
Поуки
Досега двата научени урока са важността на обмена и сътрудничеството между
различните селски райони, които са със сходни предизвикателства, и намиране на поефективни начини за комуникация и представяне/рекламиране на потенциала на
селските райони на широката общественост.
Местоположение на проекта и допълнителна информация
Селските райони и планините зоните около езерото Гарда в Италия. Северния бряг на
езерото Балатон и селските райони около Sümeg, в Унгария.
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Обща стойност на проекта (€)
740 500

10.6. Разнообразяване към селския туризъм и директни
продажби
Обобщение
Разнообразяване към селския туризъм позволи на тази ферма, разположена в региона
Пардубице, да увеличи своята икономическа жизнеспособност. Фермата може да
посрещне до 20 гости, които могат да участват в дейности, предоставящи знания за
функционирането на селскостопанския живот.
Предистория
Фермата се намира в Lipina, регион Пардубице на Източна Бохемия. Като се има
предвид привлекателността на региона за туристи, собственикът Milan Víšek реши да
разнообрази дейността на фермата в областта на селския туризъм. Г-н Víšek закупи
съседна ферма с намерение да обнови неизползваните сгради и да се създаде
туристически съоръжения.
Цел
Основна цел на проекта е да се разнообразят земеделските дейности на стопанството с
дейности в селския туризъм и по този начин да се увеличат доходите и икономическата
устойчивост. Това е трябвало да бъде постигнато чрез обновяване на стари,
неизползвани сгради и закупуване на необходимото обзавеждане и оборудване за
настаняване и развлечение за туристите като изложбена стая, развлекателни
съоръжения и магазин във фермата.
Основни дейности
Основните дейности по проекта бяха: обновяване на новозакупени селскостопански
сгради за предоставянето им като туристическа база; закупуване на обзавеждане и
оборудване за настаняване и отдих; създаване на изложбена зала (където се представя
историята на стопанството); и създаване на магазин във фермата (за дегустация и
продажба на селскостопански продукти). Всички тези дейности във фермата са
предназначени специално за семейства с цел да дадат възможност възрастните, и поспециално децата да добият представа за земеделския живот.
Резултати и ползи
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Разнообразяването към агро-туризмът допринесе фермата да стане по-жизнеспособна.
Проектът успешно превърна стари стопански постройки в четири напълно оборудвани
апартаменти в състояние да приемат 20 гости. Изложбената зала е обновена и
оборудвана, а така също и магазин, в който се предлагат мляко и сирена, произведени
от фермата. Земеделският производител също така представя и други местни продукти
от региона.
Поуки
Директни продажби на качествени продукти на място във фермата, а не само чрез
търговци на едро, привлича повече внимание от страна на туристите и местните хора,
а също и генерира по-висока печалба. Освен това, давайки възможност на гостите да се
запознаят с живота във ферма, хората по-добре разбират селското стопанство и
неговата функция в обществото, както и подобрява мнението на хората за живота в
селските райони.
Обща стойност на проекта (€)
172 237

10.7. Изграждане на хладилни съоръжения и малко съоръжение
за опаковка на продукти от градинарство
Обобщение
Инвестицията се основава на търсенето на по-високо качество, по-безопасни продукти,
свързани с градинарството. С него се въвежда високо качество на опаковане и
хладилни системи и допринася за подобряване на хранителните стандарти за здраве и
безопасност.
Предистория
Инвеститорът е местен фермер, който има семеен бизнес в областта на отглеждането
на зеленчукови култури и тяхната продажба. Това предприятие е инвестирало в
хладилни съоръжения и малко съоръжение за опаковка на градинарски продукти в
отговор на повишаване на информираността на местната общественост по отношение
на въпросите на здравето и безопасността на храните. Това местно обществено
съзнание е предизвикало създаването на предприятие, което се е капитализирало върху
едно от предимствата на района, а именно производството на продукти с уникално
качество.
Цел
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Инвестицията цели създаването на модерно, иновативно съоръжение за опаковка и
хладилен агрегат за градинарски продукти. Проекта има за цел предоставянето на
висококачествени зеленчукови продукти, които покриват най-високите стандарти за
безопасност чрез съответните схеми за качество.
Основни дейности
Инвестицията се състои от две основни дейности: а) създаване на хладилно
съоръжение за градинарски продукти; б) изграждане на малко съоръжение за
опаковане на градинарски продукти. Това включва изграждането на елементите за
опаковане и съхранение. Закупуването на оборудване се състои от две хладилни
камери, оборудване топлоизолация, машина за опаковане, IT оборудване и
професионално средство за безопасно транспортиране на стоки.
Резултати и ползи
Инвестицията ще доведе до разширяване на настоящата дейност чрез опаковане и
охлаждане, които са иновативни за областта. Това ще улесни предоставянето на високо
качество на градинарските продукти към местните и националния пазар. В отговор на
високата информираност относно храните, здравеопазването и безопасността на
храните, инвестицията ще включи постигане на стандартите за качество, за да се
гарантира здравето и безопасността. За тази цел производителят ще въведе система за
качество HACCP.
Поуки
Укрепването на предприемачеството като алтернативна икономическа дейност може да
бъде трайно решение в отдалечените селски райони, по-специално островите.
Конкурентни предприемачи, които включват качеството като неразделна част от
производствената им дейност, са сърцето на местното икономическо развитие.
Проектът отразява също така необходимостта да се допринесе за създаване на подобри връзки между производството и етапите на маркетинга.
Total project cost (€)
366 696
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10.8. Модернизиране на традицията – Производство на бонбони
„Doces де Pereira“
Обобщение
Проектът модернизира производството на традиционни сладкиши в един португалски
регион. Комбинирайки традиционни техники с повишена, по-ефективна
производителност и нова схема за търговия, се постига голям принос за развитието на
предприятието.
Предистория
От около 25 години Мария де Лурдес Сантос Оливейра произвежда и представя
традиционните сладкиши на Vila де Pereira, като например „Quejadas де Pereira“,
„Barrigas де Freira“ и „Papos де Anjos“. Производственият процес за производство на
бонбоните е основан на традиционни рецепти, които се използват от няколко века
история в Vila Da Pereira.
Цел
Целта на този проект, подкрепен от ЛИДЕР, е да се модернизира производствения
процес с въвеждането на ново оборудване, като запазва традиционните елементи на
производството. Освен това, проектът е насочен и към подобряване на продажбите
чрез въвеждането на нова маркетингова стратегия.
Основни дейности
Традиционните производствени мощности са разширени и модернизирани с ново
оборудване. Закупени са нови ІТ системи и е въведен съвременен метод за използване
на енергия по-нататъшно модернизиране на бизнеса. В допълнение към това е
разработена нова маркетингова стратегия за насърчаване на регионалната гастрономия.
Резултати и ползи
Този проект е постигнал първоначалните си цели и е позволил разширяването на
производствените мощности по устойчив начин, както и увеличаване на
рентабилността. Новата маркетингова стратегия също е успешна и Vila де Pereira сега е
по-широко свързана с тези уникални продукти. Освен това, проектът доведе до
създаването на две нови работни места и косвено още около десет нови работни места
за хора, които продават продуктите. Сега бенефициентът възнамерява да развие
допълнително разпространение на нейните уникални продукти.
Поуки

ЕВРОПЕЙСКИ СЪЮЗ

ЕВРОПЕЙСКИЯТ ЗЕМЕДЕЛСКИ ФОНД ЗА РАЗВИТИЕ НА СЕЛСКИТЕ РАЙОНИЕВРОПА ИНВЕСТИРА В СЕЛСКИТЕ РАЙОНИ

СНЦ „МЕСТНА ИНИЦИАТИВНА ГРУПА – ПОПОВО”
Този проект е добър пример за това как да се съчетаят традиция и съвременни методи
на производство, като се поддържа първоначалното конвенционално „усещане“ на
продуктите. Тази модернизация е от съществено значение да се гарантира
рентабилността на тези занаятчийски предприятия и така да се запазят регионални
традиции живи.
Обща стойност на проекта (€)
41 920

10.9. Създаване на биологична винарна
Обобщение
Един производител на вино и привърженик на предимствата на биологичното
производство модернизира производствените си съоръжения и оборудване, за да се
добави стойност към крайния продукт, да се насърчи производството на
висококачествени органични вина и да се подобри представата за района като
производител на вино.
Предистория
Инвеститорът е производител на вино от 20 години и винаги е бил винаги
привърженик на производството на висококачествено вино. В момента той обработва
100 декара лозя за производство на биологично вино. Органичният процес на
производство на вино изисква специално оборудване и адаптиране към новите
технологии. Въпреки дългогодишния си опит той не разполага с финансови
възможности да инвестира в материалната база. По-конкретно, производството на
висококачествени органични вина изискват специални резервоари за вино, студено
стабилизиране и друга специализирана техника.
Цел
Целта на проекта е да се насърчи развитието на селското предприемачеството, да се
насърчи местно производство на селскостопански продукти, да се увеличи добавената
стойност на земеделската продукция, да се улесни достъпа до пазарите за местното
биологично вино и да се разнообрази икономическата дейност.
Основни дейности
Съществуваща сграда е била променена и адаптирана за създаването на модерна
винарна и помещение за бутилиране на вино, произведено от биологично лозарство.
Инвестициите включват преобразуване на съществуващите съоръжения за
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сертифицирана винарна, система за сертифициране на здравословни и безопасни храни
и закупуване на оборудване.
Резултати и ползи
Проектът ще доведе до създаването на винарна и площ за бутилиране , складове ,
офиси и площи за дегустация на вино. Тя ще произвеждат бели и червени органични
вина. Ползите за района включват насърчаването на марката „биологично
производство“, което прави местното вино да се отличава със своето качество и
щадящите околната среда методи на производство. Предвижда се да се открие работно
място на пълен работен ден.
Поуки
Ключовият двигател за инвеститора е високо качество: „с по-добро качество е по-лесно
да се въведат успешно вашите продукти на пазара“. С добавянето на висока стойност в
процеса на производство на вино е възможно да се привлекат посетители към избата и
да се рекламират продуктите и региона като “ зона, добра за винарството“ . Културата
на органичното производството отваря възможностите на пазара, тъй като в момента
има няколко органични производители на вино и потребителите все повече осъзнават
предимствата на биологичните продукти.
Обща стойност на проекта (€)
367 800
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РАЗДЕЛ 4
Възможности на стопанския сектор от
територията на МИГ - Попово за развитие на
неземеделски икономически дейности в селски
район

В този раздел са включени възможностите на стопанския сектор от територията на
МИГ - Попово за развитие на неземеделски икономически дейности в селски район. В
раздела няма да бъде описана територията на МИГ-а, тъй като тя е представена в два
основни стратегически документа, а именно в писмени материали от „Общински план
за развитие на Община Попово за периода 2015-2020 г.“ и „Стратегия за ВОМР за
територията на МИГ- Попово за периода 2014-2020 г. “. Територията на МИГ-а се
припокрива с територията на община Попово и двете са неразривно свързани.
Устойчивото развитие на МИГ-Попово се основава на интегрирането на местните
инициативи в земеделието и другите дейности, осъществявани на територията.
Стимулиране на конкурентоспособността и подобряване на условията за живот в
региона, може да бъде постигнато посредством диверсификацията на икономическите
дейности.
Възможностите и процесът на диверсификация на територията на МИГ - Попово е
изследван на две нива, а именно – мезо- (регионално) и микро- ниво (ниво „стопанска
единица").
В съответствие с целта на разработката възприемаме микро- подход за изследване на
възможностите за диверсификация. От гледна точка на отделния земеделски стопанин
диверсификацията може да бъде дефинирана като придобиване на силни страни в
бизнеса в резултат на инвестиране на излишък, генериран от основната дейност в друга
(земеделска или неземеделска) дейност.
Данните в настоящото изследване се базират на проведено проучване от екипа на
Стенли и Ко ЕООД през периода 10 – 15 ноември 2019 година. Целта на проучването е
да се идентифицират прилаганите практики и проявявания интерес към реализацията
на неземеделски дейности и нетрадиционни земеделски дейности на територията на
МИГ - Попово.
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Данните от проучването са представени по-долу в табличен вид:
Не проявявам
интерес

Не мога да
преценя

Проявявам
интерес

1. Селски туризъм

75.00%

8.50%

16.50%

2. Културен туризъм

80.00%

20.00%

-

3. Производство на хранителни продукти
и/или напитки

65.00%

10.00%

25%

4. Производство на текстил и/или облекло

100.00%

0.00%

-

5. Производство на енергия и компост

60.00%

20.00%

20.00%

6. Развитие на местни занаятчийски
дейности

85.00%

10.00%

5.00%

7.Търговия с хранителни продукти

52.00%

6.00%

42.00%

8.Транспортна и/или логистична дейност

55.00%

13.00%

32.00%

Дейности

Интерес за развитие на
неземеделски дейности
8.Транспортна и/или логистична дейност

55.00%

7.Търговия с хранителни продукти

52.00%

6.00%

6. Развитие на местни занаятчийски…
5. Производство на енергия и компост

85.00%
60.00%

4. Производство на текстил и/или облекло

1. Селски туризъм

10.00%
20.00%

90.00%

3. Производство на хранителни продукти…
2. Културен туризъм

13.00%

65.00%

10.00%

80.00%
75.00%

10.00%
20.00%
8.50%

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%
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В нито едно от земеделските стопанства не се развиват дейности, различни от
производство на селскостопанска продукция.
Около 1/3 от запитаните земеделските производители проявяват интерес към търговия
с хранителни продукти (42 %) и транспортна и/или логистична дейност (32 %). За 25%
от респондентите интересът е насочен към производство на хранителни продукти, за 20
% - към производство на енергия и компост, а за 16,5% - към развитие на селски
туризъм. По-слаб е интересът към развитие на местни занаятчийски дейности (5 %).
Неземеделските дейности са пряко заложени по Програма за развитие на селските
райони и имат допълваш характер за населението в селските райони, но понякога те са
и основен вид дейност в определени селски населени места. Това обяснява тяхното
възникване, чрез прилагане на стратегия на „свързана” или „несвързана”
диверсификация. Когато неземеделската дейност по някакъв начин, макар и частичен е
свързана със земеделието, например сушенето на плодове, тяхното консервиране или
извличане на специфични вещества от тях, то този вид нетрадиционна дейност е
пример за прилагане на свързана диверсификация със земеделското производство, но
когато дейността е нова, различна от всякаква земеделска и животновъдна дейност, в
този случай се прилага стратегия на „несвързана диверсификация”. Често
неземеделските дейности в селските райони са породени от личен интерес, хоби или
желание да бъдат оползотворени материалните ресурси, техническата база или
остатъчните суровини от основната земеделска или неземеделска дейност. По този
начин възникват следните основни бизнес дейности :








Развитие на услуги в областта на селския туризъм;
Развитие на местно занаятчийство;
Преработка, продажба и маркетинг на земеделски продукти, които не са били
подпомогнати по подмярка 4.2;
Развитие на социални услуги за селското население;
Създаване и обновяване или подобрение на работилници за поддръжка и ремонт
на машини и съоръжения;
Производствени дейности;
Производство на енергия от възобновяеми енергини източници (на био- горива
от биомаса; на биогаз,).

Основните производствени рискове в земеделието са свързани със засушаване,
наводнение, измръзване на посевите и градушки, а в животновъдството –
разпространение на заразни болести. Това води до намаляване количеството и
качеството на производството, намаляване на доходите, увеличаване на разходите и
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съответно ниска ефективност и конкурентоспособност. Покриването на щети
унищожена селскостопанска продукция и загинали селскостопански животни
следствие на природни бедствия, за превантивни дейности за намаляване на риска
природни бедствия, за профилактика и за ликвидиране на болести по животните
планира да се извършва чрез национални средства и политики.

за
в
от
се

Поради своя малък обем, пазарът на земеделски стоки в региона е силно зависим от
състоянието и тенденциите на националните пазари. Всяко влошаване на
конюнктурата на тези пазари (например свръхпредлагане на определени земеделски
продукти, политически кризи и други) може да доведе до значителен спад на цените на
продукцията и до невъзможност за реализирането ѝ.
Ниската диверсификация на дейностите на земеделските стопанства също увеличава
риска и колебанията в доходите на стопанствата и тяхната жизнеспособност.
Едни от начините за смекчаване на последиците от описаните по-горе рискове са
повишаване на умения и знания на земеделските стопани в областта на управлението
на риска, както и разнообразяване на земеделските и неземеделски дейности в
стопанствата.
Възможности за инвестиции и диверсификация могат да се финансират чрез два
основни източника на средства:



Възможности за инвестиции и диверсификация чрез ПРСР за периода 2014-2020
г.
Възможности за инвестиции и диверсификация чрез СВОМР за територията на
МИГ- Попово за периода 2014-2020 г.

1. Възможности за инвестиции и диверсификация чрез
ПРСР за периода 2014-2020 г.
Чрез инвестиции в неземеделски дейности ще се изпълни приоритет 6 от ПРСР 20142020, а именно „Насърчаване на социалното приобщаване, намаляването на бедността
и икономическото развитие в селските райони“ и област на прилагане 6А „Улесняване
на разнообразяването, създаването и развитието на малки предприятия, както и
разкриването на работни места“.
По област 6А се цели улесняване на диверсификацията на икономиката и разкриването
на работни места в селските райони и има бюджет от 127,9 млн.евро публични разходи
или 4,4% от общите по ПРСР 2014-2020 .
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Чрез подмерки 6.2 „Помощ при стартиране за неселскостопански дейности в селските
райони“и 6.4 „Подкрепа за инвестиции в установяването и развитието на
неселскостопански дейности“ се насърчава стартирането и развитието на неземеделски
дейности в селските райони, които водят до увеличаване на заетостта и доходите за
населението на селските райони и допринасят за увеличаване достъпа и качеството на
частните услуги за населението и бизнеса. В изпълнение на целите на Стратегията
Европа 2020 и тематичните цели на Общата стратегическа рамка разнообразяването на
икономиката ще се основава на оползотворяването на възможностите за развитие на
зелената икономика, повишеното търсене на туристически услуги за селски, еко и
културен туризъм, информационните и комуникационни технологии, а също в сектори
на икономиката, които са определени като перспективни в Иновационната стратегия за
интелигентна специализация 2014-2020 г. и Националната стратегия за насърчаване на
малките и средните предприятия. При подпомагането на инвестициите се спазва
демаркацията с останалите оперативни програми, която е детайлизирана в описанието
на мерките. Чрез мярката ще се подпомогнат 1 600 проекта, водещи до създаване на 4
300 работни места.

Подмярка 6.2 - Помощ при стартиране за неселскостопански
дейности в селските райони.
Подкрепата за стартиране на нови неземеделски дейности е насочена към развитието
на предприемачеството и насърчаване на разнообразяването на икономиката в селските
райони чрез увеличаване на броя на микропредприятията в неземеделския сектор,
разкриване на нови и запазване на съществуващи работни места, разширяване и
подобряване на услугите за населението, интегриране на туристическия сектор в
селските райони, насърчаване на съхранението и развитието на традиционни дейности
за селските райони.
Предоставя се подпомагане за стартиране на нови неземеделски дейности в селските
райони. Дейностите трябва да са нови за предприятието или лицето, което получава
подпомагането. Неземеделските дейности могат да включват:



Дейности за развитие на туризъм (изграждане и обновяване на туристически
обекти и развитие на туристически услуги);
Производство или продажба на продукти, които не са включени в Приложение 1
от Договора за функциониране на Европейския съюз (независимо от вложените
продукти и материали);
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Развитие на услуги във всички сектори (например: грижи за деца, възрастни
хора, хора с увреждания, здравни услуги, счетоводство и одиторски услуги,
ветеринарни дейности и услуги базирани на ИТ и др.);
Производство на енергия от възобновяеми енергийни източници за собствено
потребление;
Развитие на занаяти (включително предоставяне на услуги, свързани с
участието на посетители в занаятчийски дейности) и други неземеделски
дейности.

Безвъзмездната финансова помощ се предоставя под формата на фиксирано плащане,
което не надвишава 25 000 евро.
Подпомагането се извършва чрез две плащания, представляващи първо плащане в
размер на 15 000 евро – до 3 месеца от сключване на договор и второ плащане при
коректно изпълнение на бизнес плана, но не по-късно от петата година.
Второто плащане, в размер на 10 000 евро, се извършва, ако кандидатът коректно е
изпълнил бизнес плана и е създадено най-малко едно работно място (включително
самонаемане).

Подмярка 6.4 - подкрепа за инвестиции в установяването и
развитието на неселскостопански дейности.
Подпомагането на инвестициите в неземеделски дейности е от съществено значение за
развитието на конкурентоспособността на селските райони.
Насърчаването на инвестиционните дейности ще подпомогне създаването на заетост и
ще ускори диверсификацията на неземеделските дейности.
Подмярката насочена в развитието на технологиите в областта на „зелената
икономика“, включително на енергия от ВЕИ за собствено потребление.
Чрез финансовата подкрепа ще се подпомогне усвояването на потенциала за развитие
на туризъм, съчетаващ природни и културни ценности.
Предоставя се подпомагане за инвестиции в неземеделски дейности, които са насочени
към:


Развитие на туризъм (изграждане и обновяване на туристически обекти и
развитие на туристически услуги);
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Производство или продажба на продукти, които не са включени в Приложение 1
от Договора за функциониране на Европейския съюз (независимо от вложените
продукти и материали);
Развитие на услуги във всички сектори (например: грижи за деца, възрастни
хора, хора с увреждания, здравни услуги, счетоводство и одиторски услуги,
ветеринарни дейности и услуги базирани на ИТ и др.;
Производство на енергия от възобновяеми енергийни източници за собствено
потребление;
Развитие на занаяти (включително предоставяне на услуги, свързани с
участието на посетители в занаятчийски дейности) и други неземеделски
дейности.

Финансовата помощ не може да надвишава 50% от общите допустими разходи и при
спазване на правилата за „минимална помощ“ при спазване на условията на Регламент
(ЕС) № 1407/2013 на Комисията от 18 декември 2013 година относно прилагането на
членове 107 и 108 от Договора за функционирането на Европейския съюз към помощта
de minimis.
Минимална стойност на допустимите разходи – 10 000 евро.
Максимална стойност на допустимите разходите по проекта – 600 000 евро.

2. Възможности за инвестиции и диверсификация чрез
СВОМР за територията на МИГ- Попово за периода 20142020 г.
Стратегията предлага относително малка по размер подкрепа, сравнена с програмите
на национално ниво, затова тя по-скоро е съсредоточена в подкрепа, подпомагане на
устойчивост и растеж на земеделския микро и малък бизнес и неземеделския
микробизнес. Последният към момента не е достатъчно диверсифициран,
концентриран предимно в сферата търговията и с оглед постигане на дългосрочна
икономическа жизнеспособност е необходимо разширяване на разнообразието на
произвежданите и предлагани неземеделските продукти и услуги. Малките и средните
предприятия в преработващата промишленост – както на земеделски продукти, така и
други, са се развили като мащаб и ограниченият размер на проектите по местната
стратегия по-скоро не представлява интерес за тях.
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Подмярка 4.2 Инвестиции в преработка/маркетинг на
селскостопански продукти
Цел на мярката: Инвестиционна подкрепа за модернизиране на физически активи на
предприятията от преработващата промишленост, горското стопанство, дърводобива и
първичната преработка на дървесина с цел създаване на добавена стойност към
земеделските продукти и осигуряване на заетост на територията.
Подкрепа се предоставя за новосъздадени и съществуващи предприятия за инвестиции
в материални и/или нематериални активи подобряващи цялостната дейност на
предприятията. Инвестициите, обект на подкрепа следва да са свързани с преработка
и/или маркетинг на продукти в обхвата на Приложение I към Договора за
функциониране на Европейския съюз или на памук, с изключение на рибни продукти.
Финансови параметри интензитетнафинансоватапомощ:





Минимален размер на общите допустими разходи на проект – 15 000 евро;
Максимален размер на общите допустими разходи на проект – 200 000 евро
Интензитет на финансовата помощ е в размер на 50 % от общата стойността
на допустимите разходи по проекта;
Размер на финансовата помощ по мярката – 200 000 лева.

Подмярка 6.4. Инвестиции в подкрепа на неземеделски дейности
Цел на мярката: Да насърчава нови и да развива съществуващи неземеделски
дейности в територията на действие на МИГ.Инвестициите в неземеделски дейности
стимулират създаването на заетост и водят до разнообразяване на икономическите
дейности в територията. Приоритет се дава на проекти за производствени дейности,
тъй като те създават заетост. За приближаване на условията за живот до тези в
големите градовете ще се подкрепя развитието на услуги за населението, особено на
нови за територията. За да достигнат услугите до населението на малките населени
места ще се подкрепят мобилни услуги.
Предоставя се подпомагане за инвестиции в неземеделски дейности, които са насочени
към:



Изграждане, придобиване или подобренията на недвижимо имущество;
Закупуване на нови машини и оборудване до пазарната стойност на активите;
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Производство и/или продажба на продукти, които не са включени в
Приложение 1 от Договора за функциониране на Европейския съюз (независимо
от вложените продукти и материали);
Развитие на услуги във всички сектори (например: здравни услуги, грижи за
възрастни хора, хора с увреждания,образователни, счетоводство и одиторски
услуги, ветеринарни дейности и услуги базирани на ИТ, мобилни услуги и др.);
Изграждане и обновяване на туристически обекти, развитие, популяризиране и
рекламиране на туристически услуги.

В рамките на подмярката не се финансират дейности, които водят до осъществяване на
селскостопанска дейност или резултата от дейността е продукт, включен в Приложение
I на Договора за функциониране на Европейския съюз.
Не се предоставя финансова помощ за хазарт, финансови услуги, голф, сектори и
дейности, определени за недопустими в Регламент (ЕС) № 1407/2013 на Комисията от
18 декември 2013 година относно прилагането на членове 107 и 108 от Договора за
функционирането на Европейския съюз към помощта deminimis, производство на
енергия от възобновяеми енергийни източници за продажба.
Финансови параметри за проектите:





Минимален размер на общите допустими разходи на проект – 10 000 евро;
Максимален размер на общите допустими разходи на проект – 200 000 евро;
Интензитет на помощта е в размер на 70% от общата стойност на допустимите
разходи по проекта;
Размер на финансовата помощ по мярката – 600 000 лева.

ИЗВОДИ
Необходимостта от поява на нетрадиционни и неземеделски дейности в територията на
МИГ-Попово е провокирана от следните основни фактори:



Значително нараства броя на безработните в селата, а неземеделските дейности
се явяват възможност за алтернативна заетост;
Чувствително намаляват хората в трудоспособна възраст, но част от
неземеделските дейности, като занаятите например и развитието на селски
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туризъм, могат с успех да се извършват и от по-възрастната част на
населението;
Съществува изключително благоприятна възможност за подкрепа развитието на
този вид дейност със средства от страна на ЕС в региона по Програмата за
развитие на селските райони.

Чрез развитието на неземеделски дейности се постига възможност за прилагане на
различни видове стратегия на диверсификация от страна на отделните фермери.
Неземеделските дейности осигуряват допълнителни доходи за прилагащите ги на
практика стопани, а в редки случай тези доходи са и основни.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
Селските територии имат голям потенциал за развитие на устойчив туризъм чрез
опазване и експониране на природното и културно наследство и насърчаване на
приемственост по отношение на живото наследство и традициите. Около 40% от
всички общини в селските райони имат относително добро туристическо развитие,
като използват ресурсите на територията за развитие на културен, приключенски,
природолюбителски, балнеолечебен, селски и друг тематичен туризъм. Като цяло
потенциалът не се използва напълно, поради слабото развитие на регионални
туристически продукти, неразвити публично-частни партньорства, недобра
туристическа инфраструктура и достъпност на част от териториите и неразвити
атракции.
В заключение на територията на МИГ- Попово, настоящото изследване показва, че
възможностите за диверсификация на икономическите дейности в региона са
ограничени от субективни фактори, свързани с интереса на земеделските стопани към
подобни стопански инициативи. Въпреки, че по-голяма част от изследваните селски
предприемачи планират повишаване на капацитета си, сравнително малък е делът на
стопаните, които възприемат диверсификацията като потенциална бизнес възможност.
Последното е сериозно препятствие пред развитието на територията на МИГ - Попово
в съответствие със съвременните концепции за процеса.
Един от основните проблеми на територията е слабото развитие и ниска динамика на
неземеделските сектори на икономиката. Риск за съществуващия неземеделски бизнес
е депресивното състояние на икономиката и ниското търсене на вътрешния и
международните пазари. Анализът показва неоползотворени съществуващи и
нововъзникващи възможности за развитие на неземеделските сектори в областта на
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преработката на земеделски и горски продукти, оползотворяване на отпадъците,
туризма, зелената икономика и услуги, информационните и комуникационни
технологии, и др. Това определя насърчаването на инвестициите в неземеделски
дейности като приоритетна потребност за територията на МИГ-Попово.

