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I. Въведение 
 

Проучването е разработено във връзка с изпълнение дейности по подмярка 19.4 „Текущи разходи 
и популяризиране на СВОМР“ на мярка 19 „Водено от общностите местно развитие” по 
Програмата за развитие на селските райони 2014-2020 (ПРСР). Извършва се съгласно 

Споразумение за изпълнение на СВОМР с № РД 50-188/29.11.2016 г. Дейността е предвидена в 
съответствие с изискванията на Наредба №1 от 22 януари 2016 г. за прилагане на подмярка 19.4 
и мярка 19 от Програмата. 

Проучването е изготвено през 2019 година, в периода между август и септември, по възлагане на 
сдружение МИГ Минерални бани-Черноочене“, обхващайки населените места и територията на 
общините Минерални бани и Черноочене. В обхвата на задачата са дефинирани следните 
дейности за изпълнение:  
 

 Изследване съществуващите условия за извършване на неземеделски икономически 
дейности и прилагане на добри практики на територията на „МИГ Минерални бани-
Черноочене“; 

 Проучване на наличните условия за диверсификация и развитие на неземеделски 
икономически дейности на територията на „МИГ Минерални бани-Черноочене“; 

 Извеждане препоръки за развитие на неземеделски дейности на територията на „МИГ 
Минерални бани-Черноочене“; 

 Представяне добри европейски и национални практики за развитие неземеделски 
дейности. 
 

Проучването предоставя общ поглед върху икономическото състояние на МИГ-а, като изследва, 
анализира и представя добри практики за развитие и диверсификация на съществуващото вече 
земеделие на територията към неземеделски икономически дейности. 

1. Цели 
 

Настоящото проучване и анализ целят да информират, преди всичко, за възможностите, свързани 
с развитието на неземеделски икономически дейности на територията на МИГ „Минерални бани-
Черноочене“, съществуващите добри практики и идеи за успешното им утвърждаване на 
територията. 

2. Методология 
 

За да бъдат гарантирани качествени резултати от анализа е избрана методология, която включва 
широк спектър от инструменти за проучване, набиране и анализиране на необходимата 
информация и данни: 

 Проучване на съвременни концепции и идеи, свързани с развитието на неземеделски 
икономически дейности; 

 Теренно анкетно проучване сред жителите на двете общини; 

 Набиране на данни и статистическа информация от легитимни издания, в които се 
генерират текущо данни за състоянието и развитието на икономиката в двете общини; 

 Проучване други източници, свързани с добри практики в сферата на неземеделските 
икономически дейности. 
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II. Необходимост от диверсификация на земеделските към неземеделски икономически 

дейности 
 

Увеличеното селскостопанско производство и създаването на по-справедливо разпределение на 
доходите осигуряват масов пазар и ефективно търсене на промишлени стоки и услуги в селските 
райони. Жизнеспособното им развитие, от своя страна, изисква индустриализация. Много от 
отраслите могат да се разположат в селските райони, като за целите на тяхното интегрирано 
развитие се изисква бърз растеж на неземеделските икономически дейности и възможности за 
заетост, особено чрез селските индустрии, и разширената инфраструктура за електроснабдяване, 
транспорт и комуникации, жилища, водоснабдяване, маркетинг и съоръжения за съхранение, 
като се отчитат технологиите и мащаб, така че да се възползва по-бедното население.  

Инвестицията в развитието на неземеделски икономически дейности ще допринесе, не само до 
редуциране процеса на преселение от селски към градски райони, но също така ще забави темпа 
на растеж на бедност, който се наблюдава при градското население. Под „неземеделски 
икономически дейности“ се разбират всички икономически дейности, като производство (вкл. 
домашно), занаяти, обработка, ремонти, строителство, добив и кариери, транспорт, търговия, 
комуникации, обществени и лични услуги, др.  

Между двата сектора (земеделски и неземеделски) има връзка и зависимост. В редица случаи, 
развиващият се селскостопански сектор насърчава производството, като води до доставяне на 
по-евтини суровини и създава възможност за предлагане и достъп до по-големи пазари на 
промишлени продукти. Развитието на местното производство, от своя страна, създава по-голям 
и надежден пазар на селскостопански продукти. Даването на силен тласък на неземеделските 
дейности ще осигури допълнителна възможност за заетост и доходи на работната сила. 

Селскостопанският сектор не е в състояние да създаде допълнителни продуктивни възможности 
за заетост, както и да осигури достатъчен доход за поддържане на поминъка на селските 
домакинства. Нещо повече, изрично е, че дори в проспериращите в селските райони и региони с 
висок растеж потенциалът за по-нататъшно развитие на селското стопанство изглежда намалява, 
така че бъдещият тласък за развитие на селската икономика трябва да идва от разширяващата се 
база от селскостопански дейности в селските райони. 

Някои проучвания, проведени в близкото минало, показват, че дори да се постигне подобряване 
на производителността на културите, така че да се ускори растеж на селското стопанство, е малко 
вероятно да бъде наета цялата работна сила при разумно ниво на производителност и доходи. В 
този смисъл, инициативата за разработване на цялостен подход за планиране за насърчаване и 
разширяване на потенциални нестопански дейности в селските райони може да бъде ефективна 
мярка за справяне с възникващите проблеми на безработицата, бедността и миграцията на 
селска работна сила до известна степен.  

Много европейски земеделски производители се борят за прехраната си в труден икономически 
контекст от падащи цени на ключови селскостопански стоки и висока колебливост на 
селскостопанския пазар. За мнозина начин да стабилизират или увеличат доходите си е да се 
разделят на други неземеделски дейности, като използват селскостопански съоръжения. От 
туристическо настаняване до производство на възобновяеми енергийни източници или 
продажба на занаяти, в самата ферма може да се извърши широк спектър от разнообразни 
дейности. Ситуацията е сравнително контрастирана в целия ЕС по отношение на 
диверсификацията, която е доста често срещана в някои държави-членки и почти съществуваща 
в други. Политиката за развитие на селските райони в ЕС подкрепя фермерите, които започват 
други дейности в своите стопанства, като част от по-обща цел за поддържане на силен 
селскостопански сектор в Европа, което е необходимо условие за развитието на икономиките в 
селските райони. Все повече земеделски производители са принудени да се адаптират към 
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промените на новата икономическа конюнктура, като диверсифицират своята дейност, за да 
генерират допълнителни приходи, но и да гарантират своята устойчивост на пазара.  

Земеделските производители, които желаят да започнат дейности по диверсификация, могат да 
се възползват от помощ за стартиране в размер на максимум 70000 евро от Фонда за развитие на 
селските райони (ЕЗФРСР), със съфинансиране от тяхната държава-членка или от друг вид помощ 
под формата на подкрепа за инвестиции. На този етап от настоящия програмен период (2014-
2020 г.) всички програми на държавите-членки за развитие на селските райони, посочващи как те 
възнамеряват да изразходват своите пакети за развитие на селските райони, са приети. Според 
Европейската комисия страните и регионите са отделили средно 7,4% от общите публични 
разходи за мярката, посветена на развитието на земеделието и бизнеса, която включва подкрепа 
за диверсификация на земеделските стопанства. 

Отдавна се счита, че фокус на стратегиите за развитие на неземеделски дейности в селските 
райони следва да е: 

 

А. ИНДУСТРИАЛИЗАЦИЯ НА СЕЛСКИТЕ РАЙОНИ 

 Адаптиране на системите за стимулиране, особено за малката и средната промишленост, 
и планиране на местоположението на обществените комунални услуги за насърчаване на 
широко разпространение на индустриални дейности в селските райони. 

 Разпределете на селските райони по-голям дял от комуналната и друга инфраструктура, 
по-специално здравните услуги и образованието, водата, енергетиката, пътищата, 
транспорта и комуникациите. 

 Популяризиране на индустриалното предприемачество сред хората в селските райони в 
различни области, чрез кооперации и други подходящи институции и организации. 

 Създаване и укрепване на съоръжения, сервизни центрове и институции на местно ниво 
за предоставяне на различни услуги, ресурси, кредит, професионално образование и 
обучение, информационни и маркетингови услуги. 

Б. ПРОГРАМИ ЗА СЕЛСКИ РАБОТИ И ДРУГИ НЕЗЕМЕДЕЛСКИ ДЕЙНОСТИ 

 Организиране на програми за работа в селските райони, добре интегрирани с плановете 
за развитие на селските райони, особено в слабите селскостопански сезони, чрез 
институции на местната власт и участие на хората. 

 Използвайте хранителна помощ, наред с други неща, за програми на селските райони, 
които ще бъдат от полза за безземните работници и дребните земеделски 
производители, като се внимава да не се намалява местното производство на храни. 

 Развиване на агропромишлеността чрез насърчаване на местното производство на 
суровини и местна преработка на суровини от селскостопанския сектор, като по този 
начин засилване на агропромишлените връзки в полза на селските хора. 

 Насърчаване на горскостопанските дейности с участието на местните хора и подпомагане 
на селското горско стопанство за екологична защита и задоволяване на местните нужди 
от гориво, дървесни продукти и фуражи. 

 Разработване и подобряване на управлението на рибарството и аквакултурите с акцент 
върху нуждите на малките производители, включително използване на нови ресурси, 
разработване на рибни продукти, намаляване на отпадъците и защита от замърсяване. 
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III. Икономически профил на МИГ „Минерални бани-Черноочене“ 
 

Обща информация за МИГ „Минерални бани-Черноочене“ (Стратегията за водено от общностите 
местно развитие 2014-2020): 

Територията на МИГ “Минерални бани-Черноочене“ е съставена от общо 63 населени места, като 

51 от тях попадат в община Черноочене. МИГ-ът попада в административните граници на две 

области – Хасково и Кърджали и един район от ниво 2 – Южен Централен Район. Общата 

териториална площ е 542,1 кв. км. Двете общини имат обща граница.  

Пътната мрежа на територията на МИГ-а е добре развита, като осигурява добра свързаност със 

съседните общини, ж. п. линията Хасково-Кърджали и чрез международния път – към Турция и 

Гърция. През община Черноочене преминава един първокласен път I-5 Стара Загора – Хасково – 

Кърджали, който е част от транс европейския международен транспортен коридор № 9 

Хелзинки– Димитровград – Александруполис. Друг път със стратегическо значение за общината 

е път ІІ-58 Асеновград - Черноочене с връзка към І – 5. Пътят осигурява връзка на общинската 

пътна мрежа и голяма част от населените места с общинския и областен център. С над общинско 

значение са и пътищата от третокласната пътна мрежа ІІІ-5071 Кърджали-Чифлик-Стремци-

Драганово Черноочене и ІІІ-506 Черноочене-Караманци-Хасковски минерални бани- Г. извор, 

което улеснява достъпа както до близките общини, така и до другите областни центрове. В 

община Минерални бани единственият вид транспорт е автомобилният. Дължината на пътната 

мрежа на общината е 73,25 км. Представена е от два третокласни пътя: П - 506 и III - 806 от 

републиканската пътна мрежа и седем четвъртокласни пътя.  

Територията на МИГ-а представлява 0.488% от територията на страната и съчетава котловинен, 

речно-долинен, полупланински и планински релеф.  

Към 2016 година гъстотата на населението е около 2.3 пъти по-малко от гъстотата на населението 

на страната и 1.6% по-малко от гъстотата на населението в областта.   

В Стратегията за местно развитие е посочено, че отсъстват крупни индустриални дейности, което 

е способствало и за съхранението на природните дадености. Територията се отличава с висока 

степен на екологична чистота, запазени екосистеми и уникален ландшафт.  

На територията на община Минерални бани е разположен най-ценният воден ресурс – топлите 

минерални извори, чиито лечебни свойства са известни и доказани от епохата на римляните. 

Минералната вода е хипертермална – 58 градуса по Целзий и уникална по своя химичен състав. 

Тя извира от 14 извора с дебит 1500 л/мин и се характеризира като сулфатно-натриева, калциева 

и флуорна. С това минералната вода по значимост се нарежда до най-известните лечебни води в 

България и Европа. Освен минералните извори, в общината има 198 язовира, които се използват 

най-вече за напояване. 

В Стратегията за местно развитие е посочено, че индустрията на територията на МИГ-а е основно 

представена от шивашката промишленост, производство на хляб, мляко и млечни продукти и др., 

както и курортно дело в община Минерални бани. Икономическите дейности на територията се 

характеризират с ниско ниво на технологична обезпеченост. Необходимо е да се продължи 

насърчаването на технологичното обновление и внедряване на иновации в предприятията. 

Достъп до този ресурс имат малките и средни предприятия от шивашката промишленост, каквито 

има на територията и на двете общини, тъй като са недопустими бенефициенти по Програмата за 

развитие на селските райони. 
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Към момента на изготвяне на Стратегията, заетите в посочените неземеделски икономически 

дейности са около 40%. В структурно отношение се срещат мирко и малки предприятия, рядко 

средни. Равнището на безработицата на територията е около 16% към края на 2015 г, като в 

структурно отношение е крайно неблагоприятна. Делът на продължително безработните лица и 

тези с ниско образование е преобладаващ. Демографските процеси и продължителните действия 

на множество фактори, които протичат в общините Минерални бани и Черноочене оказват 

влияния и водят до активно застаряване и намаляване на населението на територията.  Една част 

от тях са резултат от общите тенденции в демографското развитие на повечето европейски 

страни, други са свързани със специфичните особености на историческото, икономическото и 

културното развитие на територията. Община Минерални бани и община Черноочене имат само 

селско население. Нестабилното демографско развитие на територията показва, тенденция на 

запазване и през следващите години, от което следва, че социално-икономическото развитие ще 

се извършва при дефицит от човешки ресурси.  Друга особеност на територията е, че общините 

са разположени в близост до по-големите общини – Хасково и Кърджали, които разполагат с по-

голям демографски потенциал. Ето защо въпреки критичната демографска ситуация в двете 

общини, съществуват възможности за по-ефективно използване на по-големия човешки ресурс 

намиращ се в близост до територията.   

По данни от двете общини основната заетост на жителите е предимно в селското стопанство. В 

община Минерални бани то включва основно растениевъдство и животновъдство, а в община 

Черноочене тютюнопроизводството продължава да формира основния поминък на населението. 

Една четвърт от всички засети площи в общината са с висококачествени и ароматни ориенталски 

тютюни. В селскостопанската структура на Черноочене през последните години сериозно са 

застъпени житните и фуражните култури, зеленчукопроизводството и лозарството. На 

територията на Минерални бани пък е развита леката и хранително-вкусовата промишленост 

(шивачество, плетачество, производство на хляб, мляко и млечни продукти, безалкохолни 

напитки и др.) и курортното дело. От векове промишлеността на територията на Черноочене е 

представена от машиностроенето и шивашката индустрия. Над десет са шивашките и текстилни 

фирми, които произвеждат конфекция за международните пазари.  

Стратегията на ВОМР на МИГ „Минерални бани-Черноочене“ поставя фокус върху развитието на 

неземеделските икономически дейности в четири специфични цели, свързани със: 

 Създаване нови или подобряване съществуващи условия за настаняване и хранене на 

територията; 

 Предлагане нови или подобряване (вкл. разширяване) съществуващи туристически услуги 

и продукти; 

 Създаване нови или разширяване капацитета на Микро предприятия; 

 Разширяване производственият капацитет на малки и средни промишлени предприятия. 

В Стратегията е посочено, че местната икономика извън земеделието и сектора на услугите силно 

е доминирана от МСП в сектора на текстилната и шивашка промишленост. Тези фирми са важни 

за местната общност, защото осигуряват заетост на немалка част от нискоквалифицираната 

работна сила и в много от населените места са единствените осигуряващи заетост на предимно 

женска работна сила. Запазването им е от важно значение за трудовия пазар и това налага да се 

търси подкрепа за повишаване на тяхната конкурентоспособност и капацитет за растеж.  

В Стратегията е посочено още, че повишаването на производителността и експортния потенциал 

на МСП-тата на територията е необходимо и ще благоприятства развитието на нови конкурентни 

предимства на местните предприятия, свързани с подобрената ефикасност и ефективност на 
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производствените процеси, включително чрез подобряване на ресурсната ефективност, повишен 

производствен капацитет и качество на продуктите, подобрен капацитет за управление и за 

прилагане на нови бизнес модели и практики.  

Липсата на специализирани местни структури, които да подкрепят развитието, както на 

земеделския, така и неземеделския бизнес е една от слабите страни, които са посочени в 

Стратегията, която поставя фокус върху: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Проекти с икономическа насоченост: 

По данни на ИСУН на територията на община Минерални бани не се изпълняват проекти, които 

се финансират по реда на ОП „Иновации и конкурентоспособност“ 2014-2020. На територията на 

община Черноочене се изпълняват два проекта: 

 „Подобряване на производствения капацитет на „Бамес“ ООД“ (към момента все още се 

изпълнява): Проектът включва извършване общи производствени инвестиции, насочени 

към подобряване производствения капацитет за растеж на компанията, чрез ефективното 

и ефикасно използване на факторите на производство. Извършват се инвестиции в нови, 

модерни, ниско енергийни и ресурсно ефективни технологии. Ключова цел на проекта е 

да подобри производствените процеси, като повиши производителността на фирмата. 

Чрез предвидените за закупуване ДМА ще се създаде възможност за разнообразяване на 

асортимента от продукти и услуги на компанията. Със закупуването и внедряването в 

производството на нови машини ще се разшири възможността за изпълнението на нови 

технологични операции, за които към момента не са налични собствени производствени 

мощности. Инвестицията в планираните за закупуване ДМА ще се осигури и добавяне на 

нови характеристики, както и подобряване на съществуващите продукти и услуги на 

фирмата. Предложението предвижда доставката на 15 вида машини, (общо 47 броя 

машини), част от които напълно автоматизирани за повишаване на производителността в 

дружеството при производството на основния артикул на фирмата до момента - ваксени 

якета под марката "Barbour", а другата част са свързани с осигуряването на възможност 

за производство на изделия с лепени шевове с мембрана и технология Gore-Tex. Третата 

група активи, планирани за закупуване са такива, които липсват във фирмата и в момента 

се налага част от работните процеси да се възлагат извън предприятието, което се явява 

ограничение за повишаване на производителността. Доставката им ще намали 

Насърчава развитието на услуги

Насърчава развитието на производствени дейности

Утвърждаване местната идентичност

Разнообразяване туристическото предлагане

Създаване нови работни места
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зависимостта на фирмата от външни подизпълнители и ще осигури нормална ритмичност 

на производствения процес. 

 „Въвеждане на мерки за енергийна ефективност в "Технострой инженеринг" ЕООД“ 

(приключен проект): Инвестиционният проект предвижда подмяна част от съществуващо 

технологично оборудване, като бъде закупено ново такова с по-големи технологични 

възможности за намаляване разходите за енергийни ресурси и ограничаване 

потреблението на енергийни ресурси и по този начин – опазване на околната среда, както 

и постоянно измерване и анализиране на енергийната резултатност. 

По стратегията за ВОМР на МИГ „Минерални бани-Черноочене“ са одобрени за финансиране 

следните проекти: 

 „Разширяване на производствения капацитет и подобряване на конкурентоспособността 

на Йълдъз България“ ЕООД – проектът ще се финансира по ОПИК. Компанията извършва 

своята дейност (търговия) на територията на община Черноочене. 

По реда на Програмата за развитие на селските райони 2014-2020, мярка 6.4.1. „Инвестиции в 

подкрепа на неземеделски дейности“ са одобрени за финансиране следните проекти 

предложения: 

 „Минерал Вилидж“ ЕООД – „Интегриранo предоставяне на услуги в туризма и спорта“; 

  „Пневмо-Ком” ООД – „Технологично оборудване на цех за метални изделия в с. 

Комунига“; 

 “Валмони Консулт” ЕООД – “Търговски обект-офис за счетоводни услуги“; 

 “Рдент-Амбулалтория за индивидуална практика за първична медицинска помощ по 

дентална медицина” ЕООД - “Закупуване на оборудване за съществуващ зъболекарски 

кабинет“; 

 „Йълдъз 2017“ ЕООД - „Оборудване и обзавеждане на салон за сватби и други тържества 

в Черноочене“; 

 “Ваня-94-Иванка Тодорова“ ЕТ- “Цех за заготовка на арматура в ПИ 462009, землище на с. 

Брястово, местност“; 

 „ДЕВА-ДАНИЕЛА ГЕОРГИЕВА“ ЕТ - “Преустройство и смяна на предназначение на 

съществуващ семеен хотел, в център за обучение „ЕГО”; 

 „РАДОСТ - В“ ЕООД - “Изграждане на център за обучение на възрастни хора в УПИ № 318, 

кв. 13 в село Пчеларово, община Черноочене“; 

 „ХАБИ - ЕС 2003“ - “Изграждане на автомивка, автосервиз и кафене в село Габрово, общ. 

Черноочене“; 

 “ХИЛС - 2012“ ЕООД - “Изграждане на къща за гости - център за настаняване на възрастни 

хора“; 

 "РОДОПИ ФУУД" ЕООД - “Изграждане и оборудване на цех за производство на хлебни и 

тестени изделия в П.И. с пл. сн 39, кв,7 по плана на с. Пчеларово, община Черноочене, 

област Кърджали“; 

 “ПЪТРАК - ШАБАНАЛИ ФЕРАД“ ЕТ - „Шивашки цех”, кв. 16 в УПИ-8, с. Габрово, община 

Черноочене; 

 “Су-Ади“ ЕООД - "ПИЦАРИЯ И ХРАНИТЕЛЕН МАГАЗИН" УПИ II А, кв.24 в с. Минерални бани, 

община Минерални бани, област Хасково; 

 “ПК Монт“ ЕООД - “Закупуване на специализирано оборудване в " Пк монт " ЕООД. 
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IV. Възможности за развитие на неземеделски икономически дейности на територията на 

МИГ „Минерални бани-Черноочене“ 
 

В рамките на тази част от доклада ще представим резултатите от проведеното проучване сред 

населението на територията на община Минерални бани и Черноочене. Общият брой 

анкетирани е 50 души, като основната цел на изследването е да изследва мнението на 

местното население, като представи тяхната перспектива относно възможностите за развитие 

на неземеделски дейности. 

Профил на участниците: 

 

Проучването е проведено сред равен брой участници 

от двете общини. 76% от анкетираните участници са 

мъже, като приблизително половината от тях (48%) са 

между 41 и 50 годишна възраст. Представителите 

между 18 и 29 години имат най-малко участие (4%). 

 
 

Развитие на неземеделски икономически дейности: 

Според 54% от анкетираните участници, производството 

като икономическа дейност има най-голям потенциал за 

развитие на територията на МИГ-а, следвано от 

развитието на туризма (48%) и услугите във всички 

сектори (40%). Най-малко перспективи и потенциал 

участниците виждат във възможността за развитие на 

занаяти и други икономически дейности (11%). 

 

 

46% от всички анкетирани участници посочват, че сред неземеделските икономически дейности, 

с най-голям потенциал за развитие на територията е строителството, следвано от преработваща 

промишленост (40%) и други дейности, свързани със спорт, култура и развлечения (38%). С най-

малки перспективи (потенциал) за икономически прогрес са операциите за недвижими имоти (не 

е посочено от нито един участник); производството и разпределението на електрическа енергия 

(отново не е посочено от нито един участник); професионални дейности и научни изследвания 

2525

Анкетирани по населени места

24%

76%

Пол на анкетираните 

Жена

Мъж

4%

26%

48%

22%

Възрастов профил на участниците 
в анкетното проучване 

18-29

30-40

41-50

Над 51

48%

54%

40%

11%

Различни от земеделието сектори, които имат 
най-голям потенциал за развитие на територията 

на МИГ-а

Развитие на туризъм

Производство

Развитие на услуги във всички 
сектори

Развитие на занаяти и други 
неземеделски дейности
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(2%); финансови и застрахователни дейности (6%) и транспорт, складиране и пощи (9%). 

Относително голяма част от анкетираните смятате, че потенциал за развитие имат добивната 

промишленост (28%) и хотелиерството и ресторантьорството (27%).   

 

 

Сектор „Промишленост“ включва добивна промишленост (добив на полезни изкопаеми) и 

преработваща промишленост (преработка на суровини в междинни или крайни продукти). 64% 

от всички анкетирани са на мнение, че производството на автомобили и полуремаркета няма 

потенциал за развитие на територията. Според голяма част от респондентите производството на 

лекарствени продукти (60%), на химични продукти (54%), компютърна и комуникационна 

техника, електронни и оптични продукти (56%) също няма потенциал за развитие на територията 

на МИГ-а. 

 

28%

40%

0%

46%

19%

9%

27%

0%

6%

0%

2%

20%

20%

18%

38%

0%

Добивна промишленост

Преработваща промишленост

Производство и разпределение на електрическа и 
топлинна енергия 

Строителство

Търговия; ремонт на автомобили и мотоциклети

Транспорт, складиране и пощи

Хотелиерство и ресторантьорство

Създаване и разпространение на информация и 
творчески продукти; далекосъобщения

Финансови и застрахователни дейности

Операции с недвижими имоти

Професионални дейности и научни изследвания

Административни и спомагателни дейности

Дейности, свързани с образование

Хуманно здравеопазване и социална работа

Култура, спорт, развлечения

Други дейности 

Икономически дейности, които имат най-голям потенциал 
за развитие на територията на МИГ-а
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Разгледани по територия, отговорите на представителите на двете общини се различават. 

Единствено представителите на община Черноочене са посочили, че развитието на занаяти и 

други неземеделски дейности има потенциал за разрастване на територията. Анкетираните 

участници виждат най-много възможности в развитието на туризма и услугите. За община 

Черноочене това е производството, занаятите и други неземеделски икономически дейности. 

 

 

83%

37%

80%

0%

17%

63%

20%

100%

Развитие на туризъм

Производство

Развитие на услуги във всички сектори

Развитие на занаяти и други неземеделски 
дейности

Сектори, различни от земеделието, които имат най-голям потенциал 
за развитие на територията

Минерални бани Черноочене
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Анкетираните участници виждат с ограничен потенциал за развитие следните дейности:  според 

52% производството на изделия от каучук и пластмаси е с най-ограничен потенциал за развитие 

на територията, следвано от производството на дървен материал и изделия от дървен материал, 

без мебели (38%); развитие на печатна дейност (36%), производство на напитки (34%) и 

производство на метали (34%).  

8%

18%

18%

2%

38%

8%

22%

32%

28%

26%

54%

60%

26%

36%

40%

56%

40%

46%

64%

8%

Производство на хранителни продукти

Производство на напитки

Производство на текстил и изделия от текстил 
(без облекло)

Производство на облекло

Обработка на кожи; производство на обувки и 
други изделия от обработени кожи без косъм

Производство на дървен материал и изделия от 
дървен материал и корк (без мебели)

Производство на мебели

Производство на изделия от слама и материали за 
плетене

Производство на хартия, картон и изделия от 
хартия и картон

Печатна дейност 

Производство на химични продукти

Производство на лекарствени вещества и 
продукти

Производство на изделия от каучук и пластмаси

Производство на основни метали

Производство на метални изделия, без машини и 
оборудване

Производство на компютърна и комуникационна 
техника, електронни и оптични продукти

Производство на електрически съоръжения

Производство на машини и оборудване

Производство на автомобили, ремаркета и 
полуремаркета

Друго производство 

а) Неземеделски дейности от сектор "Промишленост", 
които "нямат потенциал" за развитие
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30%

34%

30%

20%

6%

38%

22%

4%

8%

36%

16%

14%

52%

34%

28%

20%

30%

14%

12%

0%

Производство на хранителни продукти

Производство на напитки

Производство на текстил и изделия от текстил (без 
облекло)

Производство на облекло

Обработка на кожи; производство на обувки и други 
изделия от обработени кожи без косъм

Производство на дървен материал и изделия от 
дървен материал и корк (без мебели)

Производство на мебели

Производство на изделия от слама и материали за 
плетене

Производство на хартия, картон и изделия от хартия 
и картон

Печатна дейност 

Производство на химични продукти

Производство на лекарствени вещества и продукти

Производство на изделия от каучук и пластмаси

Производство на основни метали

Производство на метални изделия, без машини и 
оборудване

Производство на компютърна и комуникационна 
техника, електронни и оптични продукти

Производство на електрически съоръжения

Производство на машини и оборудване

Производство на автомобили, ремаркета и 
полуремаркета

Друго производство 

б) Неземеделски дейности, които имат "ограничен 
потенциал" за развитие
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Няма ясно изразено мнение сред респондентите кои икономически дейности от промишления 

сектор имат сравнително голям потенциал за развитие на територията. Сред преобладаващите 

отговори са производството на хартия, картон и техни изделия (26%); производство на изделия 

от слама и материали за плетене (26%); производство на облекло (24%); производство на напитки 

(24%) и производство на дървен материал и изделия от дървен материал (24%). 

18%

24%

12%

24%

18%

24%

6%

26%

26%

16%

0%

0%

4%

16%

18%

2%

10%

12%

0%

0%

Производство на хранителни продукти

Производство на напитки

Производство на текстил и изделия от текстил (без 
облекло)

Производство на облекло

Обработка на кожи; производство на обувки и други 
изделия от обработени кожи без косъм

Производство на дървен материал и изделия от дървен 
материал и корк (без мебели)

Производство на мебели

Производство на изделия от слама и материали за 
плетене

Производство на хартия, картон и изделия от хартия и 
картон

Печатна дейност 

Производство на химични продукти

Производство на лекарствени вещества и продукти

Производство на изделия от каучук и пластмаси

Производство на основни метали

Производство на метални изделия, без машини и 
оборудване

Производство на компютърна и комуникационна 
техника, електронни и оптични продукти

Производство на електрически съоръжения

Производство на машини и оборудване

Производство на автомобили, ремаркета и 
полуремаркета

Друго производство 

Неземеделски дейности, които имат "сравнително голям"
потенциал за развитие
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52% от анкетираните считат производството на облекло като икономическа дейност с много 

голям потенциал за развитие на територията на МИГ-а. На второ място респондентите са 

определили производството на хранителни продукти (34%). 

Таблицата, по-долу, представя обобщени резултати относно потенциала за развитие на изброените 

икономически дейности.  

34%

22%

26%

52%

10%

26%

28%

24%

0%

0%

0%

0%

0%

0%

0%

0%

0%

0%

0%

0%

Производство на хранителни продукти

Производство на напитки

Производство на текстил и изделия от текстил (без 
облекло)

Производство на облекло

Обработка на кожи; производство на обувки и други 
изделия от обработени кожи без косъм

Производство на дървен материал и изделия от 
дървен материал и корк (без мебели)

Производство на мебели

Производство на изделия от слама и материали за 
плетене

Производство на хартия, картон и изделия от хартия 
и картон

Печатна дейност 

Производство на химични продукти

Производство на лекарствени вещества и продукти

Производство на изделия от каучук и пластмаси

Производство на основни метали

Производство на метални изделия, без машини и 
оборудване

Производство на компютърна и комуникационна 
техника, електронни и оптични продукти

Производство на електрически съоръжения

Производство на машини и оборудване

Производство на автомобили, ремаркета и 
полуремаркета

Друго производство 

Неземеделски дейности, които имат "много голям" 
голям потенциал за развитие
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  Няма потенциал Ограничен потенциал Сравнително голям Много голям Не съм запознат 

Производство на хранителни продукти 8% 30% 18% 34% 8% 

Производство на напитки 18% 34% 24% 22% 4% 

Производство на текстил и изделия от текстил (без облекло) 18% 30% 12% 26% 14% 

Производство на облекло 2% 20% 24% 52% 2% 

Обработка на кожи; производство на обувки и други изделия от 
обработени кожи без косъм 

38% 6% 18% 10% 28% 

Производство на дървен материал и изделия от дървен материал 
и корк (без мебели) 

8% 38% 24% 26% 4% 

Производство на мебели 22% 22% 6% 28% 22% 

Производство на изделия от слама и материали за плетене 32% 4% 26% 24% 14% 

Производство на хартия, картон и изделия от хартия и картон 28% 8% 26% 0% 38% 

Печатна дейност 26% 36% 16% 0% 22% 

Производство на химични продукти 54% 16% 0% 0% 30% 

Производство на лекарствени вещества и продукти 60% 14% 0% 0% 26% 

Производство на изделия от каучук и пластмаси 26% 52% 4% 0% 18% 

Производство на основни метали 36% 34% 16% 0% 14% 

Производство на метални изделия, без машини и оборудване 40% 28% 18% 0% 14% 

Производство на компютърна и комуникационна техника, 
електронни и оптични продукти 

56% 20% 2% 0% 20% 

Производство на електрически съоръжения 40% 30% 10% 0% 20% 

Производство на машини и оборудване 46% 14% 12% 0% 28% 

Производство на автомобили, ремаркета и полуремаркета 64% 12% 0% 0% 24% 

Друго производство 8% 0% 0% 0% 92% 
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Основният проблем, който представителите на МИГ-а виждат пред развитието на неземеделски 

икономически дейности е липсата на достатъчна и квалифицирана работна ръка (66%); малкият, 

но и слабо развит пазар (54%) и липсата на инвестиции (както чуждестранни, така и от страна на 

местната власт и бизнес) (54%). 

 

Голяма част от анкетираните споделят за необходимостта от насърчаване на инвестициите чрез 

рекламиране на територията, като условие, както за иницииране, така и стимулиране развитието 

на неземеделски икономически дейности. Жителите на двете общини споделят, че също така е 

необходимо подобряване публичната инфраструктура, намаляване административната тежест, 

създаването на по-добри и ефективни данъчни облекчения и предоставянето на такива от страна 

на банките. Предпоставки за по-доброто развитие на неземеделски икономически дейности са и 

54%

24%

12%

30%

54%

66%

20%

20%

14%

24%

0%

Няма инвестиции

Липса на достатъчно информация относно 
възможностите за грантово финнсиране 

Ограничена информация относно 
възможностите за финансиране с рисков 

капитал

Липса на специализирани консултации 

Слабо развит (малък) пазар

Недостатъчно квалифицирана работна ръка

Тромави процедури за набавяне работна ръка 
извън страната

Ограничена информация за съществуващи вече 
добри практики

Лоша инфраструктура

Ограничен пазар на суровини

Друго

Проблеми пред развитието на неземеделски 
икономически дейности на територията на МИГ-а
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осигуряването на квалифицирана работна ръка, предоставянето специализирани консултантски 

услуги и инвестиции (подкрепа), както от страна на държавата, но  бизнеса в посока съхранение 

трудовия потенциал на територията. Обновлението на туристическата инфраструктура също се 

определят като условие за по-активно иницииране и развитие на икономическа дейност от страна 

на жителите. 

Според анкетираните представители на община Минерални бани най-големи проблеми пред 

развитието на неземеделски икономически дейности са тромавите процедури за набавяне на 

работна ръка извън страната (100%); липсата на достатъчна информация относно възможностите 

за грантово финансиране (100%) и финансиране чрез рисков капитал (83%) и недостатъчно 

квалифицирана работна ръка (76%). Представителите на община Черноочене определят, като 

най-големи проблеми лошата инфраструктура (86%) и слабо развит (малък) пазар (69%). По-

малко застъпено, но преобладаващо е мнението на Чернооченци, че липсата на специализирани 

консултации (47%), инвестиции (41%) и ограничена информация относно съществуващи добри 

практики (40%) са също трудност пред развитието и утвърждаването на различни икономически 

дейности, различни от земеделието на територията на общината.  

 

59%

100%

83%

53%

59%

76%

100%

60%

14%

67%

41%

0%

17%

47%

69%

24%

0%

40%

86%

33%

Няма инвестиции

Липса на достатъчно информация относно 
възможностите за грантово финнсиране 

Ограничена информация относно възможностите за 
финансиране с рисков капитал

Липса на специализирани консултации 

Слабо развит (малък) пазар

Недостатъчно квалифицирана работна ръка

Тромави процедури за набавяне работна ръка извън 
страната

Ограничена информация за съществуващи вече добри 
практики

Лоша инфраструктура

Ограничен пазар на суровини

Проблеми пред развитието на неземеделски икономически 
дейности на Вашата територия

Черноочене Минерални бани
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Най-много трудности анкетираните срещат по отношение на дефицита на кадри, като мнението 

е застъпено от представители в сектора на хотелиерството и ресторантьорство, строителство, 

шивашки услуги, дърводобив, автомонтьорство, производство на храни, т.н. (60%). 20% от 

участниците споделят, че основната трудност, която срещат е свързана с ограничените пазари. 

Сред останалите отговори са: 

 Финансови затруднения; 

 Застаряващо население (отнася се към проблема с дефицита на кадри); 

 Неудобен транспорт; 

 Липса на пътници, желаещи да пътуват с автобус; 

 Нужда от изграждане туристически център; 

 Обезлюдяване на селата; 

 Административна тежест; 

 Ниската посещаемост и сезонност на туристическите продукти; 

 Високи разходи, вкл. за суровини, материали, осигуровки и косвени данъци; 

 Ниска производителност на труда; 

 Липса на постоянен персонал; 

 Висока конкуренция (напр. пазара на метални изделия); 

 Стари оборудване (напр. шевни машини); 

 Висока безработица 

 Липса на туристи; 

 Ограничена покупателна способност; 

 Високи цени на горивата. 
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V. Добри практики за развитие на неземеделски икономически дейности 
 

През годините жителите от селските райони в Европа са създали редица допълнителни дейности 

за диверсификация на съществуващи земеделски дейности1 към неземеделски такива. Изборът 

на конкретна неземеделска дейност се влияе от различни фактори, сред които: 

 

 

Най-характерните и развити на територията на Европа неземеделски икономически примери са 

свързани със следните области на дейност: 

Агротуризъм:  

Агротуризмът е наричан още селскостопански туризъм, който включва различни туристически 

дейности като настаняване (предоставяне селски квартири, нощувка със „домашна“ закуска, 

фермерски къмпинг, др.); кетъринг (специални вечерни ястия); различни развлекателни дейности 

(педагогически ферми, спорт, конна езда, учене на занаяти, посещения на ферми). Агротуризмът 

позволява на земеделските производители да популяризират своите ферми и географското им 

положение, като могат да са свързани и с продажба на домашни продукти. Те добавят стойност 

на селскостопанското производство. Често в Европа стопанствата са особено адаптирани към 

агротуризма. Например, във Франция селският туризъм е, често, свързан с отглеждане на овце и 

кози в планинските райони. 

Добра практика: „Glamping“, нова форма на агротуризъм - „луксозен“ къмпинг, включващ 

удобни места за настаняване и съоръжения. В селския Лимузен, в центъра на Франция, 

селскостопанска двойка диверсифицира фермата си, предлагайки на туристите настаняване 

на глампинг4 в тяхната собственост. От 2003 г. те практикуват устойчиво земеделие на 

своите 40 хектара, отглеждат овце и работят в стопанството с присадни коне. Те също 

отглеждат прасета, зайци, кокошки, яздят коне и продават на местния пазар органично 

произведеното сирене и кисело мляко. През 2009 г. те стартират семейни празници за 

                                                           
1 Диверсификация на земеделските дейности в Европа; 2016; достъпен на: 

http://www.europarl.europa.eu/thinktank/en/document.html?reference=EPRS_BRI(2016)581978  

1) Големина на Стопанството

2) Специализация на Стопанството

3) Местоположение на Стопанството

4) Индивидуални характеристики (възраст и образование на 
земеделските производители)

5) Местни условия

6) Потенциални пазари

7) Правни разпоредби

http://www.europarl.europa.eu/thinktank/en/document.html?reference=EPRS_BRI(2016)581978
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желаещите да прекарат време в естествена среда, далеч от всички технологии, докато 

научат за живота на фермата. Гостите са добре дошли да открият и споделят живота във 

фермата със стопаните и техните деца. Настаняването се предлага в удобни палатки, 

наслаждаващи се на живописни гледки. Стопанството е част от мрежа (Feather Down), която 

е създадена през 2004 г. и сега наброява много ферми, предлагащи „глампинг“ настаняване в 

цяла Европа, особено в Обединеното кралство, Холандия, Белгия, Франция и Германия. 

Занаятчийство: 

Занаятчийска продукция се произвежда във фермата от управителя на фермата, членове на 

семейството или работната сила, наети за извършване на селскостопанска работа. Това е начин 

за оценяване и използване на местните ресурси като глина, коноп, върба, вълна и дърво. При 

наличие на традиционни занаяти, тази практика допринася и спомага за поддържането и 

предаването на ноу-хау традициите в определени сфери.  

Преработка на селскостопански продукти  

Тази категория обхваща преработката на първичен селскостопански продукт (произведен във 

фермата или купен отвън) до вторичен продукт, преработен в стопанството. Примери са 

обработка на месо, сирене, кисело мляко или конфитюр, зехтин, сайдер и плодови сокове. В 

много случаи тези преработени продукти се продават директно на потребителите.  

Производство на възобновяема енергия  

Земеделските производители могат да произвеждат възобновяема енергия за собствено 

потребление, но и да продават на пазара. Стопанствата разполагат с многобройни активи, които 

могат да произвеждат такъв вид енергия: покриви за селскостопански сгради за монтаж на 

фотоволтаични панели, земни повърхности за вятърни мелници, органични отпадъци (от тор за 

добитък) и остатъци от реколтата за производство на биогаз. Обработка на дървесината Тази 

дейност включва всякакъв вид сурова дървесина, обработена във фермата за пазара (рязане на 

дървесина, рязане на дърва за огрев), като се използва селскостопанско оборудване. 

Земеделският производител или използва сурова дървесина от собствеността си, или купува 

някъде другаде.  

Договорна работа  

Договорната работа обхваща услуги, които се предоставят извън фермата, като се използват 

производствените средства на фермата. Договорната работа може да е пряко свързана със 

селското стопанство (напр. оран, прибиране на реколтата) или с всякакъв друг вид работа  

(транспортни работи, поддържане на ландшафта, почистване на сняг). Работата може да се 

извърши за друг земеделски производител, местна общност или компания. За много стопани на 

земеделски производители договорната работа е начин за подобряване на възвръщаемостта на 

инвестициите, направени в селскостопанска техника. 

И накрая, други полезни дейности, които си струва да се споменат, са лесовъдството и 

отглеждането на животни за козината им. 
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Добри практики, свързани с насърчаване производството 

 
“Tuffery” дънки - селски шивашки магазин 2.0 

 
Обобщение: Проектът се финансира по програма ЛИДЕР 2014-2020 и е насочен към развитие на 
семеен бизнес с дългогодишна традиция в производството на дънкови дрехи чрез създаване на 
модерен цех и увеличаване на производственият дял на вътрешния и международен пазар.  

Предистория: Стратегията за развитие на Местната  инициативна група (МИГ) „Cévennes“ се 
фокусира върху следното послание „Корени за утре“, като се базира на три основни направления: 
местни икономически ресурси, устойчив туризъм и удобства. Работилницата Tuffery разработва 
най-старата френска марка дънки. Предприятието е създадено през 1892 г. в малкия градски 
център на Флорак (в планините Севен). В продължение на четири поколения използва собствено 
ноу-хау, за да създава дънки. Бизнесът бележи огромно развитие от 50-те години насам, когато 
дънките са ползвани, основно, за работно облекло, до днес, когато са популярен моден артикул.  

През годините в цеха работят приблизително 60 души, които произвеждат повече от 500 дънки 
на ден. Работилницата създава своя собствена регистрирана търговска марка: „TUFF'S“ дънки. В 
продължение на няколко десетилетия Tuffery е последната френска фабрика за дънки. През 70-
те години започва да изпитва затруднения, като моделите на потребление се променят и се 
появяват все повече вериги магазини. Наред с нарастващата глобализация, производството на 
стоки се премества и конкуренцията от чуждите държави става огромна.  

Въпреки това, семейството запазва своята силна традиция и продължава да произвежда дънки с 
надпис „Made in Lozère“. Това е последният модел дънки, изцяло произведени във Франция. За 
семейството винаги е било важно да не се мести извън страната. През 2014 г. Жулиен Туфери и 
съпругата му Мириам решават да поемат семейния бизнес и да върнат това съкровище на 
френската индустрия. Те се възстановяват историческото име на работилницата, марката, като 
създават началото на уеб присъствието и дигиталната комуникация на марката. 

Цел: Ключова цел на този проект е да подпомогне модернизацията на работилницата за 
производство на Tuffs Jeans, разположена в бизнес парка Florac, като създаде нов икономически 
модел, основан на директните онлайн продажби. 

Дейности: През 2017 г., по случай 125-годишнината на семейния бизнес, ателие Tuffery откри 
нова работилница, която включва модерна обстановка, разположена в бизнес парка на града 
Флорак. Предоставеното финансиране по програма LEADER беше използвано за закупуване на 
ново оборудване включително нови шевни машини, компютри и интериор за дизайнерски услуги 
за новия цех. Новата работилница включва още иновативна автоматизирана и ергономична маса 
за рязане, която е уникална за страната. Това се реализира, благодарение на партньорство с 
технологична платформа „3D Innov“ и гимназията „Jean-Baptiste Dumas“ в град Але. 
Финансирането допринесе за изграждането на нова сграда, разположена в бизнес парка, като 
част от разходите за строителство са били покрити. 

Подкрепата помага на компанията да 1) включи нови производствени методи; 2) да стане ключов 
играч в електронната търговия, като извърши дигитална промяна в маркетинг стратегията си; 3) 
да развие качествена мрежа за дистрибуция във Франция и чужбина. 

Резултати:  

 Работилницата създава около 6000 чифта дънки годишно, вкл. други модни артикули 
като ризи, поли и обувки; 

 Част от продукцията се изнася чрез уебсайта в 26 страни; 

 Останалата част от продукцията се пласира на националния и регионален пазар;  
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 Бизнесът на предприятие Tuff's Jeans нараства с 600 % за 3 години. 
 
Научени уроци: Истинската особеност на този проект беше, че той надхвърли конвенционалното 
икономическа подкрепа за инвестиция. Оценени бяха местните ресурси (т.е. производство на 
коноп), като дейността на други бизнеси също беше разнообразена. Проектът допринесе и за 
развитие на селския туризъм (напр. като резултат от организираните семинари). 
 
Обща стойност на проекта: общ бюджет: 68 942 евро, като от тях 43 580 от държавата, от 
регионален фонд: 10 895 и частно съфинансиране: 13 619 

Повече информация: https://www.ateliertuffery.com/en/  

 
Насърчаване развитието на местната шивашка и текстилна индустрия 

 
Обобщение: Идеята за насърчаване местната шивашка и текстилна индустрия идва от един 
френските селски райони с дълги традиции в текстилната индустрия.  
 
Предистория: Изправена пред структурна криза, съчетана с икономически, технологични и 
човешки проблеми, МИГ „Beaujolais Vert“, заедно със заинтересовани страни в текстилния сектор 
обмислят какви действия да предприеме като част от действащата към момента програма ЛИДЕР. 
Осъзнавайки необходимостта от нови подходи в бизнеса, те взимат решение да заминат за 
Холандия и да посетят текстилните фирми, които имат най-съвременната технология в момента 
и са признати за лидери на пазара по отношение на производителност и конкурентоспособност.  
 

Цел: Проектът цели преосмисляне на бъдещото развитие на местните текстилни сектори, които 

представляват не само представляват икономически активи за техните селски райони, но също 

така им носи социални придобивки и насърчава тяхното чувство на идентичност. 

Дейности: Проведени са срещи, на които се дискутират машините и софтуерните технологии в 
сектора. Съвсем скоро се стига и до идея за по-мащабно партньорство. Италианската МИГ „Altra 
Romagna“, която също има текстилно ноу-хау е приобщена към проекта. Общите цели, споделени 
от партньорите включват създаване на продукти за сътрудничество и позициониране на нови 
пазари чрез обединяване на техните умения и ноу-хау с крайна цел за развитие на шивашкото и 
текстилно производство на местно ниво. Планираните срещите по проекта съвпадат с европейски 
панаири, на които всички партньори присъстват. Реализираните спестявания от ефикасността на 
проекта се използват за проучване на варианти за иновативен текстилен продукт, което да 
представи идентичността на двата селски района и едновременно да се използва в различни 
културни събития. Сред предложените идеи са план за събития, създаване на търговска марка и 
маркетингова система. Сътрудничеството води до обединяване усилията на множество 
заинтересовани страни – от икономическия, изследователски и туристически сектор, до 
създаването на допълнителни умения и ноу-хау.  
 
 

Производство на брикети в Латвия 

Обобщение: ЕЗФРСР подкрепи бизнеса на компания за дърва за огрев с дългогодишна клиентела, 
която да диверсифицира бизнеса си чрез създаване нова производствена линия за преработка 
на дървесни отпадъци и въвеждане на производство на брикети. 

Цел: Целта на този проект е да разнообрази източника на приходи и да разшири бизнеса, като 
създаде линия за преработка на дървесни отпадъци и други органични материали. 

https://www.ateliertuffery.com/en/
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Дейности: Дейностите по проекта включват закупуване на оборудване; подготовка и обновяване 
строителна площадка; заделяне на финансови резерви, прогнозиране на динамиката на цените; 
подбор, набиране и обучение на персонал; монтаж и проверка на оборудването; и подготовка на 
обекта за въвеждане в експлоатация. 

Резултати: Диверсификацията на бизнеса вече има положителен резултат, като са създадени още 
три работни места на пълен работен ден и шест допълнителни работни места на непълно работно 
време.  

Обща стойност на проекта (€): 116 000  

 

Модернизиране на традицията – Производство на бонбони „Doces де Pereira“ 

Обобщение: Този проект е насочен към модернизиране производството на местни сладкиши в 

един португалски регион. Чрез комбинирането на традиционни, но по-ефективни техники на 

производителност, както и нова схема за търговия се постига по-голям принос за компанията – 

местно предприятие и икономиката в селския район, като цяло. 

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 програма ЛИДЕР, е да се модернизира производствения 

процес с въвеждането на ново оборудване, като същевременно се запазят традиционните за 

региона елементи на производство на бонбони. Проектът цели и развитие на продажбите. 

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 и по-нататъшно модернизиране на бизнеса. В допълнение към това, е разработена нова 

маркетингова стратегия за насърчаване на регионалната гастрономия. 

Резултати и ползи: Проектът е постигнал първоначалните си цели, като е довел до разширяване 

на производствените мощности по устойчив начин, увеличавайки и рентабилността. Проектът е 

довел до създаването на две нови работни места и косвено, още десет, около определените за 

продажба места.  

Поуки: 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 запази регионални традиции живи. 

Обща стойност на проекта (€) 41 920 

Модернизация на предприятие за мляко и млечни продукти носи добавена стойност за местното 
биологично производство 

Обобщение: Модернизирането на инфраструктурата, производствена линия и вътрешните 

операции на завод, който е един от пионерите в производството на биологично мляко и млечни 

продукти, подобри конкурентоспособността на бизнеса и създаде нови възможности за местното 

биологично производство. 
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Предистория: В предприятието за производство на мляко и млечни продукти, собственост на 

Асоциацията на земеделските кооперации на Волос (Гърция), едни и същи помещения и 

техническо оборудване за пастьоризация, съхранение и бутилиране на мляко са били използвани 

за производството както на органични, така и на конвенционални продукти. Беше необходимо 

приемането, обработката, съхранението и манипулациите с конвенционалните продукти да се 

отдели от това на органичните продукти,  за да се съобразят с правилата, както и с хигиената и 

безопасността на стандартите за храните. 

Цел: Основните цели на проекта са : 1) да се подобри жизнеспособността на кооперацията; 2) 

увеличаване на производствения капацитет; 3) подобряване на биологичното производство чрез 

създаване на отделна производствена линия; 4) гарантиране на спазването на стандартите за 

безопасност на храните чрез обновяване на линията за конвенционално производство; 5) 

увеличаване на гамата от продукти, предлагани на клиентите. Като цяло целта на проект е да 

създаде нови възможности за местния пазар и да спре обезлюдяването на района. 

Основни дейности: Основните дейности по проекта включват : I) изграждането на нови сгради ( 1 

700 m2), включващи нов комплекс за приемане, съхранение, пастьоризиране и бутилиране на 

биологично мляко; II) инсталирането на нов комплекс за обезмирисяване, пастьоризация и 

хомогенизиране на конвенционална краве мляко (10 000 л/час); III) доставката на климатична 

инсталация за помещенията, химическо почистване на място (CIP) и друго оборудване; IV) 

система с обратна осмоза за конвертиране на отпадните води до питейна вода. 

Резултати и ползи: Благодарение на проекта на кооперацията може да поеме местното 

млекопроизводство (краве и козе) и да укрепи местната верига за доставки, като предложи 

висококачествени продукти на потребителите, подобрявайки благосъстоянието на местното 

население. Проектът адресира проблемите, произтичащи от конкурентна икономическа среда на 

съвременния пазар, за да гарантира жизнеспособността на кооперацията. В същото време, 

проектът помага за задържане на населението в района и за насърчаване на младите хора да се 

включат в селското стопанство и особено в биологичното земеделие. 

Поуки: Чрез максимално използване на местни суровини и материали за създаване на качествени 

продукти – с акцент върху органични такива, и модернизация на съоръжения, оборудване и 

системи за управление на производството, заводът увеличава добавената стойност на 

продуктите и повишава конкурентоспособността на компанията. Предизвикателство на 

кооперацията беше насочване на производството на биологично козе мляко и това бе 

преодоляно чрез производството на биологични кисело мляко от козе мляко. 

Обща стойност на проекта (€) 6 139 800 

Повишаване на конкурентоспособността на фирмата за преработка на домати в Гърция 

Обобщение: Средствата на ЕЗФРСР повишават конкурентоспособността на гръцка компания от 

селски район за преработка на домати чрез модернизация на оборудване и инфраструктура, вкл. 

повишаване хигиенните условия на работната среда. 

Предистория: Фирмата „D. Nomikos“ е създадена през 1915 г. като първото съоръжение за 

преработка на домати в Югоизточна Европа. Фирмата обработва над 120 000 тона пресни 

плодове всеки сезон и се занимава изключително с преработка на домати. Тя е специализирана 

в продажбите на промишлени предприятия за по-нататъшна обработка и опаковане. Фирмата 

винаги е била на върха на технологичните иновации и разработване на продукти и всяка година 
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инвестира най-малко 50% от своите нетни приходи в ново оборудване и модернизация на 

предприятието. 

Цел: В съответствие със Стратегията за повишаване на конкурентоспособността и постигането 

нуждите на пазара, компанията модернизира и оборудва производствената линия и добавя нова 

инфраструктура, която подобрява условията по преработка на сурови домати. 

Основни дейности: Инвестициите, предвидени от проекта включват: І) модернизация на 

съществуващото оборудване за преработка и опаковане, както и подмяна на специфичното 

оборудване за опаковане, използвано за работа в асептична среда; II) обновяване на 

биологичното комплексно почистване в помещения и строителство на нов резервоар за вода, 

който дава възможност за по-рационално използване на водните ресурси. 

Резултати и ползи: От повишената производителност на компанията се облагодетелства цялата 

верига за доставки и местната икономика като цяло. Инвестициите са се увеличили нагоре по 

веригата във връзки с местния пазар, който предоставя суровините и услугите, разширяване на 

капацитета на предприятието за усвояване  и предостави стимул на младите земеделски 

производители да влязат в бизнеса. Накрая, инвестициите генерират създаването на работни 

места сред местната общност. Пазарът и потребителите ще се възползват от по-качествени 

продукти, по-високи хигиенни условия и опаковки, отговарящи на европейските стандарти. 

Поуки: Непрекъснатото постигане на по-високи технологични стандарти в производствените 

процеси и модернизацията на производствената инфраструктура са ключов фактор за 

насърчаване на конкурентоспособността на селскостопански и хранителни компании и засилване 

на връзките с доставчиците, потребителите и другите участници от цялата верига за доставки. 

Общ размер на проекта (€) 3 600 000 

Един нов продукт – извара с пробиотик 

Обобщение: Въз основа на необходимостта от подобряване на търговската стойност на сирене 

извара и като резултат от сътрудничество с изследователски институт, проектът доведе до нов, 

иновативен, балансиран млечен продукт – извара с пробиотик. 

Предистория: Компанията „Mlekarna Olesnice“ произвежда най-вече сирене извара, подобно на 

извара, и изработено от различни видове мляко. Първоначално са произведени три различни 

вида извара в триъгълна форма с различно съдържание на мазнини и опаковани във вакуумна 

опаковка. Тази опаковка дава възможност за запазване на неизползваната част и понякога може 

да доведе до изтичане на суроватка. Също така, остатъчният кислород под обвивката позволява 

развитие на нежелани дрожди и плесени. Ето защо срокът на годност не може да бъде удължен. 

Поради тази причина компанията реши да направи нововъведения във пускането на нов продукт 

и опаковка. 

Цел: Основната цел на проекта е да се разработи нов продукт с извара със състав и опаковка, 

позволяващи по-дълъг срок на годност, който ще позволи разширяване на пазара, по-високи 

приходи, по-сигурна и разширена заетост и осигуряване на качество на продукта насочени към 

здравето на потребителите. Компанията се свърза с един изследователски институт за 

разработване на нови производствени технологии и опаковки. 

Основни дейности: Основните дейности включват: І) сътрудничество с изследователски институт; 

II) разработване на рецепти и методи на работа, технологични процеси, подбор и контрол на 

суровини; III) производство в лаборатория и техническо измерване, изпитване на физико-
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химични и микробиологични параметри; IV) изпитване на трайността и сензорна оценка на 

продукта; V) изготвяне на дизайна на продукта, в сътрудничество с производителя на опаковката. 

Резултати и ползи: Този нов продукт с пробиотик вече е на пазара, в Чехия и Словакия, и има 

положителен ефект върху здравето на потребителите, има дълъг срок на годност и , благодарение 

на неговата опаковка, също е практичен и удобен за потребителите. Производителят вече може 

да стандартизира теглото на изварата и това подобрява ефективността на производството. 

Проектът е довел до подобряване конкурентоспособността и жизнеспособността на компанията. 

Поуки: Разпространението на информация и добри практики подобрява информираността на 

фирмите, работещи в хранително-вкусовия бизнес за възможностите за прилагане на иновативни 

проекти. Административните изисквания за по-сложни проекти, които са насочени към иновации 

в продукти на базата на сътрудничество с изследователски институции, може да обезкуражи по-

малките компании да изпълняват подобни проекти. 

Общ размер на проекта (€) 565 120 

Увеличаването на производството и качеството на соеви продукти в Словакия 

Обобщение: Фирмата ALFA BIO е участвала в производството и продажбата на здравословни 

хранителни продукти, като същевременно се подобрява качеството на соевите продукти и се 

разширява пазара чрез въвеждане на нови технологии. 

Предистория: Фирма ALFA BIO е създадена през 1991 г. и въвежда производството на соево 

сирене, наречена тофу, в бивша Чехословакия. Започва като малък семеен бизнес, и след това се 

превръща компания за соеви хранителни продукти и износ за съседните страни. Благодарение 

на помощта, получена от ЕЗФРСР, ALPHA BIO е увеличила производството и качеството на своите 

продукти. 

Цел: Увеличаване производството на компанията посредством въвеждане ново оборудване за 

производство на ферментирали и неферментирали напитки, бобови производни и готови ястия. 

Основни дейности: Основните дейности, които са предприети, са: I) закупуване ново оборудване 

(автоклав за стерилизация, почистваща техника, етикетираща машина и т.н.) с цел увеличаване 

на капацитета и ефективността на производството; II) инсталирането на две нови производствени 

линии за производство на плодови напитки с добавени ферментирали и неферментирали соеви 

съставки, както и пюре от хранителни продукти; III) обновяване на сгради за нови производствени 

линии и изграждане на пречиствателна станция. 

Резултати и ползи: Компанията е увеличила своята конкурентоспособност на соевия пазар за 

хранителни стоки и е в състояние да адаптира продуктите си към предпочитанията на 

потребителите. Новото оборудване не само е допринесло за повишаване на ефективността на 

производството и качеството, но също така и за подобряване на условията на труд. 

Поуки: Компанията има положителен опит в получаване на средства по ПРСР. Изпълнението на 

проекта е разделено на три фази, които са позволили на компанията да финансира дейности с 

използване на паричния поток, без да иска банков заем. Исканията за плащания винаги са били 

представени в края на всяка година, за да се получат средствата обратно в първите месеци на 

следващата година. Интелигентно изработения график и доброто техническо планиране са важни 

да се запази балансът на инвестициите в рамките на всеки етап от изпълнението 

Обща стойност на проекта (€) 1 337 881 
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The Golden Dairy 

Обобщение: Фирмата „Golden Dairy“ Ltd. получава финансиране за обработка на коластра от 

уелски ферми, за да се увеличи съдържанието на протеин в млякото. Високата добавена стойност 

на млякото ще се гарантира от модерните съоръжения за производство и преработка. 

Предистория: Проектът е част от схема за БФП, който предвижда финансова помощ за капиталови 

инвестиции, които да добавят стойност към земеделските и горски продукти. 

Цел: Основната цел на проекта е обработката на коластра от уелски земеделски стопанства чрез 

създаване собствено производство и съоръжения за обработка. Коластрата, като форма на мляко, 

произведено от бозайници в напреднала бременност, е известна с по-ниското съдържание на 

мазнини и по-високото съдържание на протеини от обикновеното мляко. Общата цел е да се 

подобри, както качеството на млякото, така и да се предоставят допълнителни възможности за 

доход на земеделските производители. 

Основни дейности: Създаване на собствена производствена база и съоръжения за обработка на 

място. 

Резултати и ползи: Коластра, студено изсушена ще се продава под формата на прах. Закупувана 

от компания от ферми, които принадлежат към кооперация за биологично мляко, ще осигури 

алтернативен доход от нещо, което в момента няма търговска стойност, да се превърне в 

печеливш завършен продукт. 

Поуки: Бъдете отворени за възможности за подобряване на качеството на традиционните 

суровини и продукти като например млякото. Винаги бъдете в челните редици на въвеждане на 

модерни съоръжения, които ще гарантират по-висока добавена стойност за вашите стоки и 

впоследствие по-добра позиция на пазара. 

Обща стойност на проекта (€) 108 528 

 

Склад за съхранение и обработка на грозде 

Обобщение: Построен е център за преработка на плодове, разположен в близост до овощните 

градини, за да се обработва десертно грозде. Към склада се добавя разширение от 8,682 кв. м, 

като на тази  площ ще се разположи цялата линия за обработка (място за почистване, хладилници, 

офиси, складова площ). 

Предистория: Десертно грозде от сорта „apirenas“ е една от малкото стоки, търсенето на които се 

увеличава годишно с около 8%, най-вече в англоговорящите и скандинавски страни. С цел да се 

отговори на това търсене, е налице необходимост от засилване на логистиката и капацитета на 

производителите. Така в отговор на нуждата да продават по-добре продуктите се, земеделската 

кооперация „Moyca“ решава да построи склад и преработвателен завод за правилна обработка, 

съхранение и опаковане на плодовете. 

Цел: Целта на проекта е да се създаде център за обработка на десертното грозде в близост до 

лозята, и това да даде възможност на производителите да обработват между 120 000 кг и 150 000  

кг десертно грозде. Целта на проекта е да се създаде модерна структура за производство на 

висококачествен продукт. 

Основни дейности: Основните дейности по проекта са: изграждане на складова база и завод за 

преработка на десертно грозде (почистване, съхранение и опаковане). Складът е определеното 
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за опаковане място – линия с различни функции за обработка, вкл. крайния контрол по качество 

и етикирането, което може да едновременно на различни изисквания на пазара. 

Резултати и ползи: Освен построеното разширение и повишен капацитет (обработка/съхранение) 

складът е място, където се разполага опаковъчна линия с различни възможности за обработка. 

Проектът позволява на производителите да бъдат по-конкурентни и по-добре ориентирани към 

нуждите на пазара. 

Поуки: Този проект показва как първичната продукция може да се обработват чрез използване на 

нови технологии и в селска среда. Продукт като гроздето преди това не е бил добре продаван 

като се има предвид липсата на преработвателни предприятия за третиране на гроздето в 

съответствие с изискванията на пазара. 

Обща стойност на проекта (€) 6 902 010 

 

Печене на традиционен хляб за местната общност 

Обобщение: Екипът на проекта използва средства от ЕЗФРСР за разширяване и модернизиране 

на капацитета на производство на цех за сладкарски изделия, предоставяне на хляб и хлебни 

изделия за повече от 85 хиляди души в селските райони на Клуж и Бистрица (Румъния). 

Предистория: Компания „Agropan“ започва своя пекарския бизнес през 1991 г. Моника Ерсек 

работи в малко предприятие с ограничен екип, където произвежда хляб и други хлебни изделия. 

Скоро продуктите се утвърждават и стават високо ценени от страна на местната общност. В този 

ред, разширяването и модернизацията на капацитета стават наложителни, както и обучението на 

самите служители. 

Цел: Основна цел на проекта е: а) увеличаване на производителността и конкурентоспособността 

чрез по-добро използване човешките ресурси и производствените фактори; II) разнообразяване 

гамата от продукти, предлагани на местните общности; и III) увеличаване географския обхват, 

което ще направи марката Agropan представена в повече хранителни магазини в региона. 

Основни дейности: Екипът не се поколеба да постави бизнеса на изцяло нови основи. С проекта 

са финансирани нови съоръжения към фабриката (дървена платформа, платформа за управление 

на отпадъците, пътища за достъп и на различни платформи за съхранение на зърнени култури). 

Служителите са преминали обучение. Най-голяма част от средствата отиват за закупуване ново 

оборудване – фурни, машини за смилане, което увеличава производителността, вкл. и гамата от 

продукти и подобрява стандартите за хигиена. 

Резултати и ползи: Местните общности от двете области (Клуж и Бистрица) към момента 

получават от  пекарната традиционно изпечен хляб и широка гама от допълнителни традиционни 

продукти с високо качество. Тъй като желаят да запазят характерните за района рецепти, голямо 

количество от работата все още се извършва ръчно. Ето защо, чрез проекта са били създадени 

103 работни места. Пекарната предоставя хляб на повече от 85 хил. души. 

Поуки: Основната поука от проекта – бизнес планиране е в основата на доброто управление на 

проекта.  

Обща стойност на проекта (€) - 2 647 068 

 

Устойчива енергия на малки острови (IRDA енергиен проект) 
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Обобщение: В проекта за транснационално сътрудничество между Дания и Ирландия е включена 

програма за обучение, за да се подготвят участниците за използването на устойчива енергия на 

малки острови. Това е една инициатива за справяне с общите проблеми на жителите на островите 

и в двете страни. 

Предистория: На малките датски и ирландски острови, по традиция, се използва енергия за 

отопление, която се доставя от неефективни инсталации чрез изгаряне на изкопаеми горива. Не 

се използват ефективни и щадящи околната среда системи. Резултатът е ненужно скъпи 

енергийни разходи за островните домакинствата и фирмите и лошо екологично представяне. В 

същото време тези острови имат достъп до възобновяеми енергийни източници (слънце и вятър), 

от които могат да добиват топлинна и електрическа енергия. 

Общи цели: Основната цел е да се създаде енергийна стратегия и план за изпълнение за всеки 

остров, който е включен в проекта. Това е постигнато чрез организиране на обучения и семинари 

за жителите на острова, както и на конференция, където се сподели опит заедно с експертно 

ръководство. Програмата за обучение и семинарите помогнаха на участниците да разработят 

устойчива енергийна стратегия и да планират и да направят график за етапите на изпълнение. 

Чрез въвеждане на щадяща климата енергийна инфраструктура, на островите ще се възползват 

от „зелени“ марки, които могат да привличат инвестиции. 

Основни съвместни дейности: Семинарите са организирани на местно, национално и 

международно ниво и се провеждат при използване експертно ръководство, което предоставя 

възможност на жителите на отделните острови да постигнат индивидуални цели при наличие на 

съвместна работа между отделните острови. 

Резултати и възможности за повторение: Проектът е довел до повишаване информираността на 

жителите относно енергийната ефективност и възможността за използване на възобновяеми 

източници, като са изведени и добри практики, приложени от други острови. Това е довело до 

непосредствени икономически печалби, вкл. и развитие бизнес идеи в тази насока, ползи за 

околната среда, откриване възможности за заетост за островните общности. Проектът завършва 

с окончателна конференция, където е представен енергиен план за действие на всеки остров.  

Обща стойност на проекта(€) - 165 000. 

 

Добри практики, свързани с диверсификация на земеделските към неземеделски икономически 
дейности 

 

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 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, 
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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 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 био 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 

 

Иновации в земеделието: „Пресни и готови за консумация“ произведено в Умбрия 

Обобщение: Сътрудничеството между научноизследователския сектор и селскостопанските 

производители помага за справяне с предизвикателства в сектора на селското стопанство, като 

довежда до иновации, диверсификация и трансфер на знания в Умбрия, изразяващо се в 

разгръщането на „свежи и готови за консумация“ плодове и зеленчуци. 

Предистория: Създаден е консорциум, съставен от Университета на Tuscia, „Novamont“ – Център 

за научни изследвания и иновации в селското стопанство и три компании, за да се отговори на 

необходимостта от новаторски решения на регионалните ферми. 

Цел: Специфични цели на проекта са: I) да разнообрази основните дейности на земеделските 

стопанства“, за да започне да произвежда „свежи и готови за консумация“ плодове и зеленчуци; 

II) създаване на нови пазарни възможности, насочени основно към големите супермаркети; III) 

въвеждането на нови и „щадящи околната среда“ опаковъчни решения. Подобряването на 

жизнеспособността на земеделските стопанства е основната цел на проекта. 

Основни дейности: Основните дейности по проекта са свързани с проектиране на процесовите и 

продуктовите иновации (реализира се съвместно с партньора изследовател) и тестването им в 

стопанствата. Иновационните процеси са насочени към запазване на свежестта на продуктите за 

по-дълго, повишаване на техния „срок на годност“. Разработена е специална „екологично чиста“ 
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опаковка на продукта. Положени са специални усилия за намиране на нови пазари на тези 

продукти, с особено внимание към големите супермаркети.  

Резултати и ползи: Благодарение на проекта земеделските производители диверсифицират 

приходите си, като въвеждат нови продукти и откриват нови възможности на пазара, което в 

крайна сметка довежда и до увеличаване печалбите от селскостопански дейности. Земеделските 

производители стават част от регионална къса верига на доставки, като подобряват уменията си 

и допринасят за разпространение на иновациите. Сътрудничеството между предприемачите, 

Университета и технологичната област създава платформа за интерактивно и иновативно 

предприемаческо поведение. 

Поуки: Участието на земеделските производители е от решаващо значение за да се направи 

оценка на нуждите от иновации, тестване на предложените решения, да се покажат резултатите 

на други хора и да стимулират интересни дейности по веригата на доставки. Липсата на кредити, 

ограничения на допустимите разходи и ограниченията за авансово плащане, са въпроси, които 

трябва да бъдат решени.   

Обща стойност на проекта (€) 499 400 

 

Развитие на екофермите в Унгария 

Обобщение: Този проект финансира развитието на ферма, която се занимава с биологично 
земеделие от 1999 г. и работи като отворена ферма за професионалисти от 2004 г. 

Стопанството е било многофункционално пространство с хостинг на изследователски проекти, 
заинтересовани специалисти, лица и групи и програми за местните държавни училища. Поради 
нарастващия брой посетители, фермата се е нуждаела от модернизация. 

Дейности: Основните дейности включват изграждането на нова 50м2 селскостопанска изложбена 
сграда; изграждането на нова пчелина от 60 м2, изработена от традиционни материали и 
техники, за да се обучат учениците на пчеларството. 

Резултати: Проектът спомогна за разнообразяване на дейностите на фермата, създаде работни 
места за цялото семейство и спомогна за задържането на младите хора в местната зона. 

Обща стойност на проекта (€): 145 000  

 

 

Създаване на органична винарска изба 

Обобщение: Един производител на вино и привърженик биологичното производство е 

модернизирал производствените си съоръжения и оборудване за да се добави стойност към 

крайния продукт, насърчаване на висококачествени органични вина и подобряване на имиджа 

на района като винопроизводителен. 

Предистория: Инвеститорът е производител на вино от 20 години и винаги е бил отдаден на 

високото производство на качествено вино. Той в момента 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 

инвеститорът не разполага с финансови възможности да инвестира в материалната база. По-
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конкретно, производството на висококачествено органични вино изисква специални резервоари 

за студено стабилизиране на виното и друга специализирана техника. 

Цел: Целта на проекта е да се насърчи развитието на селското предприемачеството, увеличаване 

на добавената стойност на земеделската продукция, улесняване на достъпа до пазарите за 

местното биологично вино и разнообразяване на икономическата дейност. 

Основни дейности: Съществуваща сграда е била променена и адаптирана за създаването на 

модерна винарна и бутилиране на вино, произведено от биологично лозарство. Инвестициите 

включват преобразуване на съществуващите съоръжения за винарна, система за сертифициране 

на храните за здраве и безопасност и предоставяне на оборудване, което включва най-новите 

технологии и автоматизация като перисталтична помпа, де-Stemmer, изолиран резервоар за 

студена стабилизиране на виното и винификатор. 

Резултати и ползи: Проектът ще доведе до създаването на винарна и помещение за бутилиране, 

складове, офиси и площи за дегустация на вино. Винарната ще се произвеждат бели и червени 

органични вина. Ползите за района включват насърчаването на „биологично производство“, 

което прави местното вино да се отличава със своето качество и щадящи околната среда методи 

на производство. Предвижда се назначаване на един човек на пълен работен ден. 

Общи разходи по проекта (€) - 367 800 

 

Изграждане на хладилни съоръжения и малко съоръжение за опаковка на продукти от 
градинарство 

Обобщение: Инвестицията се отнася до търсенето на по-високо качество, по-безопасни продукти, 

свързани с градинарството. Проектът въвежда високо качество на опаковане и хладилни системи, 

които допринасят за подобряване хранителните стандарти за здраве и безопасност. 

Предистория: Инвеститорът в проекта е местен фермер, който има семеен бизнес в областта на 

отглеждането на зеленчукови култури и тяхната продажба. За да повиши вниманието на местната 

общественост по въпросите за безопасността на храните, той закупува хладилни съоръжения и 

малко на брой съоръжения за опаковка на градински продукти. В резултат, инвестицията води до 

създаване на отделно предприятие, което се капитализира върху едно предимствата на селския 

район – зеленчукопроизводството.  

Цел: Основна цел на проекта е създаване на модерно, иновативно съоръжение за опаковка и 

хладилен агрегат на градински продукти. То ще има за цел да предоставя висококачествени 

продукти, които гарантират стандартите за качество и безопасност на храна. 

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 местния и национален пазар. За да гарантира 

безопасността на храните инвестицията ще включи постигане стандартите за качество, като 

въведе системата за качество на НАССР. 
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Поуки: Основната поука от проекта е свързана с укрепване на предприемачеството в селския 

район, като алтернативна икономическа дейност, която може да бъде трайно решение по 

отношение отдалечеността на селския район. Проектът води и до създаване на по-добра връзка 

между етапите на производство и последващ маркетинг на продукцията.  

Обща стойност на проекта (€) 366 696 

Добри практики в областта на Услугите: 

 

Модернизация на кланица в „Pays de Soule“ 

Обобщение: В регион, където животновъдството е от ключово значение за местната икономика, 
модернизирането на кланицата в „Mauleon“ означава създаване на нови услуги за местните 
животновъди и нови работни места в региона. 

Предистория: Икономиката на Soule, най-малката област на Pays баските, която има около 14 000 
жители, разпределени около 35 общини, се основава главно върху животновъдството. 
Модернизацията на кланицата в Mauleon представлява важен стимул за местната икономика. 
Кланицата е била за пръв пот подобрена през 2003 г. с изграждането на нова транжорната за 
месо. Но през 2009 г. става ясно, че съоръжението не задоволява потребностите на 
потребителите, както по отношение на капацитета, така и по отношение на предлаганите услуги. 

Цел: Основната цел на проекта кланицата да се модернизира и да се разнообразят предлаганите 
услуги, за да отговорят по-добре на очакванията на своите клиенти, особено по отношение на 
желанието си да се осъществяват преки продажби. Други важни цели са: I) икономия на енергия 
и вода; II) намаляване на отпадъците и миризмата, и III) да се създадат нови възможности за 
работни места за местните жители. 

Основни дейности: Основните дейности по модернизация включват: I) разширяване на 
помещението за рязане на месо и помещението за опаковки; II) обновяване на сградата и 
реорганизация на производствените линии; III) инсталиране на ново оборудване, като машина за 
вакуум-опаковане и машина за автоматично етикетиране; и IV) инсталиране на ново оборудване 
за намаляване на въздействието върху околната среда, като например сепаратор за пречистване 
на водата от масло и бензин и система за осветление, която използва датчици за движение. 

Резултати и ползи: Кланицата е разширена, помещенията за рязане и опаковане бяха увеличени 
до 600 m2 което означава, че 2600 тона месо могат да бъдат преработени на година. Новото 
помещение за рязане също така предлага някои нови услуги за потребителите. Месото се нарязва 
според изискванията на потребителя – дали за консумация и/или за директна продажба. Времето 
за изчакване за клане е намалено от 6 до 3 месеца и са открити четири нови работни места. 

Поуки: ЕЗФРСР финансирането е от решаващо значение, тъй като това условие е важен стимул за 
публичните и частните партньори да се ангажират с проекта. За долината на Soule и съседните 
области този проект играе стратегическа роля за животновъдите, като им помага да влязат в 
директните продажби. 500 животновъди са преки или косвени потребители на кланицата чрез 
кооперацията Axuria. В допълнение, инвестициите помогнаха да бъдат запазени 33 работни места 
и да се създадат допълнителни възможности за заетост. 

Обща стойност на проекта (€) 1 613 677 
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Добри практики в областта на селския туризъм 

 

Спа Ферма 

Обобщение: Стара ферма, разнообразена в СПА център, който съчетава начин на живот и селски 
живот. 

Предистория: Стара, изоставена ферма, разположена северозападно от холандската провинция 
Оверейсел. Постройката на фермата датира още от 1645 година. Собствениците на фермата 
решават да я реновират в здравен спа център и по този начин да диверсифицират своите доходи. 

Цел: Основна цел на проекта е да се реновира стара ферма в здравен центът, който предоставя 
спа услуги.  

Основни дейности: Реновиране на старата ферма и изграждане на спа център. Освен спа центъра 
на стопанството, собствениците разполагат и с мандра за сладолед, стадо говеда, фурна за хляб 
и възможност за настаняване. Спа фермата има две сауни, билкова сауна, стая с глинена фурна за 
лечение с кал. Всяко пространство предоставя различно изживяване. Например, подът на 
билковата сауна е покрит с борови клони, за да стимулира определени точки на краката. Нежната 
мъгла, произведена от горелката, изпълва въздуха с успокояващия аромат на борови игли и 
билки. Посетителите могат да се възползват от различните удобства, в зависимост от спа пакета, 
който са избрали. Всички СПА пакети, предлагани от фермата, включват някакъв елемент от 
провинцията и животът на открито. 

Резултати и ползи: Запазването на характерната за района селска къща е цел на бенефициента. 
Благодарение на инвестицията на старата фермерска къща е дадена нова функция, като не просто 
е заменена с нова сграда.  

Поуки: Преобразуването на старата селска къща се оказва доста скъпо начинание. Подкрепата от 
селската програма е била повече от необходима, като именно тя позволява бенефициента да 
реализира инвестицията по начина, по който е първоначално планирана. Необходимо е било да 
мине известно време преди да се разсеят някои съмнения на местните.  

Какво би могло да се направи по-добре: в момента СПА центърът е изграден до максимален 
капацитет за разширяване, който може да се използва. Това предотвратява бенефициента да 
разшири своята дейност без  да има известни правни последици. Бенефициентът счита, че 
проблема може да се реши с намесата на местната власт.  

Обща стойност на проекта (€): общ бюджет 825 000; Частен 625 000. 

 

„Природното наследство като елемент от разнообразяването на селския туризъм“ 

Обобщение: Фермата „Salecchia“ е добре позната в Апулия (Италия) 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, Италия. Тя е 
регистриран в списъка на образователни ферми от региона 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. 
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Цел: Целта на проекта е да се увеличи, както броя на посетителите в стопанството Salecchia, така 
и да се подобрят предлаганите еко-туристически услуги, като се разшири целевата група от  
посетители отвъд границите на регионите. 

Основни дейности: Проектът е подпомогнал възстановяването на няколко от селскостопанските 
сгради и е довел до стартирането на нови образователни услуги. Възстановяването включва 
обновяването на съществуващите стаи за гости, реконструкцията на отоплителната система, 
подновяването на трапезарията и създаването на „Музей на гората“, който показва информация 
за биологичното разнообразие в горите. Той 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 – 5000 
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 предоставят възможност на 
фермата да предоставя нови образователни дейности (като екскурзии с екскурзовод) и създават 
възможност за разнообразяване на доходите. 

Обща стойност на проекта (€): 600 000 

 

„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, което носи името си от малко селце в 
Rocca San Felice (село, разположено в провинция Авелино, Южна Италия). Представлява 
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, които произвеждат сирене „Carmasciano“ в съответствие с традиционния процес за 
производство на сирене. 

Цел: Целта на проекта е да се диверсифицират приходите на стопанството чрез развитието на 
агро-туристически дейности, които да създадат нов източник на доходи и начин за подобряване 
на пазарните възможности за предлагане на сиренето „Carmasciano“. Очаква се инвестицията в 
агро-туризъм да допринесе за повишаване информираността за качеството и особеностите на 
сиренето сред новите клиенти и потребители. 

Основни дейности: С подкрепата на италианската селска програма фермата „Forgione“ извършва 
инвестиции за възстановяване на стара сграда като я адаптира за предоставяне на туристически 
услуги. Модернизирани са откритите пространства в стопанството за развлекателни дейности. 

Резултати и ползи: Проектът е довел до създаване на девет стаи за гости, ресторант, кухня и място, 
където се представя чрез анимация древната местна традиция. Инвестирането в агро-туризъм е 
създало възможност за работа в стопанството на членовете на домакинството. В резултат е 
създадено селскостопанско тържище за насърчаване и валоризация на продуктите на 
стопанството, което е довело до нови източници на доход чрез директни продажби. 
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Поуки: Диверсификацията не само създава нови възможности за развитие на фермата, но и 
подобрява състоянието на околната територия. В резултат на извършените инвестиции фермата 
е станала по-привилегировано място за опазване и анимация на древната местна традиция за 
създаването на продукта - сирене „Carmasciano“. По този начин, в допълнение към преки ползи 
за фермерско семейство, проектът постига и мултиплициращ ефект върху по-голяма част от 
територията на селските райони.  

 

„Местни продукти: Транснационална промоция на селските умения за развитие“ 

Обобщение: Практиката представлява транснационално партньорство в рамките на програма 
ЛИДЕР, като подкрепя съвместното разработване и обмен на теми, свързани с производството на 
местни храни и напитки, включително специфични умения, свързани с отглеждането, транспорта, 
логистиката и градинарството, като цяло, както и насърчаване  на заетостта. 

Предистория: През 2010 г. 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. 
Идентифицираните области на интерес включваха проекти в туризма, околната среда и селското 
стопанство. След първоначалното посещение през октомври 2010 г., и двамата координатори, 
заедно с местните служители решават, че са готови да работят за съвместното изпълнение на 
проекти, свързани с местни продукти и уведомяват  съответните управляващи за интереса им да 
участват в транснационален проект. 

Общи цели: Въз основа на предишната работа в района Kintyre и постигнатите резултати относно 
местното производство на храни се определя обща цел на проекта - 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 отделните проекти за местни храни 
в Tarbert, Campbeltown, Islay и Gigha (Шотландия) и в Сконе Nordväst Södra Leader (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: Организирани са реципрочни посещения, както на шведски, така и 
на шотландски делегации, които да популяризират предприетите мерки за увеличаване 
капацитета и да гарантират дългосрочната устойчивост на ценни ресурси на Общността, свързани 
с местното производство на храни. Проектът демонстрира как сътрудничеството с местния 
бизнес – създаване на обучения, доброволчество и възможности за заетост, води установяване 
на икономически, социални и обществени ползи за селските райони, вкл. партньорство и обмен 
на знания отвъд националните граници. 

Резултати и възможност за повторение: Транснационалният проект улеснява ученето и трансфера 
на знания. По-конкретно, повишена е осведомеността и разбирането на заинтересованите страни 
в рамките на по-широката общественост относно достъпа и качеството на местната продукция в 
областта. Партньорството успешно идентифицира ресурсите, необходими за предоставяне на 
дейностите 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. Подобрени са нивата на 
сътрудничество и съвместна работата във връзка с различни проекти между страните. 

Поуки: Част от поуките са свързани с възможността да се излезе извън местния контекст, като се 
видят различни работни подходи в едни и същи области на дейност, което насърчава и двете 
страни да търсят различни решения. 

Местоположение на проекта и допълнителна информация: Сред по-големите ползи, генерирани 
от транснационалния проект са по-доброто разбиране на различните подходи към предоставяне 
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на подкрепа от програма 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 

 

„Трансгранично предприемачество  Blekinge/Warmia-Mazury“ 

Обобщение: В този проект за транснационално сътрудничество шведски и полски местни 
инициативни групи (МИГ) насърчават генерирането на бизнес идеи, стартирането на микро-
предприятия, както и развитието на нови партньорства в областта на селския туризъм. 

Предистория: Шведският партньор е търсил ефективни начини за насърчаване на износа за малки 

фирми за услуги от областта  Blekinge, Швеция. Полша е избрана поради бързоразвиващата й се 

икономика. Според Томи Свенсон, директор на МИГ Blekinge. „Ние имаме много да се учим един 

от друг и нека не забравяме, че Полша е една от най-бързо развиващите се икономики в Европа.“ 

Две ЛИДЕР области в Североизточна Полша харесват идеята за съвместна дейност, съгласявайки 

се да станат партньори по проекта. Интерес изразяват и съществуващи корпоративни мрежи от 

Полша и Швеция. 

Общи цели: Общата цел на проекта е стимулиране развитието на бизнеса чрез улесняване нови 

контакти между шведски и полски компании. По-конкретно, проектът има за цел: I) да се създадат 

най-малко пет нови предложения за развитие на селски туризъм, които отговарят на очакванията 

на чуждестранните посетители (темите покриват: дейности на открито и спорт, села, кулинарното 

наследство, зелен/еко-туризъм и култура); II) подкрепа на започването на индивидуални бизнес 

дейности (микропредприятия), прилагайки модели на най-ефективните и благоприятни условия 

за развитие на селските рамките райони; и III), създаване продуктови консорциуми, бизнес групи 

за партньорство, мрежи за сътрудничество и съвместни бизнес организации. 

Основни съвместни дейности: 250 души са участвали в 15 международни дейности в Швеция и 

Полша, насочени към развитието, маркетинга и тестването на поредица нови продукти за чужди 

туристи. Въведените в резултат от проекта маркетингови подходи, включват взаимна реклама и 

участие на търговски представители от една националност в различни инициативи, включително 

и със своите клиенти. Реципрочното участие на панаири и участието в пилотни посещения на 

местните предприемачи и НПО служи за оценка на услугите на техните проектни партньори. 

Резултати и възможност за повторение: Новосъздадените спортни и други дейности на открито, 

вкл. риболов, разходки за събиране на билки, готвене на открито. Единадесет села са формирали 

продуктов консорциум, четири от които вече предлагат функциониращи пакети. Услугите, 

представящи кулинарното наследство се предлагат под формата на кулинарни маршрути. Марки 

и продукти, като например лосове, елени и диви свине отговарят на марката „от дивата природа“. 

Сред предлаганите нови услуги в областта на зелен и еко туризъм са посещение в райска градина 

в Полша и посещение на гора в комбинация с фотосафари в Швеция. Взаимното тестване на 

предлаганите нови услуги допринася за създаване на малки фирми и за намирането на партньори 

между двете страни. Като резултат няколко безработни  лица са станали микро-предприемачи в 

Полша, а в Швеция са създадени пет нови микропредприятия. 

Местоположение на проекта и допълнителна информация: Предприемачите от Полша създават 

мрежа “KompetensPo(o)len”, която подпомага шведски компании, които искат да отговорят на 
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изискванията на полския пазар. Например, компании за недвижими имоти, които възнамеряват 

да продават шведски вили на полския пазар. 

Обща стойност на проекта (€): 298 827 

 

Насърчаване на зелен туризъм в селските райони 

Обобщение: Проектът е насочен към разработване на стратегия за интегриран селски туризъм в 
областите край езерата Гарда и Балатон. Идейната концепция на стратегията се основава върху 
взимане под внимание екологичните и културни ценности и възможностите за развитие на 
крайбрежния туризъм. 

Предистория: Вътрешността на селските райони и територията около езерата предлага същите 
ограничения по отношение икономическо развитие и обезлюдяване. Въпреки това, териториите 
са активни райони, които предлагат набор от природни и културни ресурси с висок туристически 
потенциал, като красиви пейзажи, реки и естествени водопади, меки хълмове, исторически места 
и сгради. В кулинарен аспект могат да предложат типични местни продукти като сирене, вино, 
зехтин, кестен, мед и трюфели. 

Общи цели: Основата идея е да се използва крайбрежието на езерата като потенциална област 
на туризма и да се стимулира икономиката на тези райони. Конкретни цели на проекта са: I) 
подпомагане интеграцията между местните продукти и традиционния крайбрежен туризъм за 
подобряване на селските и планински райони; II) разработване и приемане на съвместни 
инструменти за подобряване развитието на селските райони, които притежават „зелен“ 
туристически потенциал; III) създаване добра координация по популяризиране дейността на тези 
селски и планински райони, както и тяхната природа и ресурси. 

Основни съвместни дейности: Дейностите по проекта се концентрират върху създаването на: I) 
цялостен каталог – споделена онлайн база данни във връзка с туристическия потенциал на 
проектните области като се представят природни и културни забележителности, възможни 
екологично чисти спортове, типични местни продукти и традиции на гостоприемство; II) 
инструменти, като отстъпка „Зелена карта“ и „Green Line“ услуга, която предоставя възможност 
за резервация на цялата площ, обхваната от проекта. 

Резултати и възможност за повторение: В резултат от проекта е насърчен положителния диалог и 
икономическа интеграция между двете крайни части от района на езерата - крайбрежните 
територии  и вътрешността и планинските райони. Специално внимание е обърнато на качеството 
на туристическия потенциал, като е създадена обща марка за качество на местно ниво. Очаква се 
проектът да доведе до създаване стабилно партньорство между туристическите партньори и 
местните инициативни групи, като се повиши и разнообразието на бизнеса в селските райони. 

Поуки: Важността на обмена и сътрудничество между различните селски райони, които са със 
сходни предизвикателства, предприемане по-ефективни средства за комуникация и представяне 
и рекламиране  потенциала на селските райони пред широката общественост. 

Местоположение на проекта и допълнителна информация: Селските райони и планинските зоните 
около езерото Гарда в Италия и северния бряг на езерото Балатон и селските райони около 
Sümeg, в Унгария. 

Обща стойност на проекта (€) - 740 500 

 

Разнообразяване към селския туризъм и директни продажби 
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Обобщение: Проектът цели разнообразяване на земеделското стопанство на ферма в Източна 

Бохемия (Чехия) да увеличи своята икономическа жизнеспособност, като се създаде капацитет за 

посрещане на 20 гости, на които се предостави и възможност за участие в дейности, свързани с 

функционирането на селскостопанския живот. 

Предистория: Фермата се намира в Lipina, регион Пардубице – привлекателен за туристите район. 

Собственикът Milan Víšek решава да разнообрази дейността на своята ферма, като инвестира в 

селския туризъм. Той закупува съседна ферма с намерение да обнови неизползваните сгради и 

да се създаде на тяхно място туристически съоръжения. 

Цел: Основната цел на проекта е да се разнообразят земеделските дейности на стопанството с 

дейности в селския туризъм, което от своя страна да доведе до увеличение на доходите и 

икономическата устойчивост на домакинството и фермата, като цяло. Предвижда се постигането 

на целта да се осъществи чрез обновяване на стари и неизползвани сгради, които се намират в 

близост до фермата и закупуване обзавеждане и оборудване, необходимо, както за настаняване 

на туристите, така и за тяхното развлечение (изложбена стая; магазин във фермата и съоръжения 

за развлечение)  

Основни дейности: Ключовите за проекта дейности са свързани с обновяване ново закупените 

селскостопански пространства с цел да бъдат предоставени като туристическа база; закупуване 

на обзавеждане и оборудване за настаняване и отдих; създаване на изложбена зала (представя 

се 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, като се предостави възможност на децата да добият представа за земеделския живот. 

Резултати и ползи: Разнообразяването към агро-туризъм довежда до увеличаване устойчивостта 

на фермата. Старите стопански постройки са ремонтирани, оборудвани и превърнати в луксозни 

апартаменти, които могат да приютят до 20 гости. Магазинът е снабден с мляко и сирена, които 

са собствено производство, като са добавени 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, предоставяйки възможност на гостите да се запознаят с 

живота във ферма, се разбира по-добро разбиране за селското стопанство и неговата функция в 

обществото, като се подобрява и мнението на хората за живота в селските райони. 

Обща стойност на проекта (€): 172 237 

Средновековни Фестивали 

Обобщение: Шест МИГ-ове възнамеряват да направят иновации в комуникацията за културното 

наследство чрез транснационално сътрудничество между участниците и занаятчии, обикновено 

участващи в фестивални дейности. Партньорите също имат за цел да генерират интерес и заетост 

за развитие на селската младеж. 

Предистория: Проектът цели създаване възможности за предприемачите, НПО организациите и 

други сдружения да разширят своя асортимент от дейности/продукти чрез придобиване умения 

в областта на историческите и културни познания за съществуващия средновековен стил. Очаква 

се всички участници да се възползват  в различна степен от партньорството като по този начин в 

крайна сметка се стигне до увеличаване на местните приходи и културно обогатяване на живота 

на населението в селските райони. 
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Общи цели: Ключова цел на проекта е подобряване привлекателността и рентабилността на 

различните инициативи, свързани със средновековни фестивали. Партньорите от шестте МИГ-а 

ще въведат иновативни средства за комуникация във връзка с културното наследство между 

художници и занаятчии, които обикновено участват във фестивалните дейности. По-конкретно 

проектът има за цел да: I) подобри настоящите начини за повторно предлагане на културната 

идентичност и възможностите за заетост, по-специално за местната младеж; II) разработи местни 

стратегии за налагане на марката за подобряване на популярността на участващите райони на 

регионално, национално и международно ниво; III) привлече повече артисти, занаятчии на 

пазарните щандове и туристи в участващите в проекта селски райони. 

Основни съвместни дейности: Шест средновековни фестивала се провеждат в рамките на две 

години, всеки от тях свързан с участието на най-малко два партньора МИГ. Съвместните  дейности 

по време на фестивала са: I) организиране на лагери със средновековен начин на живот; II) 

организиране на работни срещи за представяне на средновековни занаяти и изкуства; III) 

организиране на художествен обмен на средновековна музика, театър и други сценични 

изкуства. С цел да се подобри възможността за бъдеща работа в областта на изкуствата и 

занаятите, дейностите ще включват местната младеж. Приемащата МИГ също така ще 

организират посещение на проекти по ЛИДЕР на нейната територия. 

Резултати и възможност за повторение: Подготвяйки съвместни средновековни фестивали, 

организаторите на събитията от Естония, Латвия и Португалия са придобили много ценен опит. 

Проведени са няколко обучения за въвеждане на заинтересованите граждани в новите знания и 

практически умения, свързани с средновековния начин на живот. След семинарите за обмен на 

умения, беше произведен първия набор от средновековни костюми за използване по време на 

фестивалните дейности. Партньорите по проекта са потвърдили, че съвместната работа носи 

добавена стойност за бизнеса, като реализираното сътрудничество между художници, занаятчии 

и предприемачи от различни страни е предоставило достъп до нови подходи, методи и най-

важното, нови източници на вдъхновение. 

Поуки: Различните национални правилата за кандидатстване по транснационални проекти 

представлява основното предизвикателство на проекта: летния сезон е основният период за 

фестивалите, проектът направи ранен старт, а някои партньори все още очаква одобрение. Бяха 

търсени алтернативни източници на финансиране (спонсори и частни дарители). Различията в 

правилата за пътуване и дневните разходи изискват също точно споразумение как да се споделят 

тези разходи между домакина и гостите партньори. 

Местоположение на проекта и допълнителна информация: Естония (Pärnu County), Финландия 

(Satakunta Region), Латвия (Kurzeme Region), Португалия (Santarém Област/Centro регион и Aveiro 

Област / Велика Metropolitan Area на Порто), Франция (департамент Aveyron, Midi-Pyrénées).  

През 2013 г.  работилница и фестивални прояви е предвидено  да се проведат  през май (Томар, 

Португалия), юни (Sauveterre де Rouergue, Франция) и август (Ulvila, Финландия). 

Обща стойност на проекта (€) - 287 959 

Мрежа за транснационални ено-гастрономически маршрути (TEI.Net) 

Обобщение: МИГ-ове от Италия, Малта, Дания, Испания и Уелс се обединяват за разработване на 

обща стратегия за насърчаване местните културни традиции и храни, като подход за по-добър и 

здравословен начин на живот и възможност да въведат иновативност в своите туристически 

продукти и услуги. 
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Предистория: Отчетено е значението на предишни проекти, свързани с утвърждаване историко-

културните пейзажи, археологията, занаятите и естествената околна среда, като ценности и 

аспекти, които формират, напр. средиземноморската диета – чист зехтин, хляб, тестени изделия. 

Разширявайки това прозрение, ено-кулинарните маршрути ще гарантират на клиента качество, 

въз основа на териториалния, културния и климатичния произход. 

Общи цели: Проектът цели разработване на мрежа от ено-гастрономически маршрути от всеки от 

участващите МИГ-ове. По-конкретно, проектът цели да се развие, насърчи и управлява 

интегрираното туристическо предлагане на регионално и международно ниво. Мрежата ще бъде 

проектирана в съответствие със специфичните характеристики на местните културни/хранителни 

модели. 

Основни съвместни дейности: Проектът предвижда организиране и провеждане специализирани 

семинари, на които да се обменят практики за управление и валоризация на маршрути за вино и 

храна, като се създаде съвместна мрежа, базирана на местните културни и хранителни специфики 

и модели. В рамките на проекта ще бъдат разработени общи туристически пакети и ще бъдат 

организиране промоционални събития за туроператори. Специална уеб платформа ще управлява 

комуникацията между всички заинтересовани страни в процеса.  

Резултати и възможност за повторение: Популяризирането на резултатите ще се осъществи чрез 

различните медии, като се предостави информация относно: 1) Дължината на маршрута, времето 

за пътуване, предложения за периода на пътуване; 2) Местоположението на обектите по 

маршрутите, и 3) Изображение и пътна карта. Съвместната уеб платформа ще улесни постоянното 

актуализиране на информацията чрез интегрирането й в реално време.  

Поуки: Важен момент е създаването на „Къща на вкуса“ от всеки МИГ. Обзаведена с кухненски и 

работни места, тя ще бъде място, в което ще се провеждат курсове и събития за туристически и 

ученически групи, гастрономи, готвачи и любители. Посетителите ще могат да се запознаят със 

средиземноморските продукти, терминологията и да опитат местни рецепти. Всяка такава къща 

ще има свой собствен водещ продукт и илюстративен материал за местните продукти и рецепти. 

Транснационалните партньори ще могат да покажат своите типични продукти. 

Местоположение на проекта и допълнителна информация: В рамките на проекта е предвидено 

допълнителното участие на партньорите в рекламни събития в Германия (водени от МИГ „Terra 

D’Otranto“), Обединеното кралство (водени от МИГ „Terre Del Primitivo“) и Швеция (водени от 

МИГ „Luoghi del Mito“) с цел директно достигане до потенциални целеви групи и клиенти. Другите 

партниращи МИГ-ове ще се присъединят към събитията, където ще имат възможност да 

представят своите региони. 

Обща стойност на проекта (€) - 1 924 885 

Насърчаване на мултикултурна история в Полша 

Обобщение: Проектът разглежда мултикултурното историческо наследство като стартова точка 

за повишаване предлагането на туризъм в региона и стимул за икономическа диверсификация. 

Предистория: Малкият регион на Tabor и Wisłok (Полша) притежава уникално селско наследство, 

основано на смесица от различни етнически групи, които някога са населявали територията. 

Макар след Втората световна война голяма част от населението да мигрира, културната памет, 

традиции и спомени са все още живи. В допълнение, в близост до града се намира голям спа град 

- Rymanów Zdrój, който привлича множество туристи, интересуващи се от селската природа. 
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Цел: Основната цел на проекта е да се подобри качеството на живот на населението в селските 

райони чрез опазване и насърчаване на регионалното мултикултурно наследство. Опазването на 

местната история се очаква  да  привлече туристи и да допринесе за разнообразяване дохода на 

местните хора.  

Основни дейности: Проектът включва подробно изследване и документиране на регионалната 

история. Проведени са проучвания в тясно сътрудничество с местната общност, чрез събирането 

на истории, стари снимки и карти. Специално внимание е отделено на трите етнически групи, 

които са съжителствали в региона преди Втората световна война: лемкос, евреи и поляци. Във 

всички 16 общини са поставени исторически информационни табла и е изработен туристически 

наръчник. 

Резултати и ползи: Проектът е допринесъл за запазване културното наследство, като е обогатил 

предлаганите туристически услуги в района. Документирани и осветени са редица обекти, които 

са били заплашени от изоставяне поради напускане на местното население. По отношение на 

местното икономическо развитие проектът е довел до увеличаване броя на туристите (вкл. и от 

съседния град, който предлага спа услуги), увеличаване местата за настаняване, заведенията за 

хранене и търговски услуги, които предлагат нови източници на доходи за местните жители. 

Поуки: Основната поука е с разглеждането на „историята“ като стимул за иновации и възможност 

за допълнително развитие на туризма. 

Обща стойност на проекта (€) - 8 617 

Пътят Boudicca – интегриран подход за селския туризъм 

Обобщение: Проектът създава предложения за устойчив туризъм на базата на пътя Будика 

(Boudicca2) чрез реновиране на самия път, насърчаване месния бизнес и партньори и създаване 

на уеб сайт за популяризиране на района. 

Предистория: Пътят Boudicca е съществуващ туристически маршрут в Waveney Valley, към който 

не е приложен цялостен стратегически подход за по-нататъшното му развитие и популяризиране. 

Проекта е насочен към преодоляване на този проблем чрез създаване на дълга пешеходна пътека 

между Norwich и Diss, която криволичи през околността и насърчаване съвместното партньорство 

на местния бизнес (компании) по пътя на маршрута, с което да се окаже ефект върху развитието 

на местната икономика. 

Цели: Конкретните цели са: I) създаване на активна търговия по пътя Boudicca и повишаване на 

осведомеността за широката долина Waveney като туристическа дестинация; II) създаване на 

иновативен уебсайт с информация за пътя Boudicca и какво може да предложи околността на 

туристите; III) отваряне на нови пазари, увеличаване на броя на туристическите предприятия и 

насърчаване на местните бизнес партньорства. 

Основни дейности: I) Създаване на пешеходна пътека (около 36 мили) между Diss и Норич. II) 

Създаване и предлагане туристическо настаняване за хора с ограничена мобилност; III) Създаване 

на интернет страница за популяризиране на маршрута; IV) Изграждане на партньорства между 

местни фирми, които следва да работят за предлагане и популяризиране на пътя Boudicca като 

истинска възможност за туристите. 

                                                           
2 Име на кралица на келтското племе ицени, населявало Източна Англия през древността; 
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Резултати и ползи: Проектът насърчава развитието на зелен и по-устойчив туризъм и помага на 

бизнеса да постигне акредитация в схемата за зелен туризъм. Разработеният сайт ще позволи 

туристите сами да начертаят своя маршрут, избирайки различни места за настаняване и храна. В 

допълнение, хората с ограничена мобилност също ще могат да се възползват от възможността да 

се разходят по древния маршрут.  

Поуки: Основната поука е свързана с предимствата от партньорство вместо конкуренция сред 

местните предприемачи, които заедно допълват и развиват нова туристическа услуга, която води 

до увеличаване на възможността за доход в селския район. 

Обща стойност на проекта (€) - 80 600 

 

Природен конен център 

Обобщение: Това е иновативен проект за селски туризъм, който се стреми да предлага 

съоръжения за конна езда и обучение в област, където такива центрове не съществуват. Конния 

център ще включва и други развлекателни съоръжения за ездачите и техните семейства. 

Предистория: Кандидатстващата организация е  център за обучение коне в продължение на 

години, и активно участва в конкурси. Той е решил да превърне своето „хоби“ в постоянна работа 

и предлага на района  алтернатива – иновативен спорт и отдих. В момента няма центрове за езда 

в Кардица. 

Цел: Целта на проекта е създаването на център за езда, с цел да се допринесе за развитието на 

туризма в района, по-специално селски туризъм. 

Основни дейности: Инвестицията включва: а) изграждане на съоръжения, като например арена 

за езда, дървени конюшни, къща за съхранение на храна за животните, една дървена колиба за 

седла, покрита зона за почивка, детска площадка, паркинг и озеленяване; б) осигуряване на 

оборудването за гореспоменатите инсталации, като например оборудване за езда, заведенията 

за хранене, оборудване  за отдих и детска площадка; в) рекламни дейности, като например уеб 

сайт и рекламни материали (листовка), г) закупуване на седем коне и ремарке за превоз на кон. 

Резултати и ползи: Проектът ще осигури площ за център за иновативен спорт и отдих, който 

предлага съоръжения за ездачи, така и за техните семейства. Центърът за  езда ще предлага 

различни възможности, като например наемането на кон за езда, терапевтична езда, уроци по 

езда, гариране на ездитни коне, обучение на коне за езда и отдих. Предвижда се разкриване на 

едно работно място на пълен работен ден. 

Поуки: Обектът е от основно значение за успеха на иновативни селските интервенции в туризъм. 

Важно е, че бенефициент е самият ездач и е наясно с нуждите и изискванията за създаване на 

конна база с високо качество. 

Обща стойност на проекта (€) 252 000 

 

Полски и шведски пътеки на местни продукти 

Обобщение: Проектът е транснационално сътрудничество за насърчаване местните продукти. 

Два МИГ-а - „Podbabiogórze“ (Полша) и „Gränslandet“ (Швеция) имат за цел да увеличат броя на 

посетителите в своя регион, като по този начин подобрят и тяхната местната икономика. 
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Предистория: Местните продукти формират културната идентичност на районите. Насърчаването 

им води до съживяване на стари професии и увеличаване възможностите за туризъм, както и 

повишаване доходите на местните общности. Сътрудничеството води до обмен на опит между 

МИГ-овете и популяризиране техните територии чрез използване местния потенциал. 

Общи цели: Ключовите цели на проекта са: 1) опазване и популяризиране по-доброто използване 

на природните и културните забележителности на регионите; 2) подпомагане местните продукти 

като важен туристически ресурс и за двата региона; 3) откриване на новаторски начини за 

насърчаване културното наследство и местни продукти; 4) подпомагане подготовката на 

конкретни туристически пакети, които се предлагат за посетители. 

Основни съвместни дейности: Основните дейности по проекта са: 1) идентификация на продукти, 

които най-добре представят регионите; 2) Създаване на специфични рекламни материали, като 

знаци и информационни табла с карта, която показва на териториите на двете МИГ и  

туристическите атракции на „полски и шведски пътеки на местни продукти“; 3) подготовка на 

пакети за туристи, предлагащи дейности и интересни места за посещение в района. 

Резултати и възможност за повторение: Проектът все още е в ход, но някои резултати вече са 

постигнати, по-специално: 1) идентифицирани са по пет продукти, свързани с всяка област, като 

изборът е отреден на тези, които най-добре отразяват естествените и културни ценности на 

регионите; 2) изготвени и монтирани са осем групи информационни табла; 3) изработени са 1000 

копия на брошура, описваща полски и шведски пътеки на местни продукти; 4) отпечатани са 1000 

копия на карта с пътеките; 5) подготвени са специфични туристически пакети. 

Поуки: Основната поука е проекта е свързана отново със сътрудничеството като работещ подход 

за насърчаване местната култура и продукти и съвместна подкрепа на местния туризъм и 

икономика. 

Обща стойност на проекта (€) 62 510 

 
 

VI. Изводи и препоръки за развитие на неземеделски дейности в МИГ „Минерални бани-

Черноочене“ 
 

Проведеното анкетно проучване сред жители на двете общини показват, че територията на МИГ-

а има потенциал и възможности за надграждане съществуващите и развитие нови неземеделски 

икономически дейности, свързани със:  

 Диверсификация на съществуващи традиционни земеделски дейности; 

 Производство, базирано на местните традиции и наличен икономически потенциал; 

 Предоставяне нови (по-иновативни) или допълващи основната дейност услуги, насочени 

към развитие на туризма; 

 Развитие на други услуги. 

С най-голям потенциал остават икономически дейности, свързани с производство на облекло и 

хранителни продукти, туризма и услуги в други неземеделски сектори.  

Селскостопанските дейности, които присъстват на територията могат да бъдат диверсифицирани 

чрез инвестиции в преработващата промишленост (например производство на храни и напитки), 

предоставянето на нови бизнес услуги, насочени към развитие на директните продажби и онлайн 

присъствие на фермата/селскостопанския бизнес в дигиталния свят (онлайн сайт за директна 
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продажба и маркетинг на продукцията), намиране нови пазари и клиенти, подобряване веригата 

и качеството на доставки. Земеделските дейности могат да бъдат добре съчетани с туристически 

услуги – т.нар. „агротуризъм“, като предоставяне на места за настаняване и хранене (напр. 

ферми като къщи за гости), специализирани курсове за туристи (свързани със занаяти и традиции 

на територията), спортни и други развлечения. Възможността за балнеотуризъм следва да е 

основен контрапункт на всеки местен предприемач, решил да разширява своята дейност на 

територията. Природна даденост, която представлява изключително преимущество за 

територията и възможност жителите да развият съпътстващи/допълнителни услуги в подкрепа на 

туризма и услугите. 

Състоянието на местната икономика има потенциал за надграждане и развитие с неземеделски 

икономически дейности. Необходимо е, обаче, предоставянето на определени стимули, които да 

засилят предприемаческия дух на територията, да окуражат създаването на нов, инвестирането 

в разширяване съществуващ бизнес и стабилизиране институционалната и културна среда за по- 

иновативен и отговарящ на нуждите на потребителите бизнес.  

От друга страна, липсата на достатъчна и квалифицирана работна ръка е съществен проблем за 

бизнеса, като цяло на територията. Необходими са конкретни и целенасочени действия от страна 

на институциите, бизнеса и училищата на територията за изграждане капацитет и умения сред 

младите, които отговарят на местните нужди. Дигиталните умения са ключови за собственото им 

и за това на територията развитие. Задържането им на територията следва да е подход, основан, 

по-скоро на възможностите да създадат местен, но глобално ориентиран бизнес.  

Предоставянето на специализирани консултации е ключово условие за генериране по-устойчиви 

бизнес идеи и разработване на по-добри проекти. 

 

 

VII. Приложения 

 
АНКЕТНА КАРТА 

 
„Проучване на потенциала за развитие на неземеделски икономически дейности на 
територията на МИГ „Минерални бани  - Черноочене“. Възможности, насоки и добри 

европейски практики“ 
 
 
1. Моля, посочете, кои от посочените, по-долу, сектори, различни от земеделието имат най-

голям потенциал за развитие на територията на Вашата община? 

☐ Развитие на туризъм  

☐ Производство  

☐ Развитие на услуги във всички сектори 

☐  Развитие на занаяти и други неземеделски дейности 
 

2. Кои от изброените, по-долу, конкретни икономически дейности, според Вас, имат най-голям 
потенциал за развитие на територията на Вашата община? 

☐ Добивна промишленост 

☐ Преработваща промишленост 
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☐ Производство и разпределение на електрическа и топлинна енергия  

☐ Строителство 

☐ Търговия; ремонт на автомобили и мотоциклети 

☐ Транспорт, складиране и пощи 

☐ Хотелиерство и ресторантьорство  

☐ Създаване и разпространение на информация и творчески продукти; далекосъобщения 

☐ Финансови и застрахователни дейности 

☐ Операции с недвижими имоти 

☐ Професионални дейности и научни изследвания 

☐ Административни и спомагателни дейности 

☐ Дейности, свързани с образование 

☐ Хуманно здравеопазване и социална работа 

☐ Култура, спорт, развлечения 

☐ Други дейности (моля, посочете)………………………………………………………………............................ 
 

3. Кои от изброените, по-долу, неземеделски дейности от сектор „Промишленост“, според Вас, 
имат потенциал за развитие на територията на Вашата община/населено място?. Маркирайте 
с „Х“ вярното твърдение! 
 
 
 

Икономическа дейност Няма 
потенциал 

Ограничен 
потенциал  

Сравнително 
голям  

Много 
голям 

Не съм 
запознат 

Производство на хранителни 
продукти 

☐ ☐ ☐ ☐ ☐ 

Производство на напитки ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ 

Производство на текстил и изделия 
от текстил (без облекло) 

☐ ☐ ☐ ☐ ☐ 

Производство на облекло ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ 

Обработка на кожи; производство 
на обувки и други изделия от 
обработени кожи 

☐ ☐ ☐ ☐ ☐ 

Производство на дървен материал 
и изделия от дървен материал и 
корк (без мебели) 
 

☐ ☐ ☐ ☐ ☐ 

Производство на мебели ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ 
Производство на изделия от слама 
и материали за плетене 

☐ ☐ ☐ ☐ ☐ 

Производство на хартия, картон и 
изделия от хартия и картон 

☐ ☐ ☐ ☐ ☐ 

Печатна дейност ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ 
Производство на химични 
продукти 

☐ ☐ ☐ ☐ ☐ 

Производство на лекарствени 
вещества и продукти 

☐ ☐ ☐ ☐ ☐ 

Производство на изделия от каучук 
и пластмаси 

☐ ☐ ☐ ☐ ☐ 
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Производство на основни метали 
 

☐ ☐ ☐ ☐ ☐ 

Производство на метални изделия, 
без машини и оборудване 

☐ ☐ ☐ ☐ ☐ 

Производство на компютърна и 
комуникационна техника, 
електронни и оптични продукти 

☐ ☐ ☐ ☐ ☐ 

Производство на електрически 
съоръжения 
 

☐ ☐ ☐ ☐ ☐ 

Производство на машини и 
оборудване 

☐ ☐ ☐ ☐ ☐ 

Производство на автомобили, 
ремаркета и полуремаркета 

☐ ☐ ☐ ☐ ☐ 

Друго производство (моля, 
посочете) 

☐ ☐ ☐ ☐ ☐ 

 
 

4. Кои са основните проблеми, според Вас, пред развитието на неземеделски икономически 
дейности? (взимайки под внимание посочените, по-горе): 

☐ Няма инвестиции (Силно ограничени финансови средства) 

☐ Липса на достатъчно информация относно възможностите за грантово финнсиране  

☐ Ограничена информация относно възможностите за финансиране с рисков капитал 

☐ Липса на специализирани консултации  

☐Слабо развит (малък) пазар 

☐ Недостатъчно квалифицирана работна ръка 

☐ Тромави процедури за набавяне работна ръка извън страната 

☐ Ограничена информация за съществуващи вече добри практики 

☐ Лоша инфраструктура 

☐ Ограничен пазар на суровини 

☐ Друго (моля, посочете)…………………………………………………………………………………............................ 
 

5. Какви условия са необходими за иницииране и насърчаване развитието на икономически 
дейности на територията на Вашата община? 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
 

6. В случай, че развивате една или повече от посочените, по-горе, икономически дейности, 
моля споделете какви са основните трудности, които срещате, както и дейността, която 
развивате? 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

 

7. Вашата възраст: ☐ от 18 до 29 г.  ☐ от 30 до 40 г.  ☐ от 41 до 50 г. ☐ над 51 г. 
 

8. Вашият пол: ☐ Жена   ☐ Мъж 

 

9. Вие сте жител на: ☐ община Минерални бани   ☐ община Черноочене   

 


