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Винарските изби Frešer са известни с производството на органични вина. 

Директорът на винарната, Матяж Фрешер, и неговото семейство, които са седмо 

поколение винопроизводители от фамилията Фрешер, печелят наградата 

"Иновативен млад фермер" за иновативни идеи в селското стопанство през 2015 г.

През последните години вината на Frešer са получили голям брой награди, което е 

знак, че бизнес моделът им осигурява по-добро качество на вината. През 2007 г. 

семейство Фрешер получава средстава, които да инвестира в своята изба и 

преработката на вино чрез европейски търг, посветен на развитието на словенските 

селски райони. След като поема семейния бизнес, Матяж увеличава броя на 

засадените лозя и прави редица инвестиции и подобрения. Той открива 

дегустационна зала в старата винарна, купува специални машини за биологично 

отглеждане на лозя и модернизира магазина за вино. Благодарение на 

производството на органично грозде, качеството на вината на винарна Frešer се 

повишава, а първоначалните разходи се редуцират. За винопроизводителя е важно 

да се адаптира към съвременните клиенти, които искат и уважават 

висококачественото местно производство, така че със своята стратегия семейство 

Фрешер изпреварват конкуренцията по отношение на качествоо и цена. За да 

предлага вина с по-висока добавена стойност и да се отличава от своите 

конкуренти, семейство Фрешер избира по-устойчива и екологична среда, като 

произвежда вино по щадящ начин. Производителят предпазва лозята си с 

естествени средства като мед, сяра, киселинна глина и екстракти от хвощ. Това 

позволява на лозите да развият своята защитна система чрез извличането на 

хранителни вещества от дълбините на земята. Тревата между лозите се коси само 

няколко пъти в годината. При този процес лозите са принудени да черпят 

хранителни вещества от почвата, което от своя страна ги прави по-устойчиви.

Както вече беше споменато, винарска изба Frešer има и магазин за вино, който е 

открит преди няколко години. За да се доближи още повече до своите клиенти, там 

се предлагат автентични словенски ястия от Похорие, включително сушени месни 

продукти като  "Похорска бунка" и домашно приготвени сушени салами. В 

магазина могат да се намерят и  няколко вида сирена като сирене Пино ноар, 

пушено сирене, козе сирене и сирене с тиквени семки.   Освен всички тези 

продукти, магазинът предлага също и домашно приготвени плодови конфитюри. 

Екологично производство на грозде и по-добро качество на виното.

Предпазване на лозята, използвайки естествени методи. 

Дегустационна зала за забавление на гостите и промотиране на виното.

Продажба на местни продукти от местни производители.

Екологично лозарство - Вино Фрешер 
Награда "Млад иновативен фермер”
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Домашно приготвените продукти се предлагат и в магазина на еко селището. 

Освен с качествено, биологично и вкусно приготвено меню от майстор–готвач, 

комплексът предлага и многобройни възможности за активна почивка и спорт: 

плуване в открития басейн, волейбол, тенис на маса, разходки с лодки и водни 

колела в езерата, както и велосипеди за вело и еко туризъм.

Комбинация от местоположение и уникален индивидуален дизайн на вилите;

Живеейки във високоразвито технологично общество, забързано, подвластно на 

напрежение и постоянен стрес, еко селището обединява хората, които търсят 

подходяща форма и начин за опазване на околната среда и постигане на баланс и 

хармония с природата;

Вилите са изградени изцяло от камък, глина и дърво. Материалите, използвани в 

строителството, са екологични и възможно най-близките до природата.

Еко селище Омая е организирано като голям комплекс, който не е достъпен с кола. 

Всеки малък детайл е в перфектна хармония с природата на района, тъй като всичко 

е направено от  естествени материали;

Насърчаване на туризма и местната икономика.

Заобиколено от гори, еко селище Омая е сгушено в подножието на планините 

Пирин и Славянка, след град Гоце Делчев и село Гаяниново, в близост до границата 

с Гърция. Мястото е уютно и спокойно, далеч от градския шум и напрежение. 

Селището е разположено на обширна територия от 500 декара гори и ливади, с две 

естествени езера и горски потоци и открит плувен басейн. Всички помещения в 

Омая са с индивидуален дизайн. Комплексът разполага със седем уникални по 

своята архитектура и обзавеждане къщички, които са изградени изцяло от камък, 

глина и дърво. Те поразяват с развихрената фантазия на създателя си, като излезли 

от приказен, нереален свят. Всяка от къщичките има собствено име, което отразява 

нейната същност - Вълшебна къща, Приказна къща, Горска къща, Въздушна къща, 

Къща орехова черупка, Къща тунели и Езерна къща. 

Еко селище Омая е организирано като голям комплекс до който не може да се стигне 

с автомобил. Всеки малък детайл е в пълна хармония с естествения релеф на района, 

като всичко е изработено от естествени материали. Камъните във формата на 

приказни герои и чудовища са съчетани с модерен басейн, заобиколен от удобни 

шезлонги и модерен бар.

Комплексът разполага с два ресторанта в които се предлага екологично чиста храна 

от собствено стопанство със затворен цикъл на производство – зеленчукови и 

овощни градини, лозя, ягоди, малини, къпини и се сервира прясно дивечово месо, 

уловено на място. Гостите също така могат да ловят риба в езерата, а уловът им 

може да бъде бъде приготвен в ресторанта при поискване. Можете да си направите 

и пикник на многобройните обособени за това кътчета, а от ресторанта да получите 

кошници с приготвена храна. А в летния бар до басейна можете да дегустирате 

домашен сладолед и коктейли, както и да релаксирате вечер с приятна музика под 

звездите. 

Еко селище Омая

www.omayavillage.com
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СОННЕНТОР е успешен бизнес, който се занимава с отглеждане и търговия с 

органични билки и подправки в отдалечен австрийски регион близо до чешката 

граница. Базираната във Валдвиртел, Австрия, компания е международно известна 

и  екологично отговорна фирма. Опаковки без пластмаса, продукти без палмово 

масло, неутрални въглеродни емисии и директна търговия с екофермери, превръщат 

СОННЕНТОР в модел за подражание за другите фирми. От икономическа гледна 

точка, компанията следва пътя на баланса и общото благо вместо класическата 

стратегия за максимална печалба (вижте www.ecogood.org), което представлява 

целенасочена система за балансиране, която поставя на първо място приноса на 

компанията към общото благо в центъра на производството и продажбите.

Кръговата икономика се практикува по време на цялата производствена верига - 

добра и здрава почва, растенията имат време да растат до прибирането на реколтата, 

а остатъците се връщат обратно в почвата. Разнообразие: служителите са от 10 

различни нации, а 55% от ръководния състав са жени. В компанията могат да си 

намерят работа хора с увреждания, безработни и пенсионери, които обикновено се 

грижат да насочват посетителите във фермата и производствените площи. 

Компанията си сътрудничи с производствени компании от Румъния, Косово, 

Германия, Гърция, Португалия и Албания. СОННЕНТОР продава продуктите си в 

собствени магазини (досега в Австрия и Германия) и предлага франчайз система 

(например в аптеки). Издават и списание за своите клиенти и приятели. Компанията 

е получила и редица  награди - социални, икономически и, разбира се за специални 

органични продукти. Друга новаторска идея на фирмата са еко караваните 

"LAND-LOFTS", които са на разположение на желаещите, които искат да останат да 

нощуват в билковите градини. 

Опаковки без пластмаса, продукти без палмово масло, неутрални въглеродни 

емисии и директна търговия с екофермери, превръщат СОННЕНТОР в модел 

за подражание за другите фирми. От икономическа гледна точка, компанията 

следва пътя на баланса и общото благо вместо класическата стратегия за 

максимална печалба (вижте www.ecogood.org), което представлява 

целенасочена система за балансиране, която поставя на първо място приноса 

на компанията към общото благо в центъра на производството и продажбите. 

Кръговата икономика се практикува по време на цялата производствена 

верига - добра и здрава почва, растенията имат време да растат до 

прибирането на реколтата, а остатъците се връщат обратно в почвата.
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Решението демонстрира:

Социални иновации – решението 

ангажира собственици на имоти, 

производители, занаятчии и други 

местни жители в общ стратегически 

подход за изграждането на гостоприемно 

населено място и признаване на 

туристическата стойност на местното 

жилищно наследство и местните 

продукти.

Дигитална иновация - обединява цялото 

туристическо предлагане на населеното 

място (настаняване, местна продукция, 

дейности, традиции...) чрез една онлайн 

платформа.

Бизнес иновации - създават се нови 

възможности за заетост и 

предприемачество, свързани с 

удовлетворяване на желанията на 

съвременните туристи за автентични 

местни преживявания като се използват 

местните предимства.

Решението може лесно да се използва и 

на други места и вече е използвано от 

селища в Италия, Босна и Херцеговина, 

Хърватия и Албания.

"Albergo diffuso" предлага разнообразие от местни жилища като места за 

настаняване на туристи чрез споделена онлайн платформа, заедно с местни 

продукти и дейности. Начинанието се реализиран в Саурис/Заре – Италия. 

"Разпръснатият хотел" е решение, което превръща редица местни жилища във 

възможности за настаняване на туристи. Когато са групирани заедно в рамките на 

обща маркетингова стратегия и онлайн платформа за резервации, резултатът е да се 

представи съгласувана оферта: като един хотел, но където стаите са разпръснати в 

различни части на населеното място. Стаите в разпръснатия хотел са на 

разположение целогодишно, предлагайки на туристите шанса да получат 

автентично местно изживяване, живеейки като местни жители, отсядайки в 

традиционни селски къщи.

Като част от подхода на интегрирания 

"разпръснат хотел", онлайн платформата 

също популяризира и насочва 

потребителите към местните ферми и 

занаятчийски продукти, както и към места 

за хранене и други туристически дейности, 

налични в селото. Представя също и местни 

истории, местни личности и традиции. Това 

добавя стойност към автентичното местно 

изживяване на туристите, отпправяйки 

модерно и атрактивно предложение към 

 тях. Решението е интелигентно, защото 

комбинира широкото участие на общността 

в създаването на нова визия за гостоприемно 

село за туристи, надграждайки местното 

наследство (както по отношение на местата 

за настаняване, така и в производството), 

заедно с възможностите предлагани от онлайн технологиите за маркетинг и 

резервации.

Използваното решение създава система, която е печеливша за всички и генерира 

ползи за различните участници в нея и допринася за подобряване на местните 

услуги за всички в селото. Решението на "Разпръснатия хотел" създава и 

допълнителни възможности за представяне на един добър бизнес модел  за 

привличане на вътрешни инвестиции за регенериране на местните жилища.

Albergo 

diffuso 

или

www.albergodiffusosauris.com

"Разпръснатият 
хотел”
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Освен това организацията се занимава с бизнес туризъм, като отговаря за 

управлението на търгове, провеждане на конференции, срещи, събития и т.н.

Други ключови фактори на нейния бизнес модел: 

Fáilte Ireland има изградени специализирани отдели, които работят в следните 

направления:

- Бизнес развитие- подпомага създаването на нови програми, като осигурява 

достъп до продукти, инструменти за продажби и обучения за подобряване на 

бизнес развитието в съответствие с нуждите на пазара.

- Изследвания - предоставя статистически данни и информация за потребителите 

в туристическата индустрия

- Финансиране - подкрепя  инвестиции в капиталови проекти чрез ирландската 

инвестиционна стратегия ( https://www.failteireland.ie/FailteIreland/media/

WebsiteStructure/Documents/2_Develop_Your_Business/6_Funding/FI-Tourism-

Investment-Strategy-Final-07-06-16_1.pdf  ) 

- Маркетинг - използва редица маркетингови канали за популяризиране на 

местния бизнес туризъм, като www.DiscoverIreland.ie.

- Разработване на продукти - рабори в тясно сътрудничество с туристическите 

оператори и други доставчиците, за да осигури популяризиране на техните 

продукти на международно ниво.

- Осигуряване на качеството въз основа на Националната рамка за осигуряване 

на качеството(NQAF), целяща да осигури на потребителите надеждни стандарти 

на обслужване.

Устойчивост:

Организацията е разработила собствен търговски портал 

( ) за:https://tradeportal.failteireland.ie/

- Картографиране на местни туристически възможности и 

дейности

- Търсене на финансиране за туристически инициативи

- Разработване на бизнес профили

- Организиране на търговски и промоционални събития

- Подпомагане на туристически предприятия

„Fáilte Ireland – Национален 
орган за развитие на туризма“

www.failteireland.ie

Fáilte Ireland има за цел да улесни дългосрочното устойчиво развитие на 

ирландския туризъм чрез социално-икономически, културен и екологичен принос.

Организацията е в тясно сътрудничество с ирландското правителство, 

държавните агенции, местните власти и представители на туризма за 

насърчаване на туризма в цялата страна чрез:

   Създаване на планове и мрежи за развитие на дестинациите

   Инвестиране в инфраструктура, дейности, атракции за посетители, събития и 

фестивали

   Предоставяне на информация за потребителите и купувачите

   Предлагане на програми за наставничество и обучение с цел подкрепа на бизнеса

   Разработване на платформи за купувачи за подкрепа на туристическия бизнес в 

иновациите и растежа
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Като фрийлансър можете да работите оттук, да презаредите "батерийте" си, да се 

храните здравословно и на свой ред да допринасете за осъществяването на идеи и 

проекти с дългосрочна визия. Насърчаваме компаниите да предлагат на своите 

служители преживяване в дивата природа, където WWF изпълнява проекти за 

опазване на природата. "Тези места могат да бъдат най-добрият източник на 

вдъхновение за устойчивост и бизнес иновации“, каза Ориета Хулеа, директор на 

WWF Румъния. Кампусът на WEWILDER ще се състои от три дървени къщи, 

наречени Chilii, и централно помещение, наречено Zâna (Фея), в което се помещават 

зона за съвместна работа, общо кухненско помещение и библиотека. Дървените 

къщи разполагат със зона за готвене и  работно пространство, така че един или 

двама души да могат да работят, без да влизат в контакт с други хора. 

Пространството следва философията на невидимата архитектура, което означава, че 

сградите ще бъдат интегрирани в естествения пейзаж както на външен вид, така и 

чрез строителните материали. Освен това стъклената фасада ще даде на 

посетителите невероятна гледка към планината Тарку. Кампусът е разположен в 

градина, заобиколена от дървета, която ще бъде трансформирана от ландшафтния 

архитект Тибериу Черечес. В допълнение към засаждането на миниатюрни 

горички от клен, ясен или бреза до всяка къща, в близост до главната сграда Zâna 

ще има смесена гора. В комплекса ще има и зеленчукова градина и зона за 

пермакултура, както и място, посветено на изучаване на традиционното косене, 

което е от съществено значение за биоразнообразието на пасищата, казват от WWF.

Изграждащият се кампус WEWILDER се допълва от мрежа от традиционни 

каменни къщи,  реновирани от местните жители, които вече посрещат гости. 

Друг иновативен елемент е MuMA Hut - малка къща, построена в местна овощна 

градина, която тази година беше номинирана за архитектурната награда в 

Тимишоара, наречена Бета.  В допълнение, в района местните жители вече 

предлагат на туристите местна храна и преживявания сред природата. WEWILDER 

е прототип на WWF Panda Labs, разработен в отговор на необходимостта на селската 

общност от устойчиво развитие. WEWILDER има за цел да бъде пример за зелена 

архитектура и модел за прилагане на екологична и основaна на участието 

микроикономика с благоприятен ефект за целия регион. 

WEWILDER
WEWIDER е прототип на WWF Panda 

Labs, който предлага новаторски 

преживявания в дивата природа, 

разработени от WWF Румъния с местната 

асоциация Bison Hilllock, в 

сътрудничество с REWILDING EUROPE 

и European Safari Company. Работи като 

социално предприятие чрез партньорство 

между WWF Румъния и членове на 

местната общност. WЕWILDER е място 

за съвместна работа, съвместно живеене 

и съвместно създаване, разположено в 

сърцето на село Армениш, Караш-

Северин (Румъния), където бизоните 

бродят свободно и природата е в изобилие. 

Тази инициатива помага на туристите да 

открият природата, да учат, работят и 

живеят по устойчив начин в причудлив 

кампус и местни къщи. Мисията на 

WЕWILDER е да намери най-естествените 

решения за по-добро бъдеще за местните 

жители и общността по устойчив начин и 

да подкрепи биоразнообразието в една от 

най-големите пустини в Европа. Работата 

по проекта WЕWILDER  - първият селски център в Румъния, който включва 

съвместни работни и жилищни пространства, е стартирана от WWF заедно с 

местната общност от малкото село Арменис и иноватори в областта на устойчивата 

архитектура през 2020 г. Селският кампус, който се намира в югозападните Карпати, 

има за цел да бъде място за срещи на хора на свободна практика, фирмени екипи, 

артисти, предприемачи и местни жители. Районът, избран за този проект, дава 

възможност на посетителите да открият дивата природа на Румъния: Арменис е 

мястото, където бизоните са били повторно заселени в планината Тарку, чрез 

инициативата на WWF Румъния в сътрудничество с Rewilding Europe. Повече от 60 

бизона в момента се скитат свободно в Южните Карпати. „Нашата визия за 

WEWILDER е да създадем предприемачески иновационен център за природата.“

www.wewilder.com
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Приоритет на остров Китира е да повиши качествения туризъм, като се подкрепят 

алтернативни форми на туризъм,  популяризира се културното наследство, 

природната красота на острова, както и местните продукти. Местна общност е 

много силна, с добре запазена местна идентичност, състояща се от най-различни 

местни асоциации и организации. Чрез участието си в проекта Smart Rural 21, 

представителите от Китира се надяват да получат нови идеи и вдъхновение за 

разработване на стратегически план за прилагане на подходи за интелигентно село. 

Местната инициативна група (МИГ)  на област Атика , кметът на острова и 

Аграрният университет в Атина са основните участници, които активно участват в 

първия етап от процеса на разработване на стратегия за интелигентно селище на 

остров Китира, Гърция, в контекста на подготвителните дейности за интелигентни 

селски райони на 21-ви век. Процесът е иницииран от МИГ Атика, която подкрепи 

Китира по време на фазата на подаване на предложения.  МИГ Атика е мрежа за 

сътрудничество между общините от регион Атика. Състои се от осем островни 

общини от регион Атика и дванадесет  други местни асоциации (представляващи

риболовния, селскостопанския, културния, туристическия сектор). Има сериозен 

интерес в тази сфера, тъй като организацията е партньор по проекта LEADER TNC 

за „интелигентни села“ и активен член на мрежата Smart Village. Г-н Юстраион 

Каркалакис, кмет на Китира и председател на Комитета за управление на програмата 

LEADER/CLLD за Атика, ентусиазирано подкрепи процеса и той самият участва 

активно в стартирането на развитието на стратегията за "интелигентно село". 

Освен това подкрепата за  разработване и прилагане на местната стратегия за 

интелигентно село се ръководи и координира от членовете на гръцкия национален 

експертен екип - Аграрния университет в Атина, които са част и от 

координационния екип. Те имат преки роднински връзки в Китира, поради което са 

силно заинтересовани да подкрепят инициативата.  Аграрният университет в Атина, 

като национален експерт в Гърция, допринася за разработването на стратегията за 

интелигентни селища, като подкрепя на първо място проекта за разработване 

("Стратегия за интелигентни селища в Китера 3"), насочвайки съответните органи 

на Китира в етапите на разработване на стратегията и определяйки и мобилизирайки 

експертен опит, а при необходимост индетифицира иновативни инструменти и 

методи за разработване на стратегия.   

Остров Китира в Гърция, известен още като Цириго от местните жители, се намира 

на кръстопътя на 3 морета и е известен като родното място на богинята Афродита. 

Островът е един от най-големите в Гърция и се характеризира с голям брой малки 

населени места с общо население около 4000 души. Основната цел пред местната 

власт на острова е да задържи младото население в района, като създаде подходящи 

условия за живот и работа на млади  хора. Местната икономика е представена 

предимно от бизнеси в областта на  туризма и селското стопанство, но в структурата 

намират място и други сектори като търговия и услуги, включително образование и 

здравеопазване. Полагат се усилия за насърчаване устойчивостта на селското 

стопанство и околната среда на острова чрез въвеждането на нови технологии. 

Целта е да се увеличи производството на местни продукти, най-вече на зехтин, мед, 

ароматни и лечебни растения, както и да се запази и промотира природата, 

екосистемите и биоразнообразието на Китира.

Стратегия "Интелигентни села"
Остров Китира

www.smartrural21.eu/villages/kythera_el
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Екотуристическо селище Enagron на остров Крит е специално хотелско 

пространство, което предлага гостоприемство в традиционна местна среда, 

съчетана с високи стандарти за настаняване, истинска традиционна местна 

кухня и възможност да се насладите на природата. Дейностите, които се 

предлагат, обхващат широк спектър от услуги: например уроци по 

традиционно готвене, приготвяне на хляб и сирене или излети и преходи.

В селото се отглеждат 60 акра маслини, лозя, овощни насаждения и овощни 

дървета, всякакви плодове и зеленчуци и десетки ароматни растения и билки, 

без торове и химикали. В комплекса има и селскостопански животни от които 

се набавят продукти като мляко, яйца и месо. 

Посетителите могат да участват в доенето, приготвянето на сирене и готвенето. 

Могат също така да се разхождат по пътеките или да яздят магарета и понита.

Както екотуризмът, така и селският туризъм следват принципите на 

устойчивото развитие, като насърчават, подкрепят и подобряват опазването и 

управлението на околната среда, уважават местните общности и подкрепят 

тяхната икономика, повишават осведомеността и насърчават образованието 

и активното участие на посетителите. По-специално развитието на селските 

райони означава насърчаване на конкурентоспособността в селското и 

горското стопанство, осигуряване на устойчиво управление на природните 

ресурси и постигане на балансирано териториално развитие на селските 

икономики и общности, включително създаване и запазване на работни места.

Опазване и поддържане на биологичното разнообразие 

Подобряване и поддържане на потенциала на териториалния 

географски и животински свят

Сътрудничество с местни институции и организации от различни 

нива и сектори

Насърчаване на туризма и местната икономика чрез потенциала 

на територията

Екотуризъм чрез  
Enagron

www.enagron.gr
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Известната грънчарката, Йонела Лунгу, е призната в страната и чужбина и е 

член Асоциацията на народните занаятчии на Молдова от 2006 година. Нейната 

творческа дейност, която включва множество участия в изложения на 

занаятчийски и туристически панаири, в продължение на много години се 

преплита със запознаване на най-малките с изкуството, което владее. 

Работата с учениците я вдъхновява. Тя им дава енергия и едновременно с това я 

получава.  Международно признатата грънчарка е творческа натура, която има за 

цел да събуди и развълнува очите и сърцата на хората около нея. През последните 

години, Йонела Лунгу си сътрудничи с училището за популярно изкуство 

Пятра-Неамц в рамките на Центъра за култура и изкуства „Carmen Saeculare” в 

Неамц. Дейността ѝ в рамките на училището е планирана така, че да обхване 

възможно най-много училища в региона на Таргу Неамц. 

"Тъй като моята дисциплина е работа с глина - изработвам предимно глинени 

фигурки, въплъщаващи герои от света на Йон Крянга - точно затова по време на 

заниманията ще се изработват фигурки, но не само. Във всеки клас отделям време

да обсъждам с децата нашите традиционни носии и изработването на опресници, 

традиционни маски или бродирани тъкани." Всеки ден можете да намерите 

Йонела Лунгу да майстори или да общува с ученици или възрастни в Таргу 

Неамц. В училищата, в собственото си ателие, където и да се намира, тя винаги е 

готова да разкаже за света на майстора грънчар. 

"Работата с деца е много близка до душата ми, най-вече защото имам възможност 

да им предам това, което знам за традициите и народното творчество". 

Освен че Йонела Лунгу известен грънчар, тя е и блогър в Povești de pe Ozana 

(http://ionelalungu.ro), фотограф и съпруга - една всестранно развита жена.  

Тя е очарователен човек, с прекрасна вътрешна и външна красота, чиито истории 

и думи човек би казал, че са от друг свят.

Използване на местни материали и културно наследство

Междусекторно сътрудничество (училище, обучение, туризъм, местно 
наследство)

Популяризиране на традиционни процеси и продукти

Нулеви отпадъци, което допринася за запазване на природните ресурси 
и намаляне на  замърсяването при добив, производството и изхвърлянето

Използване на безвредни за хората вещества

Дигитално разказване на истории

Йонела Лунгу - 
Грънчар

http://ionelalungu.ro
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