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Въведение 

Проектът SMART VILLAGE > www.smart-village-project.com е насочен към лица над 50 годишна 

възраст и общности или други заинтересовани страни в селските райони в неравностойно 

положение в страните на партньорите. Селските райони са райони, разположени извън 

градовете и крайградските зони. Селските райони в неравностойно положение се 

характеризират с ниска икономическа активност, ниски средни доходи, липса на работни места, 

ниско ниво на образование и миграционен дисбаланс. 

Този наръчник е създаден като първия от четири наръчника, предназначени да подпомогнат 

целевата група в нейното индивидуално и социално развитие в селския район. Настоящият 

документ се концентрира върху социалните иновации и кръговата икономика в селските райони, 

а наръчници 2, 3 и 4 включват по-задълбочена информация за цифровизацията, стратегиите за 

развитие и предприемачеството.   

Ще ви обясним основните термини, които са необходими за разбирането на концепцията, ще ви 

дадем указания как да се включите и ще ви помогнем да разберете защо да се включите. Ще 

има място за вашите собствени мисли и бележки, а в последната част ще намерите успешни 

истории за това как други хора в селските райони са се включили в социалните иновации и в 

кръговата икономика. 

Този наръчник, наред с други справочни материали, се основава на проучване на работната 

среда по проекта и онлайн проучвания, които бяха проведени главно в най-

необлагодетелстваните части на страните партньори.  
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1. КАКВО Е... Smart Village?  

КАКВО Е социална иновация?  

КАКВО Е кръгова икономика?  

Предистория и разбиране на основните понятия 

 

2.1 Какво е smart village? 

Въпреки че в ЕС няма правно определение за "smart village” (от англ. интелигентно село), 

съществуват редица отличителни характеристики, свързани с 

концепцията за интелигентно село. Те включват участието на местната 

общност и използването на дигитални инструменти като основни 

елементи. Концепцията предполага участие на местните хора в 

подобряването на техните икономически, социални или екологични 

условия, сътрудничество с други общности, социални иновации и 

разработване на стратегии за интелигентни села. Цифровите 

технологии могат да се прилагат в много аспекти на живота и работата 

в селските райони. Концепцията за интелигентно село предлага и 

интелигентни решения в публичния и частния сектор в широк спектър от 

области на политиката, като например подобряване на достъпа до услуги, разработване на 

къси вериги за доставка на храни и разработване и споделяне на възобновяеми енергийни 

източници. В целия ЕС концепцията за интелигентно село набира все по-голяма популярност в 

програмата за развитие на селските райони.1 

 

                                                
1 Вж. https://www.europarl.europa.eu/thinktank/en/document.html?reference=EPRS_BRI%282021%29689349 
(13.7.2021 г.) 
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Искате ли да научите повече? 

Слушайте подкаста за Smart Villages  

https://www.europarl.europa.eu/rss/podcast/eprs-policy-podcast/mp3/2021/20210304-smart-

villages.mp3 за повече информация. Решенията за интелигентни селища могат да бъдат 

намерени и приложени в различни тематични области. Общото между тях е духът на 

устойчивост на дейностите, изграждането на общности и предприемачеството.  

Таблица 1 - Примери за интелигентни мерки в селските райони. Източник: Коморовски и М. 

Стани., "Умни села: Къде могат да се появят?", Land, том 9(151), май 2020 г. 

Решения за 
интелигентни 
селища 

Публични услуги Държавно управление Частни 
предприятия 

 

 

 

 

Области на 
въздействие 

електрозахранване e-администрация Прецизно селско 
стопанство 

Безопасност и 
сигурност 

Управление на 
отпадъците (напр. 
сензори за нивото на 
отпадъци в контейнера) 

Онлайн търговия 
(напр. на местни 
продукти) 

Дистанционно 
обучение 

Градоустройствено 
планиране (напр. 
дигитализация) 

Селски туризъм, 
базиран на 
интелигентни 
решения 

Транспорт 

e-грижи 

е-здраве 

Мониторинг на околната 
среда (напр. сензори за 
мониторинг качеството 
на въздуха) 

Споделяне (напр. 
специализирано 
оборудване) 
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В таблицата (по-горе) са показани няколко области, в които решенията за интелигентни селища 

могат да подобрят услугите и производството в публичния и частния сектор. Използването на 

дигитални медии е характерно за всички предложени мерки и, разбира се, те имат силен 

свързващ компонент. Въпреки това най-добрият медиен/цифров инструмент за подкрепа се 

нуждае от участници, които желаят и могат да го използват по подходящ и компетентен начин. 

Така че началото на по-голямата свързаност не зависи от дигиталните инструменти, а от лицата, 

вземащи решения, и гражданите на даден селски район. От решаващо значение е да се 

стимулира мотивацията за повече индивидуална ангажираност, социално сътрудничество и/или 

икономическа активност. (Вж. също глава "Социални иновации") Дигиталните инструменти 

могат да помогнат за стимулиране, но и за прилагане на нови стратегии за по-нататъшно 

развитие. 

В заключение на тази глава Интелигентните селища имат някои общи черти: 

- Те са свързани с хората, с жителите на селските райони, които поемат инициативата да намерят 

практически решения, които ще променят тяхното населено място. Полагат се грижи за 

внимателното балансиране на целите за справедливост и ефективност. 

- Те са свързани с използването на дигитални технологии само когато е уместно, а не защото е 

модерно. Интелигентните села адаптират дигиталните технологии, за да служат по-добре на 

местната общност. 

- Те са свързани с мислене отвъд границите на селото. Много от инициативите, които се 

провеждат, включват околните села, групи от села, малки градове и връзки с градовете. 

- Те са свързани с изграждането на нови форми на сътрудничество и съюзи - между земеделските 

стопани и други участници в селските райони, между общините, частния сектор и гражданското 

общество, между "отдолу-нагоре" и "отгоре-надолу". 
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- Те са свързани с това да мислите самостоятелно. Не съществува единен модел или готово 

решение. Успешните проекти отчитат местните предимства, използват най-добрите налични 

знания и осъществяват промяна.2 

Изследвания: "Брифинг Интелигентни селища: Концепция, проблеми и перспективи за селските 

райони в ЕС" 

https://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/BRIE/2021/689349/EPRS_BRI%282021%29689349

_EN.pdf   

Брошура за цифрови и социални иновации за услуги в селските райони: 
https://enrd.ec.europa.eu/publications/eafrd-projects-brochure-digital-and-social-innovation-
rural-services_en   

https://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/BRIE/2021/689349/EPRS_BRI%282021%2
9689349_EN.pdf  

 

Кога за първи път се появяват "умните села"? 

В глобален контекст началото на концепцията за интелигентни селища е поставено в средата на 

миналото десетилетие въз основа на инициативи, осъществени в Африка, Централна и Южна 

Америка и Азия. В ЕС понятието за интелигентни села се появява след 2016 г.3 , когато е 

изработен манифест от 10 точки за подобряване на качеството на живот в селските райони. В 

него се подчертава необходимостта от преодоляване на цифровото разделение между селските 

и градските райони и от развитие на потенциала, който предлагат свързаността и 

цифровизацията в селските райони.  

През 2017 г. в публикацията на Европейската комисия "Действия на ЕС за интелигентни селища" 

бяха посочени няколко области на политиката на ЕС и фондове, които активно насърчават 

                                                
2 вижте https://enrd.ec.europa.eu/publications/eafrd-projects-brochure-digital-and-social-innovation-rural-
services_en 

3 Декларация "Корк 2.0" за по-добър живот в селските райони, 2016 г. 
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концепцията, включително планирани мерки, като се възприема цялостен и интегриран подход 

към тези цели. В нея интелигентните села се определят като "такива (местни общности), които 

използват цифрови технологии и иновации в ежедневието си, като по този начин подобряват 

неговото качество, повишават стандарта на обществените услуги и осигуряват по-добро 

използване на ресурсите".4 

 

2.2 Социални иновации 

Социалните иновации са нови социални практики, целящи да посрещнат социалните нужди по 

по-добър начин от съществуващите решения, например в областта на условията на труд, 

образованието, развитието на общността или здравеопазването. Тези идеи се създават с цел 

разширяване и укрепване на гражданското общество. 

Ключови концепции за социални иновации: Changemaker, Социален дизайн, Социално 

предприемачество, Социално въздействие / Колективно въздействие, Социално инвестиране / 

Социално отговорно инвестиране / Начинание, Филантропия5 . От дълго време насам много 

граждани свикват да бъдат "разглезени" от своите правителства или общини. Отговорността за 

собствения им живот твърде често се прехвърля на сили извън тях. Разбира се, социалното 

осигуряване е едно от задълженията на демократичната държава. Все пак хората не трябва да 

забравят, че могат сами да инициират развитие и сътрудничество.  

Днес се поставя нов акцент върху инициативите от основата към върха, които подобряват живота 

в общностите. Особено селските райони могат да се възползват от активни граждани, които се 

грижат и активно допринасят за промяната към устойчиви, пригодени за бъдещето села. 

                                                
4 https://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/BRIE/2021/689349/EPRS_BRI%282021%29689349_EN.pdf, 
p. 3ife 
5 http://www.socialinnovationacademy.eu/8-key-social-innovation-concepts/  
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Независимо дали те се занимават с производство на регионални продукти, създаване на 

кооперативни услуги и търговия или развитие на екологичен/устойчив туризъм в техния регион, 

всяка от тези дейности има силата да трансформира селските общества и да ги направи по-

устойчиви. Европейският парламент определя социалните иновации като "иновации, които са 

социални както по отношение на своите цели, така и по отношение на своите средства. С други 

думи, това са иновации, които са едновременно полезни за обществото и повишават капацитета 

му за действие." 6 

Публичният сектор играе важна роля в насърчаването и улесняването на социалните иновации, 

като осигурява обща рамка за дейностите в областта на социалните иновации. В същото време 

публичният сектор трябва да осъзнае необходимостта от социални иновации и ролята си в тях. 

Публичният сектор също трябва да се иновира, за да отговори на нарасналото обществено 

търсене и да насърчи и улесни социалните иновации. 7 

При социалните иновации селските райони и общности могат да се възползват от 

съществуващите си предимства и от новите възможности, идващи от хората, за да развият 

добавена стойност не само в икономически, но и в социален смисъл. Традиционните и новите 

мрежи ще бъдат подобрени чрез цифрови комуникационни технологии, иновации и по-добро 

използване на знанията. Селата на бъдещето ще трябва да обединят различни гледни точки, за 

да намерят стратегически подходи за насърчаване на интелигентните села.8 Важно е тези 

заинтересовани страни да осъзнават своята отговорност за социалните иновации и да осигурят 

подходяща рамка.  

                                                
6 
https://espas.secure.europarl.europa.eu/orbis/sites/default/files/generated/document/en/social_innovation_decade
_of_changes.pdf (14.7.2021 Г.) 

7 
https://espas.secure.europarl.europa.eu/orbis/sites/default/files/generated/document/en/social_innovation_decade
_of_changes.pdf, S. 31. (14.7.2021) 
8 вижте https://enrd.ec.europa.eu/sites/default/files/enrd_publications/publi-eafrd-brochure-07-en_2018-0.pdf 
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Ангажирани ли сте в селото си? Участват ли други хора от вашата възрастова или социално-

икономическа група в живота на общността? Имате ли ваш собствен бизнес/Имат ли техен 

собствен бизнес, създаден по устойчив начин? Сътрудничеството нещо важно ли е във вашето 

село? 

Какво можем да направим като община или регионална структура на управление, за да 

подобрим социалните иновации? 

● Слушайте хората! Тълпата е много по-креативна от хората, които взимат решения 

поотделно.  

● Осигурете възможности за обмен, например срещи в селата, граждански съвети, 

включете професионални поддръжници като организаторите на Дневен ред 21 (План за 

действие в 21 век). 

● Осигуряване на място (помещение под наем без задължение за потребление) за срещи 

на селото. 

● Редовно да каните гражданите на тези срещи. 

● Създаване на "мозъчни тръстове за бъдещето" и работни екипи за реализиране на нови 

идеи и визии. 

● Много важно: чуйте гласа на гражданите и подкрепете изпълнението на идеите. Ако 

хората не чувстват, че те и техните идеи имат значение, те повече няма да допринасят. 

● Подкрепяйте новаторски идеи и намерете начини за прилагането им, включително и за 

услугите в общността. 

● Вярвайте в повишаването на удовлетвореността и качеството на живот чрез 

предоставянето на всички тези възможности. Очаквайте по-добър живот във вашето 

село! 

Какво мога да направя като човек, за да насърча социалните иновации? 

● Научете повече за социалните иновации, нейните предимства и принципи. (Вижте този 

наръчник) 
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● Разпространете информацията: Повишаване на осведомеността за социалните 

иновации. 

● Участвайте в дейности за изграждане на общност. 

● Представете своите идеи, виждания и силни страни. 

● Мотивирайте съседите и приятелите си или други хора, които познавате, да участват. 

● Разговаряйте с други хора, обменяйте идеи и си сътрудничете за нови проекти или 

бизнес. 

● Огледайте се и вижте какво вече има във вашата общност/регион по отношение на 

социалните иновации.  

Предизвикателства, които трябва да бъдат посрещнати чрез въвеждане на социални 

иновации 

От социална гледна точка здравите общества и общности включват разнообразни 

професионални среди, разнообразна възрастова структура, включваща всички поколения по 

равностоен начин. След като това равновесие бъде нарушено, може да започне миграция от 

селските към градските райони и да остави след себе си престарели, доста не активни 

общности, които да доведат до по-нататъшни миграционни движения към градовете. За да се 

избегне или спре този порочен кръг, социалният и икономическият живот трябва да поддържа 

устойчиви структури. Изследванията показват, че процесите на участие и социалните иновации 

укрепват обществата. Дори да се наложи да се инвестират доста време и други ресурси в 

социалните иновации, те ще се отплатят. И, разбира се, вашият общински съвет трябва да се 

вслушва в гласа на жителите и да дава възможност на хората. В някои случаи това може да е 

предизвикателство, но в крайна сметка всички печелят от по-добър живот в общността.  

Същевременно се наблюдава все по-голям стремеж към повишаване на ефективността при 

използването на (постоянно намаляващите) публични ресурси. Демографските промени 

увеличават нуждата от услуги, като в същото време ресурсите за тях намаляват. В резултат на 

това инфраструктурата намалява, а деградацията на селските райони продължава. Това прави 
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изключително трудно поддържането на приемливи нива на благосъстояние и икономическа 

жизненост в селските общности. Социалните иновации се предлагат като потенциален начин за 

справяне с тези предизвикателства. 9 

Разбира се, общността и държавата имат определени задължения в една социална държава, но 

колкото повече населението успява да бъде самоотговорно и активно, толкова по-добре. Без 

задължения, но насърчени от подкрепата и успеха, гражданите ще се чувстват по-щастливи и ще 

бъдат по-здрави, щом започнат да се ангажират.  

 

Докладите показват, че целевата група на проекта SMART VILLAGE от поколението на възраст 50+ 

често е дори в по-неблагоприятно положение в селските райони от средния жител. Особено им 

липсват цифрови умения, а понякога и бизнес дух. Социалните иновации и предприемачеството 

са насочени към всички социални групи, включително и към всички възрастови групи. За 

възрастните хора започването на нов бизнес или включването им в селския туризъм може да 

предизвика нова енергия и по-голям икономически просперитет за отделните хора и за целия 

район.  

 

2.3   Кръгова икономика 

След социалната иновация кръговата икономика е вторият принцип, който ще бъде представен 

в този наръчник. Докато древните и бедните икономики и техните индивиди са живели и все 

още живеят скромно, практикувайки принципите на кръговата икономика, без да знаят, 

потреблението и третирането на продуктите в Глобалния Север са изтощителни и екологично 

проблематични. Обхватът на кръговата икономика се простира далеч отвъд предотвратяването 

и управлението на отпадъците. Става дума за ефективно използване на природните ресурси и 

увеличаване на използването на вторични суровини. 

Кръговата икономика е икономическа концепция, свързана с устойчивото развитие и зелената 

икономика, която отива по-далеч от последната. Всъщност, вместо да се стреми само към 

                                                
9 .http://www.nordregio.se/socialinnovation (14.7.2021 Г.) 
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намаляване на екологичното въздействие на промишлеността и количеството на отпадъците, 

нейната цел е да произвежда стоки и услуги, като се насочва към устойчиво управление на 

суровините и енергийните източници. С други думи, целта е да се направи икономиката колкото 

е възможно по-кръгова, като се мисли за нови процеси и решения за оптимизиране на ресурсите 

и използването на отпадъците. Определението за кръгова икономика обаче продължава да бъде 

предмет на дебат, в смисъл че няма официално и единствено определение и следователно 

оставя място за множество описания. Въпреки това всички определения са съгласни с това, че е 

важно проектирането, производството и потреблението да се извършват по устойчив начин. 

Целта е трансформиране на нашето общество в една по-кръгова икономика, компрометираща 

екологичните, икономическите и социалните въпроси.  

 

Кръговата икономика се основава на седем основни принципа: устойчиви обществени поръчки, 

екодизайн, промишлена и териториална екология, икономика на функционалността, отговорно 

потребление, удължаване на живота експлоатация на продуктите, подобряване на 

предотвратяването, управлението и рециклирането на отпадъците. 

 

Възможно е вашите предци да са използвали и поправяли използваните продукти дълго време, 

а след това вероятно са им намирали друго приложение. Времената на икономически недостиг 

често автоматично са водели до по-устойчиво използване на продуктите. А ако времената са 

добри в икономическо отношение, но околната среда и климатът просто вече не понасят начина 

ни на потребление и производство на отпадъци и парникови газове? Информацията, дейностите 

за повишаване на осведомеността и самостоятелната промяна на поведението ще бъдат 

полезни за нашата планета и за живота ни в нашите общности. 

 

Как работи кръговата икономика? 

В кръговата икономика продуктите и материалите са високо ценени. Това контрастира с 

традиционния линеен икономически модел, който се основава на модела "вземи-изработи-

употреби-изхвърли". На практика кръговата икономика свежда до минимум отпадъците чрез 
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повторна употреба, поправка, обновяване и рециклиране на съществуващите материали и 

продукти, докато традиционното линейно производство генерира изчерпателно използване на 

ресурсите, предимно кратки срокове на употреба на продуктите и много отпадъци. 

Преминаването към кръгова икономика ще гарантира намаляване на натиска върху околната 

среда и повишаване на сигурността на доставките на суровини.  Очаква се в нашите региони и в 

нашите общности да се появят по-голяма конкурентоспособност, иновации, растеж и повече и 

по-добри работни места. Предизвикателства като финансиране на инициативите, необходими 

умения, поведение на потребителите, бизнес модели и многостепенно управление трябва да 

бъдат посрещнати и изпълнени от заинтересованите страни в публичния сектор, научните 

изследвания и, разбира се, от заинтересованите и способни граждани. 

 

https://www.europarl.europa.eu/thinktank/infographics/circulareconomy/public/index.html  

Докато в традиционната линейна икономика се използват суровини, които се добиват в страната 

или се внасят, в кръговата икономика суровините могат да идват от първични или вторични 

източници. Отпадъците сами по себе си се превръщат в ресурс и следователно количеството им 

се свежда до минимум.  
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Повече информация:  

https://www.europarl.europa.eu/thinktank/infographics/circulareconomy/public/index.html#produc

tion-today,  

https://www.europarl.europa.eu/thinktank/infographics/circulareconomy/public/index.html#materi

al-stocks  

Продуктовият дизайн може да допринесе за по-дълъг живот на продуктите и за по-кръгова 

икономика благодарение на екодизайна и използвайки материали от вече ненужни продукти.  

Повече информация: 

По-дълъг живот на продуктите:  

https://www.europarl.europa.eu/thinktank/infographics/circulareconomy/public/index.html#longer-

lifetime 

Производството, при което се използват по-малко ресурси (т.е. енергия, вода, земя и 

материали), оказва положително въздействие върху климата, морските отпадъци и 

биологичното разнообразие на регионално, но и на глобално равнище.  Освен това рисковете, 

свързани с доставките на суровини, напр. нестабилност на цените, наличност и зависимост от 

вноса, биха намалели при използването на вторични суровини. Използването на вторични 

суровини вместо първични суровини в производството на метал, стъкло и хартия води до 

икономия на енергия от 20 % до 90 % и до значителна икономия на вода. От тази гледна точка 

трябва да се каже, че и местните предприемачи могат да се възползват от предимствата на 

работата с материали с добра стойност от местни доставчици, вторични суровини и кратки 

транспортни маршрути, с всички ползи за климата и околната среда в различни мащаби. Местно 

произведените продукти, разбира се, не могат да се конкурират със стоките, произведени в 

Китай, по отношение на ниските цени, което, от друга страна, би трябвало да доведе до по-

устойчиви и отразени модели на потребление - и отново: по-малко отпадъци.  
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За да се удължи и оптимизира използването на продуктите, може да се обмисли преминаването 

от собственост върху тях към използването им чрез модели на наемане, споделяне или 

абонамент.  

Повече информация:  

Икономика на споделянето:  

https://www.europarl.europa.eu/thinktank/infographics/circulareconomy/public/index.html#sharin

g-economy 

Защо да не предлагате услуга за отдаване под наем на скъпи или не ежедневно използвани 

предмети/съоръжения във Вашето село? 

Жизненият цикъл на продуктите трябва да бъде удължен не само чрез индустриална промяна 

към по-устойчиво производство. При по-малък, индивидуален или общностен мащаб, 

продуктите все повече ще се използват повторно, рециклират или преработват. Инициативи като 

пазари или магазини за стоки втора употреба, кафенета за ремонт (места, където хората се 

събират, за да работят по ремонт на предмети от ежедневието като електрически и механични 

устройства, компютри, велосипеди и т.н.) или творческо ръчно производство на нови продукти 

от "отпадъци". Имайте предвид, че отпадъците се произвеждат като такива: В определен момент 

даден продукт се обявява за отпадък, тъй като вече не е необходим/използван от 

първоначалните си собственици - тези продукти често могат да послужат като ценни "вторични 

суровини" от по-креативно мислещи хора. Можете дори да направите бизнес от тях. 

Тъй като опаковките са предимно отпадъци от втория момент, те трябва да бъдат значително 

намалени. Ето защо трябва да се увеличат опаковките за многократна употреба в домакинствата. 

Дори ако все още съществуват потенциални конфликти между опаковъчните индустрии, схемите 

за повторна употреба и схемите за рециклиране, няма друг начин освен да се откажем от 

еднократните опаковки.  
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По-малко отпадъци, повече креативност. Намерете решения за удължаване на употребата на 

продукта или създайте нещо ново от стари материали. 

Освен това изоставените сгради могат да се използват отново за нови иновативни предприятия 

и по този начин ще се намали използването на земята, потреблението на енергия за транспорт 

и строителни материали. 

Преходът към кръгова икономика ще предостави редица възможности, но на първо място 

трябва да се предприемат по-нататъшни стъпки на всички нива: от гражданите, общностите, 

правителствата и на ниво ЕС. Това ще спомогне за развитието на екологичния отпечатък на 

Европа, конкурентоспособността на европейската икономика и в крайна сметка - на жизнения 

стандарт на гражданите на ЕС. Включвайки концепцията и приложението на социалните 

иновации, ВИЕ и НИЕ сме част от този процес на преход, като започваме своя собствен преход в 

нашите села и градове. 

Растящите селски икономики ще подпомогнат приобщаващия селскостопански растеж за по-

голяма продоволствена сигурност на регионално ниво. Ще се насърчи диверсификацията на 

селскостопанското производство и същевременно ще се стимулира производствената 

трансформация за повече работни места в селските райони и ще се даде по-силен глас на 

селското население.  

2.4  Кръгова икономика и социални иновации в селския туризъм 

Съществуват различни възможности за това как кръговата икономика и социалните иновации 

могат да бъдат приложени в селския туризъм. Освен кръговите производствени цикли, 

включително рециклиране, надграждане и повторно използване, във вашия регион се създават 

работни места.  

Пътуващите и туристите ще оценят автентичния дух на вашия местен бизнес, независимо дали е 

производствен или ориентиран към услуги. Те все повече се интересуват от това как живеят 

хората в други части на страната/континента/света. Високо се ценят ръчно и самостоятелно 
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изработените продукти, живописната работа, културното наследство и местно ресторантьорство 

или дейности. 

2.      Защо социалните иновации и кръговата икономика са от значение за МОЕТО село?  

Селските общини могат да се възползват от гореспоменатите концепции. Нека да видим как те 

са свързани с кръговата икономика и социалните иновации. По-долу са показани някои аспекти, 

които ще се подобрят при иновативното развитие на селата. 

Обществените услуги обхващат транспорта, водоснабдяването, енергоснабдяването и 

изхвърлянето на отпадъци, както и здравеопазването и социалните услуги, образованието, 

телекомуникациите и пощенските услуги. Добре е тези услуги да не се управляват не само от 

свободния пазар, тъй като това би означавало, че най-слабите и най-нуждаещите се ще имат по-

малък достъп. Те трябва да бъдат на възможно най-високо ниво и следователно да подлежат на 

демократичен контрол, включващ всички заинтересовани страни, включително потребителите, 

служителите и доставчиците на услуги в тези ключови сектори. Чрез кръговата икономика и 

социалните иновации ще бъдат създадени повече работни места в селските райони. Това 

означава и повече данъци за подобряване на обществените услуги. Повече пари остават в 

региона: 1 евро, похарчено в местни предприятия, прави 3 евро за региона, вместо 1 евро, 

похарчено за мултинационални предприятия! 

Факти и мисли: 

- Предприятията плащат данъците си в региона/страната, докато големите предприятия 

често не плащат. 

- По-добра общност чрез сътрудничество и увеличаване/по-нисък темп на намаляване на 

населението. 

- Повече местни предприятия водят до по-добра местна инфраструктура, услуги и 

предлагане на продукти и по този начин повишават качеството на живот. Повече хора 

могат да дойдат и да искат да живеят във вашето село, вместо други да искат да го 

напуснат и да отидат в следващия градски район. 
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- Повече хора в селото ви увеличават приходите на общността, а оттам и услугите и 

инфраструктурата на общността.  

Истинският цикъл на подобрение може да бъде провокиран от социалните иновации и кръговата 

икономика. Помислете за това, действайте и бъдете част от него!  

Производствената верига на стойността описва пълния набор от дейности, необходими за 

създаването на даден продукт или услуга. За компаниите, които произвеждат стоки, веригата на 

стойността включва етапите, които се отнасят до придвижването на продукта от замисъла до 

дистрибуцията, както и всичко между тях - например набавянето на суровини, производствените 

функции и маркетинговите дейности. Колкото повече от тези дейности се извършват във вашето 

село, толкова по-добре! 

Местно произведените продукти насърчават веригата на стойността на местното производство. 

Местното производство и предлагането на услуги на местно ниво имат редица предимства: 

- Продуктите с местен привкус са много атрактивни. 

- Висококачествените продукти, произведени от квалифицирани местни доставчици, 

спомагат за прилагането на идеите за дълготрайни продукти и намаляване на 

отпадъците. 

- В идеалния случай местните предприятия използват местни суровини или вторични 

материали - от други местни доставчици. 

- Специалните продукти са интересни за туристите/пътуващите! 

- Културното наследство е включено в продуктите, като в същото време се извършва и 

опазване на културното наследство. 

- Нови продукти могат да бъдат изобретени чрез нови подходи като кръговата икономика. 

Това може да подобри културното развитие.  

- Повече пари остават във вашето село/регион и помагат за създаването на повече 

работни места. 
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Предприемачеството е ключов елемент за жизнеспособна местна икономика. Собственикът или 

управителят на предприятие се опитва да реализира печалба чрез риск и инициатива - за своя 

бизнес, за своите евентуални служители, а в идеалния случай и за по-добър живот на всички 

участващи и заинтересовани лица. 

Били сте служител през целия си живот? Винаги сте искали да създадете свой собствен бизнес? 

Да бъдете свой собствен шеф? Има много причини, поради които трябва да го направите СЕГА: 

- Местните предприятия създават повече работни места, отколкото международните. 

- Създавайки собствен бизнес, вие не само създавате ВАШЕТО ново работно място, но и 

работни места за вашите евентуални служители или бизнес партньори. 

- Имате възможност да направите бизнес от това, което можете да правите най-добре и 

което ви харесва най-много. Вие сте свой собствен шеф.  

- Повече добавена стойност от местните работни места/продукти/услуги в региона 

- Регионалните валути (независимо дали става дума за реална регионална валута или за 

ваучери, които могат да се харчат в региона) увеличават създаването на стойност в 

региона. 

Практикувайки социални иновации, вашата общност ще придобие по-жизнен дух и по-силен 

здрав разум. Вашето село ще може да живее (и да предлага на посетителите си) с уникален 

характер и усещане за живот. Бъдете наясно, че тълпата също може да намери по-добри визии 

и решения за бъдещето, отколкото отделни мислители и актьори. Всеки отделен човек, 

участващ в развитието на новия дух и облик на селото, има значение и е част от новия район. 

Работните места, създадени във вашия селски район от Вас и от жителите на Вашето 

селище/бизнес партньори, водят до много по-голяма икономическа полза, отколкото 

работните места, създадени от международни предприятия.  
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Социалните иновации ще спомогнат за укрепване на чувството за общност, ще дадат възможност 

на жителите да създадат мястото, на което искат да живеят и да се развиват, ще намалят 

зависимостта от големите предприятия и държавната помощ.  

Селските общности не могат да съществуват без подходящи обществени услуги, които да 

отговарят на нуждите на жителите. Достъпността до услугите е от решаващо значение за 

благосъстоянието на жителите на селските райони и за социалната и икономическата 

устойчивост на общностите. 

Създаването на пазари за обществени услуги може да помогне. Някои общински дейнсоти, като 

снегопочистването например, могат да бъдат изпълнявани по-ефективно от земеделски 

стопанин, отколкото от общината. По подобен начин местните хора често могат да осигурят по-

добри грижи за възрастните хора и хората с увреждания, отколкото служители на агенции, които 

трябва да пътуват на дълги разстояния. 

Появата на центрове за много услуги - места, където се предлагат различни услуги и продукти - 

е ефективна стъпка в бъдещето за селските села. Тези хъбове могат да поддържат основните 

услуги, като ги свързват с други услуги, или да подкрепят предприемаческия дух на всички 

възрасти, които искат да развият своята нова бизнес идея. Инициативите могат да започнат 

спонтанно, когато местен магазин или автосервиз реши да поеме допълнителни дейности, а 

понякога и от представители на местната власт, които търсят начини за поддържане на услугите 

в райони с ниска гъстота на населението. Предишните автономни предприятия също могат да 

намалят размера си или да изчезнат, освен ако не са налице съвместни усилия за поддържане 

на определени дейности, независимо дали става въпрос за частна търговия или услуги, или за 

обществени услуги. Брошурата на ЕЗФРСР (Европейският земеделски фонд за развитие на 
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селските райони) съдържа примери за добри практики от различни европейски държави за 

допълнително четене и идеи.10 

3.1 Ролята на МОЕТО село в региона 

Разгледайте набора от инструменти SMART VILLAGE, за да намерите нашия инструмент за анализ 

на ролята на вашето село във вашия регион.  

Анализ: Има ли вече кръгова икономика и социални иновации? Къде и в каква степен? Открийте 

потенциалните области на приложение на двете концепции. 

3.2  Моето село, моят живот и светът 

Независимо дали става въпрос за частен бизнес, публична услуга или дейност по публично 

управление, обществото и хората - ВИЕ - се възползвате от социалните иновации. Мотивацията 

на хората да допринасят социално и икономически за една жизнена и просперираща общност 

ще се повиши, ако те са чути и видени от властите и са подкрепени в техните виждания.  

Ако ВИЕ чувствате, че можете да направите промяна в общността си, в околната среда и ще имате 

лична и икономическа полза от дейността си - защо не се възполвате от този шанс? Човечеството 

се нуждае от смислени, устойчиви и целокупни дейности и продукти, които да повишат 

свързаността, знанията и признанието за ценностите, било то на регионално или глобално ниво. 

Светът ще бъде променен с малки стъпки, в малки мащаби, в нашите села. Това не е (само) 

някъде другаде. Светът е ние, ние сме светът. 

 

                                                
10 Вижте https://enrd.ec.europa.eu/sites/default/files/enrd_publications/publi-eafrd-brochure-07-en_2018-0.pdf, 
стр. 4 
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3.3 Защо трябва да участвам? 

Имате ли специални интереси или умения? Пенсионирани сте, но искате да продължите да 

участвате в обществения и икономическия живот? Безработни сте и сте на възраст 50+, трудно е 

да си намерите работа навън? Искате да се свържете с по-широка общност, да създадете нови 

познанства и приятели и да споделите своите знания и таланти? Искате да допринесете за 

подобряване на инфраструктурата във Вашия район? Станете активни и създайте свой собствен 

бизнес! 

ВИЕ сте експертът във Вашия регион. Споделете знанията и ценностите си с пътници, чужденци 

или туристи! Ако не знаете как можете да се включите, използвайте нашия инструмент за 

АНАЛИЗ НА ПОТЕНЦИАЛА.  

3.4  Какъв е моят потенциал да се включа в селския туризъм и кръговата икономика?  

Ако вече имате бизнес идея, можете да пропуснете следващата част. Ако не, следващите 

въпроси могат да Ви помогнат да разберете как бихте могли да се включите. На първо място, 

открийте своя потенциал. Използвайте техниката на SWOT анализа, за да вземете добро 

решение за Вашето бъдеще.  

Направете мозъчна атака за възможностите за бизнес идеи, за предпочитане повече от една. 

Това ще разшири кръгозора Ви и ще Ви позволи да откриете, че дори и да няма "единствен" 

начин, все още има много възможности. 

Тези въпроси могат да Ви помогнат да откриете своите предпочитания: 

● Какво наистина ми харесва да правя? 

● В какво съм ДОБЪР? 

● Кое от изброените по-горе неща може да послужи като бизнес идея за прилагане на 

кръговата икономика и социалните иновации? 
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● Има ли налични ресурси, от които се нуждая, в региона?  Спазен ли е подходът на 

кръговата икономика? Как? Ако не, помислете как все пак бихте могли да го спазите. 

● Ще имам ли нужда/желание да имам (бизнес) партньори/други лица за моя бизнес? 

● Кой би могъл да се заинтересува от моя продукт или услуга? Как/къде бих могъл да 

популяризирам идеята/бизнеса си сред целевата група? 

● Как ще наблюдавам/измервам собствените си ресурси/бизнес успеха/социалната полза 

на интелигентното село? 

Сега вземете идеята, която Ви харесва най-много, и направете SWOT-анализ. Това ще Ви помогне 

да откриете вътрешните и външните фактори, които могат да подкрепят или застрашат Вашата 

бизнес визия. Можете да повторите този анализ с толкова идеи, колкото желаете. 

 

SWOT-анализ: 
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След като попълните този SWOT-анализ, ще можете да видите по-ясно кои са силните Ви 

страни и как външните фактори благоприятстват или вредят на Вашите идеи и виждания. От 

вас зависи да вземете решение за Вашия потенциал, за Вашата благоприятна среда. Това 

може да е посоката на първите Ви стъпки по пътя към Вашия бизнес в областта на селския 

туризъм. 

Събрали сме редица добри примери, в които са представени подобни предприятия от цяла 

Европа. Разгледайте нашите добри практики в последната част на този наръчник и се 

вдъхновете! 

 

Йонела Лунгу - майстор на глинени изделия 
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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 e 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, за чиито истории и думи човек 

би казал, че са от друг свят. 
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- 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 

 

Местна гастрономическа дестинация – Мария Бидиан 

Традиция и високи постижения 

Неповторимият вкус на традиционна храна, приготвена с любов, от "чисти" продукти, 

отглеждани с грижа за здравето в нашето домакинство или в тези на производителите в нашия 

окръг, ни помага да сложим на трапезата вкусотии, приготвени по рецептите на н предците ни. 

Нашата история с вкусотиите от Портата на Трансилвания е разказана от бабите и дядовците от 

нашите семейства от които сме наследили любовта към нашите родни места и работата на 

полето, към традициите и местните хора, уважението към хляба и солта, с които да посрещаме 

гостите, които ни навестяват. 

  

Каним Ви да се запознаете с неповторимия вкус на традиционна храна, приготвена с любов, от 

"чисти" ястия, отгледани, грижливо култивирани в нашето домакинство или в тези на 

производителите в нашия окръг, с които си сътрудничим. 

  

За майка ни, Мика Мария, приготвянето на ястията по старите рецепти на баба и дядо е 

едновременно благословена радост и начин да почете паметта им, да изповядаме живота им и 

начина, по който са го живели. Така се роди идеята, с една хубава мисъл: да не забравяме 

корените си, историята и традициите си, историите и "да запазим" народа си! 
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И така, решихме, че е много подходящо да споделим с другите историята, историите, традициите 

и всички дарове, с които Господ ни е благословил, като ги поставим на трапезата на тези, които 

минават покрай нас, заедно с "ястията" с отдавнашен вкус, приготвени с много любов, до чаша 

вино от нашите земи или истинска ракия, която развързва езика и радва душата ти и те приканва 

с удоволствие да споделиш всичко с другите. 

  

✔ Използване на местни материали и наследство  

✔ Сътрудничество между секторите (туризъм, местно наследство) 

✔ Традиционно популяризиране на процеси и продукти 

✔ Нулеви отпадъци, за да се запазят природните ресурси и да се намали замърсяването 

при добив, производство и изхвърляне. 

✔ Безвредни вещества за хората 

✔ Разказване на дигитална история 

 

Музей Попа 

През годините къщата "Попа (Popa)" се е превърнала в изложбено и творческо пространство, 

основано от популярния творец Некулаи Попа, но също така и в туристическа дестинация за 

много посетители (румънци и чужденци), които идват да пътуват в окръг Нямц. Тук освен 

скулптурите, създадени от Некулаи Попа, или маските, ушити от съпругата му Елена Попа, 

можете да се възхитите на изложба на румънска живопис и на частна колекция - достъпна за 

обществеността (етнография, археология, нумизматика, религиозни предмети). 

Тук се намира и арт работилница (скулптура, керамика и живопис), както и място за настаняване 

със закуска. Страстта на Некулаи Попа към колекционирането се проявява още от младежките 

му години. Влюбен в света на традиционното село и осъзнавайки влиянието на ускорения 

процес на модернизация, от втората половина на ХХ век, той започва да събира различни 
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предмети, от селските райони, но не само, с намерението да се опита да запази духа на една 

епоха, която вече е започнала да изчезва. 

От началото на 70-те години на миналия век дворът се превръща в истинска изложба на открито, 

включваща творби от дърво и камък на Некулай Попа, чиито размери варират от 1 до 2,5 м.  

Достъпът до този набор от скулптури се осъществява през монументална порта, издълбана в 

дъбово дърво, един вид "генеалогично дърво" на семейството, което включва около 23 човешки 

фигури. 

✔ Използване на местни материали и наследство 

✔ Сътрудничество между секторите (туризъм, местно наследство) 

✔ Традиционно популяризиране на процеси и продукти 

✔ Нулеви отпадъци, за да се запазят природните ресурси и да се намали замърсяването 

при добив, производство и изхвърляне. 

✔ Безвредни вещества за хората 

✔ Разказване на дигитална история 

 

Вино и панорама 

 

Фонтанът за вино Marezige е първият фонтан за вино в Словения, разположен на хълма в близост 

до морския бряг в едно село, наречено Марезиге. 

От него се открива прекрасна гледка към словенското крайбрежие, на която могат да се насладят 

любителите на виното и гастрономите. За едно незабравимо и уникално изживяване гостите 

могат да се насладят на откритата чешма на самообслужване с вина от местните изби и тези на 

Vinakoper. Истрийската кухня е друга част от бизнеса, а в магазина гостите могат да си купят 

произведени на място деликатеси (например трюфели, шоколади, продукти от морска сол, 

маслини, мармалади, бутилки вина и т.н.). 
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Фонтанът на самообслужване е разположен на открито в близост до магазина. Той предлага 

четири различни вида вино - Шардоне, Малвазия и Рефошк (всички от Vinakoper), както и виното, 

спечелило годишния конкурс. С други думи, три сорта вино винаги остават същите, а един сорт 

се променя всяка година, което дава възможност на други винопроизводители да се състезават 

и да популяризират себе си и своите винарски изби. 

Гостите могат да избират между два пакета - първият е подходящ за индивидуални посетители 

и съдържа чаша за вино, торбичка и 3 жетона за фонтана с вино, а вторият, подходящ за малки 

групи до 20 души, съдържа чаши за вино, торбички и винен лист, в който са изброени 15 

различни (и най-добри) винопроизводители от словенска Истрия. 

Мястото, където се намира фонтана за вино, е на около 20 минути път с кола от Копер, нашия 

крайбрежен град. Гостите могат да стигнат до фонтана със собствените си автомобили или да се 

възползват от автобуса за вино, който е друга част от бизнеса. Автобусът отвежда гостите през 

лозята на словенска Истрия чак до панорамната гледка, където е разположен фонтанът за вино 

Marezige. Гостите могат да избират между различни пакети за винения автобус. Първият пакет 

включва посещение на винарската изба Vinakoper, пътуване с ретро американския автобус по 

пътя на виното и посещение на фонтана Marezige с дегустация както на вината, така и на 

истрийското сирене. 

Вторият пакет включва автобусна обиколка на Копер със спирка в Стария град и музея Tomos, 

разходка по пътя на маслините и спирка в маслобойната Babič, както и посещение на винарската 

чешма Marezige с дегустация на вина и сирене от Истрия. В края на екскурзията автобусът 

отвежда гостите до началната точка. Възможно е и персонализиране на автобусната екскурзия, 

като гостите могат да избират измежду вариантите, предоставени на официалния уебсайт на 

Wine fountain Marezige. 

На мястото на фонтана за вино се намира и ресторант Karjola, който е собственост на същия 

собственик. Тук гостите могат да намерят домашно приготвени традиционни ястия с нотка на 

модерност или модерни класически ястия. Екстериорът отразява както рустикалния истрийски, 

така и модерния стил и има домашна атмосфера. 
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Мястото е подходящо за различни поводи - както за небрежна закуска/обяд/вечеря, така и за 

бизнес обяд или дори за незабравима сватба. 

Устойчивост: 

✔ използване на местни ресурси (вино от Vinakoper и други местни производители), 

✔ разширяване на бизнеса (чешма за вино Marezige, малък магазин с местни продукти, 

ресторант Karjola от другата страна на улицата, винен автобус) и 

✔ продажба на местни продукти. 

 

Фонтанът на зеленото злато 

Фонтанът на зеленото злато е израз на почит към хмеловото наследство на Жалец и Долна 

Савиня - долината, която е център на хмелопроизводството в Словения. Тя е резултат от общите 

усилия на община Жалец, местните предприемачи и Центъра за развитие на културата, спорта и 

туризма. 

Бирената чешма се намира в долината Долна Савиня, наричана още Долината на зеленото злато 

заради традиционното производство на хмел в района. Според уебстраницата на фонтана за 

бира, той "разказва историята на традицията за отглеждане на хмел, която се развива в 

продължение на век и половина. На някои места продължава да живее, а в други е останал само 

спомен. Някои инструменти, навици и традиции все още ни напомнят за това наследство." 

Фонтанът като туристически продукт се основава на културното и природното наследство на 

местния район и го популяризира за настоящите и бъдещите поколения. От април до октомври 

всяка година посетители от цял свят идват да опитат местната бира. Сортовете бира се 

произвеждат само от местен хмел. Много микропивоварни се популяризират по този начин. 

Фонтанът е заобиколен от информационни табели за традицията на хмела. Той се намира в 

централната част на парк, в непосредствена близост до местния пазар, в сърцето на града. 

Фонтанът е привлякъл хиляди туристи в Жалец и Долината на долна Савиня от 2017 г., когато е 

открит. Той е увеличил посещенията в други туристически атракции в региона, както и на 
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местните ресторанти, барове и кафенета. Фонтанът за бира се допълва от магазин за сувенири, 

разположен на няколко крачки от фонтана. Дейностите на фонтана за бира включват продажба 

на сувенири, бира, маркетинг на туристически продукти, туристически обиколки, продажба на 

продукти от местни ферми и Green Gold продукти. Основни характеристики на бизнес модела: 

- Фонтанът на бирата се управлява от Центъра за развитие на културата, спорта и туризма на 

Община Жалец. Тъй като Центърът е публична организация, която предоставя предимно 

публични туристически услуги, биреният фонтан е сред продуктите му с цел печалба. Трябва да 

се отбележи, че Центърът извършва много дейности, като фонтанът за бира е само една от тях. 

Това може да носи определени рискове. 

● Намира се в селски район. 

● Част е от марката Green Gold. 

● Допълва някои други местни туристически продукти и инициативи: велосипедна пътека 

между хмеловите полета, Dežela Celjska, марка Green Gold. 

● Основава се на традицията за отглеждане на хмел и производство на бира - културното 

наследство на местния район. 

● Популяризиране на местни продукти. 

 

 

 

Устойчивост: 

✔ използване на местни ресурси 

✔ сътрудничество с местни доставчици (ресторанти, кафенета, туристически дружества и 

др.), 

✔ наемане на местни жители и продажба на местни продукти. 
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BEE DIVERSITY Подобряване на биоразнообразието чрез мониторинг на пчелите 

 

BEE DIVERSITY е проект, разработен в рамките на трансграничната програма Interreg програма с 

5 партньори от Словения и Италия. Основната цел на проекта е подобряване на 

биоразнообразието чрез иновативно управление на екосистемата и наблюдение на 

опрашителите. Проектът започна през февруари 2020 г. и ще продължи две години (до края на 

януари 2022 г.). 

Иновативната система ще бъде интегрирана на около 8000 хектара, в области между Словения 

и Италия. Районите за изследване принадлежат към Натура 2000, което означава, че те са 

защитени от закона и се стремят да запазят биоразнообразието за бъдещите поколения. 

С помощта на системата за ИКТ и опрашителите (пчелите), мониторинга на екосистемите ще 

бъде по-лесно. Ще има и приложение, което ще събира и управлява всички данни, предоставени 

от пчелите. Приложението ще помогне както на професионалистите, така и на обществеността, 

като й дава насоки за бъдещи мерки и повишава нейната осведоменост. 

За събирането на данни пчелните кошери трябва да бъдат свързани с ИКТ система. Събирането 

и наблюдението ще се извършва чрез "умни" пчелни кошери (т.нар. Smart Hive), които ще 

наблюдават отблизо поведението и здравословното състояние на пчелите. В растителността 

опрашителите имат основна роля, тъй като помагат за нейното опазване на околната среда. 

Земеделските стопани също са зависими от доброто състояние на флората, поради което, те ще 

използват такива интелигентни кошери и ще допринесат за проекта. Заедно с фермерите, 

пчеларите и другите заинтересовани страни в този район също ще допринесат с данни. През 

пролетта на 2021 г. те започват да събират данни за флората около интелигентни пчелни кошери 

в пилотни райони в Горенска, Словения. 
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За събирането на данни те използват немско приложение, наречено Flora Incognita, което помага 

за разпознаването и определянето на растителните видове. Възстановяването на растителното 

биоразнообразие е от решаващо значение, ако искаме да запазим здравословна околна среда. 

Партньорите очакват, че моделът, използван и разработен в тази проектна област, ще бъде 

прехвърлени в други европейски страни след приключването на проекта. Констатациите могат 

да помогнат за опазването и популяризирането на природните ресурси на в глобален мащаб. 

Устойчивост: 

✔ опазване на околната среда чрез технологични иновации, 

✔ опазване на природата чрез анализиране и подпомагане на нейното самостоятелно 

възстановяване, 

✔ осигуряване на здравето на опрашителите, тъй като те са от решаващо значение за 

нашето съществуване, и 

✔ възможност за разширяване в световен мащаб. 

 

 

 

Слънчевата ферма 

Слънчевата ферма се намира в село Тънково в красивите Източни Родопи в България. Тя  е база 

за активен отдих и спорт на сдружение "Нови перспективи за развитие", което съществува с 

убеждението, че младите хора са бъдещето на България. Неформалното обучение, спортът на 

открито и доброволчеството са сред инициативите, с които екипът на фермата се опитва да 

превърне младите хора в посланици на бъдещето. 
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За децата се организират летни занимания, в които основните теми са българските традиции, 

биологичното земеделие, опазването на природата и спортовете на открито. Децата участват 

активно в живота на фермата и селото. Фермерският лагер "Слънце" организира летни лагери за 

деца, като използва концепцията "Завръщане в селото". Целта е да се създаде силна връзка със 

земята и българското село още в детска възраст. 

Чрез метода "учене чрез съпричастност" децата осъзнават своята принадлежност към 

българския род и се запознават отблизо с българските традиции и култура. "Завръщане на село" 

е потапяне в идилията на селския бит и реално участие в ежедневните земеделски дейности. 

"Завръщането" е и към природата и към разбирането от децата, че човекът е част от природата 

и всяка малка човешка дейност - от изхвърлянето на боклука от кофата до чупенето на клонки от 

дърветата - оставя своя отпечатък върху нея. 

В същото време фермата работи като зайцеферма, която запазва автентичния вид на фермата от 

началото на 20-ти век. Камък, дърво и слама са материалите, използвани при възстановяването 

на имота - за да се запази връзката с природата. Стремежът към постигане на максимална 

ефективност и устойчивост дава нов живот на старите вещи и превръща изхвърлените 

инструменти, дрехи и книги в източник на нови знания. Покривът е с турски керемиди, събрани 

от стари къщи и изоставени дворове в селото. Калта и сламата са едни от основните материали, 

с които децата работят по време на творческите занимания.  В стопанството се съхраняват 

автентични инструменти и пособия от бита на българите от началото на XX век и назад. 

Тук децата научават какво е тъкачен стан и как се тъче на него, за какво служи бурилото, какво е 

сърп и паламарка и че освен коса на главата, има и коса за косене на трева. В края на пролетните 

и летните сесии всички знаят откъде идва млякото, как се вади мед, къде растат доматите, как 

живее зайчето и какво представлява тази екосистема. Завръщането на селото включва и четене 

на приказки, прожектирани на голям екран, преобличане и пресъздаване на картини "от старите 

времена", игри на открито, игри с животни и разходка с каручка. 
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В лагера Sun Farm освен животни, места за отдих и поляна за детски игри има и малка 

библиотека с книги, кът за народни танци и приключения и отделна зона за къмпинг. 

✔ Комбинация от селски и екотуризъм; 

✔ Екологична сграда - камък, дърво и слама са материалите, използвани при 

възстановяването на имота, за да се запази връзката с природата; 

✔ Удължаване на живота на някои стари вещи и изхвърлени инструменти; 

✔ Фермата предлага различни дейности и обучения, свързани с ежедневието на хората от 

селото. 

Резиденция БАБА 

Резиденция Баба е инициатива на Фабрика за идеи, която свързва градски младежи с възрастни 

хора от различни български села. Участниците, или резидентите, живеят в домакинства на 

възрастни хора от селото в продължение на 1 месец. В резултат на взаимодействието между тях 

се появяват конкретни продукти, услуги и инициативи, основани на местните познания и 

отговарящи на специфичните нужди на жителите на селото. Пилотното издание на инициативата 

се проведе през лятото на 2015 г. в 4 села в Родопите: Дряново, Джурково, Манастир и Югово. 

Резиденция "Баба" е доказала, че е необходим мост между града и селото, между градските 

младежи и възрастните селяни. Според отзивите, получени от жителите на селата, участващи в 

проекта, и от неговите поддръжници, отношенията, които се изграждат между жителите и 

възрастните хора, полагат основите на дългосрочна взаимна подкрепа и сътрудничество. Всяко 

малко населено място пази своите микроспецифики, очарование и традиции под формата на 

шевици, занаяти, лични и общностни истории. Инициативата "Резиденция Баба" създава условия 

за запазване на местния фолклор и знания и превръщането им в полезен за селото 

продукт/услуга/събитие от млади предприемчиви хора. 

Какъв е процесът на инициативата - Първата стъпка е подбор на участниците, които ще живеят в 

едно село в продължение на един месец. След подбора те преминават през обучение по 
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дизайнерско мислене, работа с общности, етноложки изследвания и местна икономика, 

генериране на решения и работа в екип. Следващата стъпка е среща на младите градски хора с 

възрастните домакини в селата, където те ще живеят заедно в продължение на 1 месец. През 

този месец жителите използват опита си и наученото от обучението, за да се запознаят с нуждите 

на общността и да документират местния фолклор, като започват работа по собствена социално-

предприемаческа идея, която да помогне на селото домакин. След като младите и възрастните 

домакини се вземат решение за това, което искат да се случи в селото, те го правят възможно! 

Участниците стават част от Инкубатор за социални иновации, за да намерят менторска подкрепа 

за осъществяване на дългосрочните си идеи. 

✔ Нов иновативен социално-предприемачески модел; 

✔  Укрепване  и подпомагане на селската общност; 

✔ Включването на  младите хора в инициативата дава възможност да се създаде 
стабилна мрежа за солидарност, разбирателство и взаимопомощ и да се преосмисли 
културното наследство; 

✔ Ново качество на човешките взаимоотношения - между поколенията, между градските и 
селските общности, обмяна на опит и придобиване на нови умения и компетенции;  

✔ Разработване на нови идеи, основани на традициите и отчитащи съвременността. 

Офис в гората  

Офис в гората Чепеларе е временно споделено офис пространство в планината (coworking space), 

което е подходящо за дистанционна работа на хора, които обичат природата, летните и зимните 

спортове. Това е място с удобни офиси, бърз интернет, безплатен сок от бъз, където хората си 

почиват и се вдъхновяват, докато работят или т.нар. коуъркинг (coworking + coliving + inspiration 

& vacation). Промяната на средата увеличава производителността и предразполага към 

творчество. Хората са заедно през по-голямата част от времето (настанени са на едно място, 
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идват заедно на работа, работят заедно, хранят се заедно и се забавляват заедно вечер), което 

е предпоставка за нови запознанства и ефективно сътрудничество. 

Office In The Woods предлага:  

- отделни офиси с до 100 mbit интернет за 65 души, споделено работно пространство, 

конферентна зала, място за почивка, кухня, кафене, място за обяд, панорамен двор. 

- място за къмпинг и стаи за спане в офис сградата, както и подходящи места за настаняване, 

къщи за гости и хотели и апартаменти в близост. 

- организира големи музикални и спортни събития, спортни и туристически дейности, семинари 

и екскурзии за вдъхновение и продуктивност. 

 

● Близо до природата, чиста планинска среда, чист алпийски въздух, добра и балансирана 

храна. 

● Съвместните дейности (практически семинари, спортни практики, лекции), насочени към 

устойчиво развитие (предприемачество, селско стопанство, строителство, храна, музика) и 

придобиване на нови умения, представени по интересен начин, обединяват хората и ги 

обогатяват. 

Неформалните методи на Oфис в гората Чепеларе (спокойна работна атмосфера близо до 

природата, дейности, които носят забавление и нови знания) гарантират: 

- Повишаване на индивидуалната производителност 

- Увеличаване на иновациите 

- Повишаване на производителността на групата и вземането на стратегически решения 

- Решаване на организационни проблеми, свързани с промяните, кризи и ниски нива на 

производителност на екипа 

- Мотивация (индивидуална и групова) за постигане на по-добри резултати 

- Ефективно поставяне на цели и стратегическо планиране 

✔ Нова концепция и бизнес модел в туризма, основани на устойчивостта - дестинация за 

съвместна работа в селските райони. Това е комбинация от CoWORKING (споделено 
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работно пространство и взаимодействие между хората) + CoLIVING (прекарване на 

известно време заедно, нощуване на едно място) + Collaboration (сътрудничество и 

взаимодействие между нови/стари познати по общи проекти и споделяне на знания) + 

Inspiration (вдъхновение, чрез красива природа, чиста храна, движение, активен начин 

на живот, арт и кулинарни работилници, семинари и презентации) + Vacation (активна 

почивка по време на работа, чрез посещение на туристически и спортни атракции и 

дейности за презареждане).  

✔ Сътрудничество между различните местни структури (по отношение на предлагането на 

настаняване); 

✔ Насърчаване на туризма и местната икономика;  

 

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 
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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.“ 

Като фрийлансър можете да работите оттук, да презаредите "батериите" 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 
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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. 

- Аспектите на социалната иновация: първо, фактът, че WeWilder функционира като 

социално предприятие в партньорство между WWF Румъния и членовете на местната 

общност, за да подпомогне укрепването на общността и устойчивото остойностяване на 

нейните маркетингови активи. Друг социално иновативен аспект е въвеждането на нови 

концепции и бизнес модели в туризма, основани на устойчивостта, като например 

моделът на селски център - дестинация за съвместна работа, съвместен живот и 

съвместно създаване по устойчив начин, в в селска среда. 

- Принципи на кръгова икономика:  кампусът е изграден с помощта на екопроектиране и 

съчетава традиционната архитектура със съвременните тенденции и комфорт, както и с 

местни източници - материали и работна ръка. Друг аспект на кръговата икономика е 

фактът, че WeWilder предлага внимателно 

изработени пакети от преживявания/дейности, в тясна връзка с природата и дивата 

природа, базирани на дейности като колоездене, гастрономия и опознаване на 

природата.  

 

Orange Valley 

 

Orange Valley е компания, разположена в селски район на окръг Нямц, Румъния. Това е 

компания, която започва с обикновена плантация от диви плодове – морски зърнастец, 

разновидност на оранжевите диви плодове, които се срещат в региона. Те традиционно се 

използват в хранително-вкусовата промишленост, в горското стопанство, във фармацията, както 

и като декоративно растение. Плодовете на морския зърнастец съдържат два пъти повече 

витамин С от шипката и 10 пъти повече от цитрусовите плодове.  
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Orange Valley създаде колоритен местен вкус и отличителна марка за окръг Нямц, като започна 

от този див плод, който е местен ресурс, произвеждайки натурални сокове и сиропи, студено 

пресовани и приготвени в деня преди доставката.  Започват да продават тази марка чрез 

ресторанти и хотели и скоро тя става известна и търсена от все повече ресторанти и туристически 

обекти, превръщайки се в освежаваща, здравословна и сертифицирана органична напитка, 

представяща окръга. 

Това, което прави този пример подходящ за нашето проучване, е фактът, че тази компания се 

намира в селски район, тя е местен производител, който иновативно използва местните ресурси 

- като обогатява с този чуден плод марката на дестинацията в окръг Нямц и дори националната 

марка на дестинацията. Те дори са създали измислено име за най-популярния си продукт, 

наречен "catinada", което произлиза от две думи: "catina", името на този плод, и "limonada", 

което на румънски означава "лимонада".  

Долината на портокалите пренася вкуса, цвета и историята на чудния плод в отдалечен селски 

район на нашия регион, като обогатява местната икономика и укрепва марката на дестинацията. 

 

Основни характеристики и концепции на бизнес модела: 

- малка семейна компания. 

- разположен в селски район. 

- идентифицирали са уникална, специфична местна характеристика (в този случай продукт).  

- използване на местни, сертифицирани биологични продукти (в този случай - диви плодове). 

- устойчиво отглеждане на реколтата.  

- базирани на къса верига за доставка на храни (SFSC).  

- основана на концепция за здравословна храна, която превръща местна суперхрана в призната 

марка 

- създава връзки с туристическата индустрия, като се превръща в доставчик на местен вкус. 

- добро сътрудничество с градските райони 
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- стриктно наблюдавана и контролирана верига за създаване на стойност на продукта 

(снабдяване със суровини, производствени функции и маркетингови дейности). 

- творческо и постоянно използване на цифрови технологии и маркетингови решения (Orange 

Valley има много силна идентичност и присъствие онлайн чрез уебсайт и страници в социалните 

медии). 

- обслужва местната общественост, като използва игра на думи за наименованията на 

продуктите на местния език; обслужва и международния пазар, като създава марка на 

английски език - Orange Valley, която е името на компанията. 

 

Сдружение на занаятчиите Nemteanca 

 

Местните жители на област Молдова са създали с течение на времето, практикувайки различни 

занаяти (тъкане, шев, дърворезба, изработване на традиционни кожени палта и др.), продукти с 

голяма художествена и документална стойност и съдове за предаване на древни умения. От 

април 2001 г. занаятчийското сдружение "NEMŢEANCA" функционира като организация с 

нестопанска цел, с известна търговска дейност, която дава насърчава и дава възможност на 

местните занаятчии да популяризират тяхното наследство. Целта на Асоциацията е да 

капитализира човешките, материалните и природните ресурси, съществуващи на местно ниво, 

като: 

- съживявява занаятчийската дейност; 

- подпомага туризма, като изработва сувенири, вдъхновени от местните традиции; 

- запазва румънската културна идентичност и капитализиране на съществуващото наследство; 

- организиране на лагери за артистично творчество. 

През 2002 г. асоциацията участва в проекта "Хармонизиране на целите, уменията и ресурсите на 

занаятчийските сдружения с изискванията и възможностите на пазара", финансиран от CIPE / 

USAID. Целта беше да се консолидира и развие дейността на организацията. Резултат от проекта: 
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събиране на занаятчийски продукти-сувенири, обучение на работната сила в маркетингова 

дейност (техники за продажба) на занаятчийски продукти и популяризиране на дейността на 

организацията. 

В рамките на проекта "Млад занаятчия", разработен от фондация "Омения" и финансиран от 

World Learning, 25 млади хора бяха обучени да практикуват занаят; обучението беше 

предоставено от занаятчии от асоциация Nemteanca. 

Асоциацията е партнцор и по проекта "Център за изучаване на традиционни занаяти", 

разработен от фондация "Омения", финансиран от Европейския съюз по програма ФАР-ACCESS, 

в който целевата група са хора в неравностойно социално положение, които с помощта на 

занаятчии развиват умения за практикуване на занаят като възможен източник на личен доход. 

Сдружението на занаятчиите инициира в партньорство с местната публична администрация 

Земята на Креанга (Йон Креанга е най-известният румънски разказвач на приказки), което 

представлява съществен принос за запазване на румънската културна идентичност и 

капитализиране на туристическото наследство на района на Нямц. Основният резултат от 

проекта е създаването на нова туристическа атракция чрез организирането на парка "Креанга 

Ленд" в град Нямц, родния град на великия разказвач.Сдружението на занаятчиите е част от 

Интегрираната група за действие и Работната група за повишаване на икономическото развитие 

чрез насърчаване на туризма, създадени в окръг Нямц, с подкрепата на Програмата за реформа 

на местната публична администрация чрез устойчиви партньорства. В рамките на тази програма 

беше стартирано финансиране за подпомагане на изпълнението на работните планове на 

интегрираните групи за действие.Регионалният фонд за развитие на партньорства в 

Североизточния регион финансира проекта "Народните занаяти - визитната картичка на 

Молдова", иницииран от Асоциацията на занаятчиите в Нямц. Като се има предвид приоритетът, 

определен в рамките на Регионалната тематична група "Развитие на туризма", а именно 

"насърчаване на традиционните ценности", както и предложените оси на интервенция, 

резултатите от стартиралия проект са: 

- представителна колекция от занаятчийски продукти от североизточния регион на Румъния; 
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- популяризиране и маркетинг на продуктите; 

- рекламна брошура със занаятчийски маршрути от североизточната част на Румъния. 

Асоциацията е постоянен участник в национални и международни панаири. 

 

СТРАТЕГИЯ ЗА ИНТЕЛИГЕНТНИ СЕЛИЩА  

ОСТРОВ КИТЕРА 

 

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.  

 

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 
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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.    

 

ФЕСТИВАЛ BORGOFUTURO 
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Социалната иновация е процесът на участие, организиран в рамките на фестивала, като се 

анализират резултатите от него и се изследва като модел за участие в селските райони. 

Изграждането на доверие и споделени виждания са сред основните цели на подобен процес, 

целящ да допринесе за създаването на основа за съвместно изпълнение на действия, които ще 

допринесат за възстановяването на района. BORGOFUTURO е отлична възможност за 

регенериране на селските райони чрез изкуство и фестивал, базиран в Ripe San Ginesio, регион 

Марке. Проектът е резултат от сътрудничеството между общината на Рипе Сан Джинесио, малко 

село в област Марке, и асоциацията Борго Футуро, създадена от група млади хора, ангажирани 

с местната територия и участващи в културни продукции и екологични проучвания. Създен през 

2010 г. като "Фестивал на устойчивото развитие в мащаба на селото", с течение на времето 

BORGOFUTURO се превръща в проект за регенерация на Рипе Сан Джинезио, който задейства 

историческия му център - определен като Борго - чрез предоставяне на общински пространства 

на занаятчии и местни бутици. Както и в останалата част на света, COVID19 сериозно засегна 

културните инициативи в селските райони, често основани на традиционни организационни 

структури, които не са в състояние да се адаптират към правилата за безопасност, изисквани от 

санитарната криза (De Luca et al, 2020). 

В същото време нуждата от открити пространства, социални разстояния и мерки за безопасност 

доведоха до това фестивалът, който традиционно се провежда само в Ripe S. Ginesio, да се 

преоткрие и да пътува между 5 различни общини. По този начин, десет години след създаването 

си, фестивалът BORGOFUTURO разширява обхвата си до други четири съседни общини, които 

решават да приемат проекта му и да бъдат домакини на споделени културни дейности през 

лятото на 2020 г.  

 

Изхождайки от предизвикателствата и възможностите, породени от кризата по COVID-19, 

процесите на участие са необходими в селските райони за обсъждане, получаване на мнения, 

създаване на иновации и вземане на решения по теми като културни услуги и инфраструктура, 

екологична мрежа, управление на местните ресурси и туризъм. Потенциалът, критичните точки 

и конкретните предложения ще бъдат обсъдени в частта за резултатите, като се оформят 
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приоритети и се разработят препоръки за бъдещо планиране и се разсъждава върху 

възможността малките градове във вътрешните райони да се групират, да се свързват в мрежа 

и да координират усилията си за планиране, за да постигнат общи цели. Администрациите на 

градовете Рипе Сан Джинесио, Колмурано, Урбисалия, Лоро Пичено и Сант'Анджело ин Понтано, 

всички разположени в долината на река Фиастра, решиха да започнат междуобщински проект, 

който може да въздейства като движеща сила за развитието на територията. Районът е в центъра 

и на други териториални стратегии, както на регионално, така и на национално ниво. Чрез 

европейските структурни фондове и Кохезионния фонд, следвайки подхода ЛИДЕР, регион 

Марке финансира "Интегрирани местни проекти", които обединиха няколко общини в проект, 

целящ засилване на туристическата привлекателност на територията, под името "Долината на 

Фиастра, място на преживявания". В допъленние се осъществява и друга стратегия - 

италианската Национална стратегия за вътрешните райони, която насърчава местното 

подобряване на основните местни услуги и инфраструктура в пилотната област "Alto 

Maceratese". В този териториален контекст представителите на петте общини, присъединили се 

към " BORGOFUTURO +", се срещнаха, за да положат основите на общи линии на планиране, 

работейки върху макротемите на устойчивостта и качеството на живот. Методите за 

сътрудничество, които петте общини изпробваха под формата на четири кръгли маси, поставиха 

основата на общи действия, които ще допринесат за възстановяването на района. Бяха 

организирани четири различни събития, състоящи се от една кръгла маса, последвана от 

публично събитие. Тези четири събития, планирани в рамките на програмата на фестивала, 

събраха заедно местни заинтересовани страни и външни експерти по темата. Дискусиите на 

четирите кръгли маси се проведоха в периода юли-август 2020 г. и бяха насочени към следните 

основни теми: 1-ва кръгла маса: Малки градове, инфраструктури и услуги за възстановяване на 

селските територии. Целта тук беше да се определи междуобщинска стратегия за 

възстановяване на територията чрез картографиране и възстановяване на недостатъчно 

използвани пространства и чрез споделяне на инфраструктури и услуги. Втора кръгла маса: 

Иновативни проекти за екологично образование и за подобряване на познанията за 

територията. Целта беше да се разработят иновативни проекти за училищата в долината на река 
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Фиастра за насърчаване на образованието по екологична устойчивост и за повишаване на 

знанията за територията сред децата. 3-та кръгла маса: Споделено планиране на културни 

събития. Целта беше да се определи протокол за създаване на културни инициативи чрез общи 

насоки и инструменти. Четвърта кръгла маса: Ено-гастрономия и качествени местни продукти. 

Целта беше да се създаде междуобщинска мрежа за подпомагане на местното производство и 

дистрибуция. 

По време на всяко събитие дискусията по предварително зададената тема следваше една и съща 

структура: i) първо представяне и предефиниране на темата от всеки участник, ii) анализ на 

силните страни на територията и добрите практики, iii) идентифициране на критичните точки и 

iv) предлагане на възможни предложения. В съответствие с естеството на BORGOFUTURO и 

RURITAGE, постоянно ориентирани към местна ангажираност, е заложен процес на участие, 

включващ местните участници чрез работни срещи и публични заседания. Идентифицирането 

на заинтересованите страни следваше насоките, предоставени от проекта RURITAGE, като бяха 

идентифицирани съответните заинтересовани страни по видове (политика, научни изследвания, 

промишленост и услуги и обществени потребители) и по области на интерес в съответствие с 

определените теми (услуги и инфраструктура, образование, изкуство и фестивали и културно и 

природно наследство, храна и гастрономия). 

Подборът на заинтересованите страни беше направен с подкрепата на петте местни 

администрации, като се гарантира участието на заинтересовани страни от всичките пет 

територии. Общините бяха изрично помолени да включат най-малко пет души на работна среща 

за всяка община. В допълнение към прякото участие на администрациите, семинарите бяха 

разпространени чрез социалните мрежи на общините и комуникационните канали на фестивала 

" BORGOFUTURO +", който се провеждаше паралелно. Освен това събитията на фестивала бяха 

организирани с цел да се предостави допълнителна възможност за разглеждане на темите, 

обсъдени на кръглите маси. 

 

Местна верига за създаване на стойност за млечни продукти в района на саксонските села в 

Трансилвания (Viscri) 
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Създаване на местна верига за създаване на стойност за млечни продукти в района на 

саксонските села в Трансилвания (Viscri), която ще добави стойност към млякото, произвеждано 

от крави, хранени с трева, собственост на земеделски стопани в региона. 

Финансирано от: Фондация Карфур 

Продължителност на проекта: март 2019 г. - март 2020 г. (1 година) 

Бюджет: 250 000 евро 

Целта на проекта е да се създаде местна верига за създаване на стойност за млечни продукти в 

района на саксонските села в Трансилвания (Târnava Mare), която да добави стойност към 

млякото, произвеждано от крави, хранени с трева, собственост на земеделски стопани в региона. 

Пейзажът на Търнава Маре е един от най-богатите пейзажи в Европа по отношение на 

биоразнообразието в региона. Кравите, които пасат на тези пасища в рамките на "естествена 

биологична" земеделска система, произвеждат висококачествено мляко, което може да бъде 

научно доказано чрез анализ, тъй като е особено богато на полезни и вкусни съединения и 

елементи. От тази суровина може да се направи сирене, което притежава всички уникални и 

естествени качества. 

Целта на този проект е да се даде възможност на земеделските общности (приблизително 5000 

семейства) в района, които управляват тази земя, да й придадат стойността, която заслужава, 

като развият предприемаческа визия, разграничат продуктите си от продуктите с промишлено 

качество, избегнат "капана", който може да намали обема на продажбите, да се възползват от 

иновациите в производството и в крайна сметка да позволят дългосрочното устойчиво 

оцеляване на тези ландшафи и техните общности. 

 

Какво предстои 

- Намиране на потенциални рецепти; 

- Ремонт на сградата за производство на сирене, закупуване и инсталиране на оборудване, 

включително лабораторно оборудване, което да позволи добър контрол на качеството. 
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Постоянното качество е жизненоважно за гарантиране на пазара. Най-често срещаният проблем 

за микропредприятията в Румъния е непостоянното качество; 

- Производство на първите партиди продукти в млекопреработвателното предприятие; 

- Определяне на критериите за качество на сиренето Viscri (от фермата до крайния продукт). 

- Определяне на насоки за производство, включително вида на фуража; 

- Разработване на маркетингова стратегия, опаковка, марки. 

 

Този проект ще помогне за намаляване на бедността и ще насърчи младите хора да останат в 

семейните ферми. 

Вискри, подобно на много села в Румъния (и не само), страда от липса на взаимно доверие, което 

подкопава способността на местните жители да устояват на социалния и икономическия натиск. 

Проектът ще бъде катализатор на сътрудничеството и доверието. 

Потребителите ще имат достъп до качествени храни и ще са по-наясно с ценностите на 

селскостопанските ландшафти с висока природна стойност в Румъния и ще ги подкрепят в по-

голяма степен чрез избора си при покупка. 

 

Бенефициенти 

Земеделски стопани: 50 членове на асоциацията от Viscri. 

Общност: ще се увеличи социалното сближаване в общността Viscri, 300 души. В по-широк 

мащаб: 5 000 земеделски семейства в Търнава Маре като търговска зона 

Икономическите и социалните ползи са широкообхватни. 

Потребителите, които ще имат по-добър достъп до качествени храни, ще са по-наясно с 

ценностите на висококачествените ландшафти в Румъния и ще ги подкрепят в по-голяма степен 

чрез своите покупки. 

 

ADEPT философията е да съчетава иновациите с традициите, а не да съхранява ландшафт с 

високо качество като в музей. ADEPT използва иновации на различни нива, за да направи района 

по-привлекателен за посетителите и по-икономически интересен за местните жители. 
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Например, въведохме в района иновативни косачки, които са много по-подходящи за нуждите 

на земеделските стопани и за околната среда. На ниво посетители и маркетинг ADEPT използва 

приложения за смартфони и социални медии, за да популяризира туризма и храните в района. 

ADEPT се надява да разработи нови продукти, като например висококачествено говеждо месо и 

уникални местни сирена. В областта на преработката ADEPT е разработила предприятие за 

преработка на зеленчуци и плодове. ADEPT има силно въздействие на местно ниво. Сега, в 

партньорство с TFT Forest Trust Rurality, искаме да преместим този проект на друго ниво, където 

можем да окажем повече от нишово въздействие и да помогнем за спасяването на по-голяма 

част от земеделските стопани, които живеят и поддържат тези уникални ландшафти в 

Трансилвания и други части на Румъния. Този проект ще бъде осъществен в тясно 

сътрудничество с местните жители, за да се даде на фермерите адекватна стойност за техните 

продукти, така че да не се продават като стоки, които се конкурират с индустриалните продукти, 

а да получат адекватна цена, която да капитализира опазването на природата и качеството на 

храните. Споделяме желанието за иновации и съвместно разработване на проспериращо 

бъдеще за техните общности и екосистеми в Трансилвания с онези икономически участници във 

веригата на стойността, които споделят същите интереси и ценности. 

Общата цел на проекта е да осигури на тази общност по-голяма финансова стабилност и модел, 

който може да бъде използван и от други общности. 

Цели: 

✔ Добавяне на местна стойност към млякото, произведено в Târnava Mare; създаване и 

предлагане на пазара на продукти, които носят цялата уникалност на района 

✔ Сътрудничество с малка, но силна общност. Село Вискри е най-подходящо. То има около 

350 крави, от които 180 дават мляко. Ще започнем работа с Асоциацията на фермерите 

от Вискри, а по-късно ще разширим проекта до съседните села, които имат същите 

характеристики на земеделието и ландшафта. 

✔ Съвместно проектиране за успех. ADEPT ще си сътрудничи със земеделските стопани при 

управлението на инвестициите и създаването на производствената единица, като 

същевременно ще се възползва от техническия опит, предлаган от TFT. 



 

 
 

SMART VILLAGE 
Развитие на туристически 

предприятия в селските райони чрез 
кръгова икономика и социални иновации 

 
 www.smart-village-project.com 

 

54 

 

✔ Изготвяне на оригинална рецепта за сирене, която трябва да отчита вида на сиренето, 

което пазарът би приел, като определя качеството и уникалността на ланшафта Târnava 

Mare. Потребителите все повече желаят да се свържат с природата чрез храната си и да 

са сигурни, че храната, която консумират, е здравословна за тях. Сиренето Viscri ще им 

позволи да се възползват и от двете. 

 

 

Salty bag  

Повторна употреба, намаляване и рециклиране на здрави и дълготрайни материали от платна 

за модни чанти. 

 

 

Идеята за Salty bag се ражда по време на семинар на ветроходния клуб в Корфу през януари 2013 

г. Създадена е с цел проектиране и производство на ръчно изработени чанти с висока здравина 

чрез повторна употреба и експлоатация на материалите, като се взема предвид ниското 

въздействие върху околната среда и принципите на кръговата икономика. Създадена в Корфу, 

Йонийски остров, Salty Bag възстановява излезли от употреба платна, ветроходни дъски, 

парашути, които са завършили жизнения си цикъл в морето, предлагайки нов живот и нова 

стойност. Всяка чанта Salty Bag е проектирана така, че да има дълъг живот и да може да се 

използва и след края на жизнения си цикъл. 

 

При повторната употреба на материали, вместо да се създават нови продукти от първични 

материали, се намалява тежестта върху икономиката.  Повторната употреба е икономичен начин 

за хората от всички социално-икономически слоеве да си набавят необходимите им предмети. 

По-конкретно Salty Bag използва плат от платно - много здрав и издръжлив материал, който след 

като достигне края на живота си в морето, все още запазва дълготрайната си устойчивост на 

атмосферни влияния, което го прави идеален за превръщането му в здрави и елегантни 

пътнически чанти. 
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По време на производството на нови продукти първоначално ограничените природни ресурси 

се изчерпват, а ненужните материали се изхвърлят и замърсяват околната среда, като 

общностите срещат трудности при получаването на необходимите им стоки на достъпни цени. 

Един от начините за предотвратяване на отпадъците, за подобряване на общностите и за 

повишаване на материалното благосъстояние на гражданите е да се вземат полезните продукти, 

изхвърлени от тези, които вече не ги искат или не се нуждаят от тях, и да се предоставят на тези, 

които ги искат.     

Salty bag предотвратява образуването на отпадъци, като проектира и изработва тези платнени 

торбички, които могат да се използват многократно. Те също така насърчават клиентите си да 

върнат старата си чанта обратно при тях, за да я използват отново за нова. Освен това, когато 

клиент върне чанта Salty на предприятието, то предлага 30% отстъпка от новата му покупка.  

Salty Bag се характеризира и като марка, която не използва животинска кожа, а само кожи от 

растителен произход и всички материали са от Sunbrella, рециклирана полиестерна подплата, 

рециклируема необработена полиестерна подплата, регенерирани колани за седалки и 

естествени въжета. 

 

✔ Рециклиране на материали, считани за изхабени 

✔ Сътрудничество между секторите (търговия на дребно, производство, яхтинг) 

✔ Нови методи за изработване на занаятчийски изделия и рециклиране 

✔ Иновативни процеси и продукти 

✔ Нулеви отпадъци, за да се запазят природните ресурси и да се намали замърсяването 

при добив, производство и изхвърляне. 

✔ Безвредни вещества за хората 

 

 

 

Armoni Upatras - Услуги по опазване на околната среда 
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Компанията Armoni Upatras I.K.E е създадена по решение на Университета в Патра и техническата 

компания Armoni MT с цел проучване, разработване и изпълнение на екологични и енергийни 

проекти с нулева карбонизация. Създадена в Серес, град в Централна Македония, Armoni 

Upatras предлага услуги за опазване на околната среда и не само. 

Компанията разработва проекти в областта на конвенционалните (слънчева, вятърна и др.) и 

други (водородна) възобновяеми енергийни източници, както и в областта на третирането на 

отпадъци. Някои от основните им услуги са:  

● Производство на водород и електроенергия: H2 Power е технология, при която няма 

отпадъци (единственият отпадък, който се получава, е водна пара) и която не причинява 

никакво замърсяване. Тя е предназначена да премахне съществуващото и бъдещото 

промишлено производство на енергия от вредните емисии от изкопаеми горива. 

● Газификация на биомаса: В Гърция селскостопанските и горските остатъци, потенциална 

биомаса, се равняват на 3-4 милиона тона нефт за година. Перспективите за използване 

на биомаса в Гърция са изключително благоприятни. Техните технологии за 

преобразуване на биоенергията са много и доста различни: термични, химични и 

биологични процеси.  

● Газификация на твърди отпадъци: Проектът се отнася до изграждането и пускането в 

експлоатация на електроцентрала, която да изгаря газ, получен в процеса на 

газификация на твърди битови отпадъци. Нововъведението се състои в това, че за 

газификацията се използва контролирана въздушна атмосфера, което води до частично 

изгаряне, чрез което се използват подходящи катализатори, за да не се оставят 

газообразни, течни, но и твърди замърсители в околната среда. Газификацията е 

ендотермичен процес, при който твърдата биомаса се превръща в горим газ. Крайният 

продукт е електричество и топлинна енергия. 

Компанията прави първите си стъпки и е подкрепена от дългогодишни експерти във всички 

области на околната среда, с официалното одобрение на уважавания университет в Патра, 
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Гърция. Иновативната част на компанията се дължи на проектирането и разработването на 

възобновяеми енергийни източници от водород . 

Целта е да се прилагат техните услуги и да се оказва въздействие чрез прилагане на програми за 

опазване на околната среда. Настоящите усилия са насочени към осигуряване на благоприятно 

за околната среда, дългосрочно и финансово жизнеспособно бизнес присъствие. В дългосрочен 

план ролята на "зеленото" предприятие е да осигури оптимизиране на използването на 

природните ресурси (като вода, енергия и суровини) и тяхното спестяване, както и да инвестира 

в опазването и възстановяването на природната среда, която е застрашена. 

 

✔ Екологичност и активност 

✔ Инвестиции във време и енергия в концепцията за кръгова икономика 

✔ Без производство на твърди отпадъци 

✔ Постоянни изследвания за устойчива промяна 

✔ Използване на зелени и иновативни технологии 

 

Кефалас 

 

Компанията Кефалас се намира в Лакония, близо до древна Спарта и река Евротас. Маслините 

се отглеждат с техники, които не съдържат химикали. Преминаването към биологично 

земеделие започва през 1995 г. 

Основната цел и грижа на компанията е точното прилагане на техниките и методите на 

биологичното земеделие на всички етапи от производствения процес: 

● отглеждане на маслинови дървета без използване на химически препарати и торове, 

● бране на маслини по традиционен начин, 

● нискотемпературно пресоване, 

● опаковане, съхранение и пускане на пазара под непрекъснато наблюдение и контрол. 
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Всичко това води до производството на биологични продукти с отлично качество, което 

превръща компанията в пионер в своята област и в едно от основните "зелени" предприятия в 

Гърция. 

 

Но защо биологичното земеделие е важно и полезно? Защото то цели: 

●  Цялостна защита на околната среда чрез устойчиво управление (защита на почвите и 

водоносните хоризонти, осигуряване на биоразнообразие), 

● Устойчиво  използване на енергията и природните ресурси (като вода, почва, органични 

вещества), 

● Поддържане и увеличаване на плодородието и биологичната активност на почвата, 

● Осигуряване на здравето и благосъстоянието на животните, 

● Защита на здравето на фермерите и потребителите от използването на вредни химикали. 

 

✔ Онлайн и лична мрежа на общността 

✔ Екологична устойчивост 

✔ Кръгова икономика 

✔ Насърчаване на биологичното земеделие 

✔ Безвредни вещества за хората 

 

 

Биоматериали за мода, мебели, опаковки, автомобили и транспорт 

 

VEGEA е основана през 2016 г. в Милано, за да насърчава интеграцията между химическия и 

селскостопанския сектор чрез разработването на иновативни екологично устойчиви продукти. 

Vegea разработва продукти на растителна основа от материали, получени от синтетични масла, 

за мода, мебели, опаковки, автомобилостроене и транспорт. Чрез насърчаване на използването 

на възобновяеми ресурси като алтернатива на невъзобновяемите изкопаеми ресурси, 

производствените процеси са разработени въз основа на използването на биомаса и растителни 
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суровини. Сътрудничеството между публичния и частния сектор позволява на Vegea да установи 

синергии и партньорства с местни, регионални или национални промишлени и изследователски 

участници. Постоянни инвестиции се отделят за изследователски дейности за непрекъснато 

разработване на иновативни технологии и процедури за намаляване на въздействието върху 

околната среда. Устойчивостта е един от стълбовете на политиките за социална отговорност на 

Vegea и се основава на производствени операции, при които се използват растителни суровини, 

рециклирани материали и полимери на биологична основа. 

Vegea оползотворява биомасата и остатъците от агроиндустрията като висококачествени 

суровини и ги превръща в нови материали за модата, мебелите, опаковките, автомобилите и 

транспорта. 

По-специално, в сътрудничество с италиански винарски изби, компанията Vegea е разработила 

процедура за оползотворяване на винени отпадъци: гроздови джибри, като например гроздови 

люспи, дръжки и семена, изхвърлени по време на производството на вино. В производствения 

процес не се използват токсични разтворители, тежки метали и опасни за хората и околната 

среда вещества. Непрекъснато търсим устойчиви решения, за да предложим на нашите клиенти 

нови приложения на биоматериалите, като проследяваме всички процеси от първия 

лабораторен анализ до производството в промишлен мащаб.  

 

✔ Рециклиране на материали, считани за отработени 

✔ Сътрудничество между секторите (химически, агро) 

✔ Нови земеделски методи 

✔ Иновативни процеси и продукти 

✔ Нулеви отпадъци, за да се запазят природните ресурси и да се намали замърсяването 

при добив, производство и изхвърляне. 

✔ Безвредни вещества за хората 

 

Vaillant. 140 години опит и специално внимание към околната среда. 
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Компанията Vaillant, която е лидер в доставката на интелигентни системи за дома, осигурява 

устойчивост на околната среда чрез: проекта SEEDS, програмния манифест "Зелена еволюция" и 

промоционалната кампания за бракуване на стари/неефективни котли. 

Основни цели 

1, 25% намаление на емисиите на CO2  

2. Нула злополуки, което означава прилагане на програма за безопасност с нула злополуки 

3. Подобряване на ефективността на разработването на продукти 

Всеки клиент, който смени своя котел, ще получи седемгодишна гаранция и ще допринесе за 

растежа на дърветата в защитените зони в парка Тичино (Ломбардия) и в долината Аниене 

(Лацио). Благодарение на този проект смяната на котела означава намаляване на потреблението 

на енергия, парниковите газове и CO2 в атмосферата. Замърсяването на въздуха е сред 

основните причини за респираторни и сърдечносъдови заболявания в света, както и 

изменението на климата. Жестът за засаждане на дървета е малък, но от съществено значение 

за нас и околната среда. 

 

✔ Екологичност и активност 

✔ Инвестиции във време и енергия в концепцията за кръгова икономика 

✔ Нищо не е отпадък, всичко може да се трансформира 

✔ Постоянни изследвания за устойчива промяна 

✔ Саморегенериране на продуктите 

 

Off Grid Италия 

Off Grid Италия е културна асоциация, създадена с цел да популяризира начина на живот с 

минимално въздействие върху околната среда. Думата OFF the Grid има няколко значения: 

изключен от мрежата, живот извън кутията. 

В Италия е необходимо много малко, за да имаш нагласата за живот извън мрежата! 

 

Хората, които спазват този принцип на живот искат: 
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● да избягват  разхищението на храна, енергия, вода, предмети, дрехи 

● се посвещават на самостоятелното изработване на предмети от ежедневието, в повечето 

случаи с помощта на отпадъчни материали 

● самостоятелно производство на  храна 

● намаляване на замърсяването на околната среда 

● прилагане на алтернативни икономики, като например бартер  

● използване на възобновяеми енергийни източници 

● стремеж към рактикуване на напълно откъснат от мрежите живот в пълна автономия. 

 

Мотото е: 100% произведена в Италия устойчивост! 

Off Grid иска да разпространи тази философия в Италия и да изгради OFF GRID мислене с 

конкретни проекти. Off Grid участва и в проектирането на първия в света увеселителен парк, 

посветен на темата за повторната употреба (Reland). 

 

✔ Онлайн и лична мрежа на общността 

✔ Екологична устойчивост 

✔ Кръгова икономика 

✔ Използване на възобновяеми енергийни източници 

 

СОННЕНТОР 

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 
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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 



 

 
 

SMART VILLAGE 
Развитие на туристически 

предприятия в селските райони чрез 
кръгова икономика и социални иновации 

 
 www.smart-village-project.com 

 

63 

 

остатъците се връщат обратно в почвата. 

 

Белгия по пътя към кръгова икономика 

От Програмата на ООН за околна среда UNEP, която през 2022 г. ще навърши 50 години от 

създаването си, идва тази връзка и статия за кръговата икономика в Белгия и начина, по който 

се разработват политиките за постигането ѝ по най-добрия начин. Белгия вече е на път да 

изгради по-устойчиво общество чрез кръгова икономика. Федералното правителство и трите 

автономни региона - Брюксел-столица, Валония и Фландрия - са обединени в тези усилия." 

Преходът към нисковъглеродна, климатично неутрална и ресурсно ефективна икономика 

изисква цялостен подход: той не се постига чрез решаване на предизвикателствата поотделно. 

Науката, технологиите и иновациите трябва да бъдат впрегнати в работа за този преход. Белгия 

е готова да изиграе своята роля и да даде пример", заяви Мари-Кристин Маргем, министър на 

околната среда, енергетиката и устойчивото развитие в Белгия. Кръговата икономика ще създаде 

икономическа активност. Това е една от причините, поради които ние, правителството на 

Брюксел, искаме да бъдем сред пионерите: искаме да покажем, че това е възможно!", заявиха 

в съвместно изявление Ален Марон, министър по въпросите за климатичните промени, и 

Барбара Трахте, държавен секретар, отговарящ за икономическия преход. Програмата на ООН 

за околната среда (UNEP) и Агенцията за околна среда на столицата Брюксел, заедно с Ecocity 

Builders и Световния съвет за градски данни, разработиха концептуална рамка за проследяване 

на прехода на града към кръгова икономика, включително проект на показатели (за повече 

информация вижте доклада). 

С Брюксел като един от пилотните градове, UNEP работи и по методология за измерване на броя 

на работните места, създадени при прехода към кръгова икономика. 

UNEP и Белгия работят заедно на глобално ниво         

Белгия е силен политически и финансов поддръжник на работата на UNEP. От 1973 г. насам тя 

прави вноски в основния фонд на UNEP - Фонда за околна среда, и неизменно присъства в 

списъка на 10-те най-големи вносители. Белгия също така е една от малкото държави-членки, 

които поемат многогодишни ангажименти към основния фонд на UNEP. "Поставихме си 
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амбициозни цели чрез Програмата до 2030 г. Необходимо е да решим сложни взаимосвързани 

проблеми, обхващащи целия свят: и Белгия се ангажира да ги постигне. UNEP играе решаваща 

роля - като предоставя научни доказателства; свиква хората; като ни води по пътя... става въпрос 

за бъдещите ни поколения и UNEP е основен партньор в това", заяви Александър де Кроо, 

белгийски министър на сътрудничеството за развитие. На глобално равнище Белгия подкрепя 

работата на UNEP за ускоряване на прехода към устойчиви икономики с ефективно използване 

на ресурсите. 

Към нулеви отпадъци   

Една от целите на модела на кръговата икономика е нулеви отпадъци, при който всички 

материали се използват. През 2016 г. Белгия се нарежда на второ място в Европейския съюз по 

рециклиране на отпадъци; почти 77% от общия обем на отпадъците в Белгия са рециклирани. 

Въпреки това Белгия си е поставила по-високи цели. До 2050 г. регионът Фландрия иска да има 

кръгова икономика, в която нищо не се изхвърля. Във Валония до края на 2025 г. в целия регион 

органичните отпадъци ще бъдат отделяни от суровите битови отпадъци. Други мерки включват 

укрепване на мрежата от „кафенета за ремонт“ и насърчаване на лизинга на материални блага 

вместо тяхното купуване. В Белгия са стартирани и няколко "зелени сделки" - доброволни 

споразумения между частни, публични и държавни партньори - в подкрепа на проекти за 

устойчиво развитие. 

 

Кръгово строителство  

Строителният сектор дава добри примери за това как зелените сделки могат да насърчат 

устойчивото развитие. Понастоящем на този сектор в световен мащаб се падат 36% от 

потреблението на първична енергия и 39% от свързаните с енергията емисии на парникови 

газове. Освен това той използва големи количества природни ресурси и генерира отпадъци. 

Преминаването от управление на отпадъците към управление на суровините в сектора е 

възможност за превръщане на екологичните цели в икономически възможности, които ще 

оптимизират използването на ресурсите, ще създадат нови работни места и ще добавят стойност 

за жителите. 
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Устойчиво хранене 

Какво и как ядем е също толкова важно за здравето на планетата, колкото и за нашето собствено 

здраве. Градовете придобиват все по-голямо значение за намаляване на емисиите, свързани с 

производството на храни и хранителните отпадъци, като същевременно гарантират, че 

населението им има сигурен достъп до устойчива, здравословна и достъпна храна. Белгийският 

град Гент във Фландрия беше един от първите европейски градове, които през 2013 г. стартираха 

своя собствена градска хранителна политика, наречена Ghent en Garde. Благодарение на 

крайградските фермерски пазари и нова логистична платформа за професионални купувачи, 

местните храни сега процъфтяват. Излишната храна се разпределя между нуждаещите се, което 

едновременно облекчава бедността и намалява емисиите на CO2. През 2019 г. инициативата е 

един от носителите на Глобалната награда на ООН за действия в областта на климата. 

 

 

 

ЕКОЛОГИЧНИ ИНОВАЦИИ В БЕЛГИЯ 

Обсерваторията за екоиновации функционира като платформа за структурирано събиране и 

анализ на обширна информация за екоиновациите от целия Европейски съюз и ключови 

икономически региони по света, като осигурява така необходимия интегриран източник на 

информация за екоиновациите за дружествата и доставчиците на иновационни услуги, както и 

солидна основа за вземане на решения при разработването на политики. Обсерваторията 

подхожда към екоиновациите като към феномен, който присъства във всички икономически 

сектори и следователно е от значение за всички видове иновации.  

В класацията на Индекса на ЕС за екоиновации за 2019 г. Белгия се нарежда на 17-о място в 

класацията на 28-те държави - членки на ЕС. 

Общият му индекс е по-нисък от средния за ЕС. Докато в областта на екоиновациите, входящите 

ресурси, дейностите, продукцията и ресурсната ефективност резултатите са близки до средните 
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за ЕС, социално-икономическите показатели на страната показват един от най-ниските резултати 

сред всички държави-членки. 

В Белгия инициативите и проектите, свързани с екоиновациите и кръговата икономика, се 

осъществяват предимно чрез политики и програми на регионално равнище. Макар че това 

разделение може да бъде пречка за създаването на съгласувана и силна среда за екоиновации, 

то също така представлява диверсификация на инициативите. Регион Валония е предприел 

много проекти, насочени към различни области на устойчивостта (строителство, енергетика, 

природни ресурси, биохимия, цифровизация). 

В региона на Брюксел са разработени и няколко инициативи в подкрепа на екоиновациите в 

различни области, включително строителство, цифровизация, третиране на отпадъци; подкрепа 

се предоставя и на МСП и самостоятелно заетите лица за развиване на дейности в областта на 

екоиновациите. Фламандското правителство инициира инструмента "Зелена сделка" - 

доброволно споразумение между партньорите и фламандското правителство за постигане на 

конкретни цели, свързани с околната среда. Фламандският регион също така е разработил 

дейности за екоиновации в областта на транспорта, чистите енергии, строителството и 

третирането на отпадъци. 

Сред основните движещи сили на екоиновациите включват интегрирането на целите за 

екоиновации и устойчивост в промишлените и икономическите политики, нарастващото търсене 

на екологични технологии, продукти и местни пазари за рециклиране, високо ефективната 

образователна система и наличието на подкрепящи институции. Въпреки това екоиновациите са 

възпрепятствани от трудностите, наложени от междурегионалната координация, липсата на 

умения в МСП, свързани с екоиновациите и кръговата икономика, и ограничения контрол върху 

дизайна на продуктите за повечето продукти, които навлизат на пазара. 

На национално равнище екоиновациите се подкрепят от федералната стратегическа 

политическа рамка, като например Стратегията за интелигентна специализация или Федералния 

институт за устойчиво развитие на Белгия, който активно работи за интегриране на принципите 

на кръговата икономика в обществените поръчки. Както и в случая с проектите, няколко 
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политики на регионално равнище подкрепят екоиновациите в различни области, включително 

кръговата икономика, развитието на индустриалната симбиоза и изменението на климата. 

 

КОМПОСТ В ГРАДА - RECYCLO  

Друга инициатива за подобряване на прехода към климатична неутралност чрез цифровизация 

е Geochallenge. 

GeoChallenge, в партньорство с различни публични и частни участници и с подкрепата на Agence 

du Numeŕ ique, стартира първото издание на програмата за цифрово използване на валонската 

географска информация: GeoChallenge. Цел: да се разработят конкретни решения, които да 

отговарят на очакванията на гражданите. Валония желае да насърчи разработването на 

иновативни услуги и решения, основани на използването и усъвършенстването на валонската 

географска информация, по-специално за:  

● насърчаване и улесняване на използването на екологосъобразни видове транспорт, 

● улесняване и насърчаване опознаването на природното наследство на Валония, 

● подпомагане на изпълнението и улесняване на настаняването на предприемачите, 

● подобряване на качеството на живот. 

 

Биомаса: Публично-частно партньорство създаде клъстер за валоризация на биомасата: 

Valbiom15. Мрежата от клъстери обединява промишлени и селскостопански предприятия, както 

и лабораторни и изследователски центрове, работещи в областта на валоризацията на 

биомасата ValBiom 

 

 

Fáilte Ireland - Национален орган за развитие на туризма 

 

Fáilte Ireland има за цел да улесни дългосрочното устойчиво развитие на ирландския туризъм 

чрез социално-икономически, културен и екологичен принос. 
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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 на потребителите  

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

● Разработване на платформи за купувачи в подкрепа на туристическия бизнес в 

иновациите и растежа 

 

В допълнение, организацията създава бизнес туризъм, който е насочен към управлението на 

оферирането и провеждането на големи конференции, срещи, събития и т.н., като отговаря и за 

вътрешния маркетинга на почивките в цялата страна. 

 

Други ключови фактори на нейния бизнес модел: 

Fáilte Ireland има изградени отдели, посветени на: 

-Комерсиално развитие, което подпомага създаването на нови програми и осигурява достъп до 

продукти, инструменти за продажби и обучения, които подобряват развитието на бизнеса в 

съответствие с нуждите на пазара. 

-Проучвания, предоставящи статистически данни и информация за потребителите в 

туристическата индустрия 

-Финансиране, осигуряващо подкрепа чрез Ирландската инвестиционна стратегия 

(https://www.failteireland.ie/FailteIreland/media/WebsiteStructure/Documents/2_Develop_Your_B

usiness/6_Funding/FI-Tourism-Investment-Strategy-Final-07-06-16_1.pdf), която е в основата на 

общите инвестиции на организацията в капиталови проекти в областта на туризма 

-Маркетинг, използващ широка гама от маркетингови канали за популяризиране на местния 

туристически бизнес, като например www.DiscoverIreland.ie. 
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-Разработване на продукти в тясно сътрудничество с туристическите оператори и доставчиците 

на дейности, така че да се гарантира, че техните продукти се популяризират на международно 

ниво. 

-Осигуряване на качество въз основа на Националната рамка за осигуряване на качество (NQAF), 

целяща да осигури на потребителите надеждни стандарти на обслужване. 

Устойчивост: 

Организацията е разработила свой собствен търговски портал за 

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

✔ картографиране на възможностите и дейностите в областта на местния туризъм 

✔ търсене на финансиране за туристически инициативи 

✔ разработване на бизнес профили 

✔ организиране на търговски и промоционални събития 

✔ подпомагане на туристически предприятия 

 

Ирландско дружество на кооперативните организации(ICOS) 

ICOS е кооперативен клъстер от организации, фокусирани върху създаването и развитието на 

кооперативни предприятия в различни сектори, подкрепящи ирландската кръгова икономика. 

ICOS се ангажира с насърчаването на силни и устойчиви кооперативни бизнес модели в страната, 

като представлява 130 организации само в Ирландия и има 150 000 членове, 

12 000 служители в Ирландия и 24 000 в чужбина и достига годишен оборот от 10 милиарда евро. 

Комитетът за бизнес в селските райони на ICOS е специализиран съвет за популяризиране и 

комуникация на иновативен и устойчив кооперативен модел сред бизнеса в селските райони и 

участниците в общността с цел подпомагане на групи, заинтересовани от създаване на 

кооперативи. 

Освен това Комитетът работи за повишаване на осведомеността на местните и националните 

агенции за развитие относно възможностите, които предлага кооперативният модел в тяхната 

работа. 
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Това предполага и работа по лобиране пред правителствените служби за разработване и 

установяване на политики, които улесняват процеса на успешно създаване на кооперации в 

селските бизнес сектори. 

 

 

Ирландска мрежа за развитие 

Организациите за местно развитие, които са членове на ирландската мрежа, първоначално бяха 

създадени, за да подкрепят социалното включване чрез иновативен „подход, основан на 

мястото“. 

Навлизането в широка мрежа от фирми за развитие на селските райони може да допринесе за 

популяризирането и прилагането на стратегиите SMART Villages за развитие на селския туризъм. 

 

Бизнес модел: 

В момента в селските райони на Ирландия има 35 компании за местно развитие, които 

предоставят голямо разнообразие от услуги в подкрепа на селските общности за изграждане на 

местно развитие. 

Те се фокусират върху: 

-Развитие на общността 

-Предприемачество и заетост 

-Социални предприятия 

-Отдих в селските райони 

 

Мрежата е подкрепена от програмата ЛИДЕР, която предоставя на селските общности ресурси 

за местно развитие. 

 

Устойчивост: 
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✔ Организациите за местно развитие управляват Социалната схема за селските райони и 

Tús, чрез които повече от 7000 служители предоставят ключови услуги в селските райони, 

включително управление на околната среда и културни и туристически проекти. 

✔ Освен това компаниите от мрежата приемат Националната схема за разходки, в която 

участват почти 2000 собственици на земя. 
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