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Предистория и разбиране на основните понятия 

"Интелигентна туристическа дестинация" е термин с висока академична значимост, но какво се 

случва в селския туризъм? Проектите за интелигентни региони и интелигентни села са интересни за 

селския туризъм, но е необходимо да се подкрепят повече изследвания. 

Именно тук този наръчник може да бъде полезен като част от общия набор от инструменти за 

обучение, за да се обединят, обяснят и направят достъпни концепциите за интелигентен туризъм и 

по-специално за неговото развитие в селата.  

Туристите ценят технологичните иновации в селските дестинации, особено онези ИКТ услуги, които 

увеличават стойността на тяхното туристическо преживяване. Това е етапът "по време" на селското 

пътуване. Той оказва натиск върху интелигентните разработки, които селският туризъм изисква. 

Интелигентният туризъм е сложна концепция, която вече се прилага широко в големите градски 

центрове в Европа и по света. След някои скорошни изследвания изглежда, че идеята за 

интелигентна туристическа дестинация се свързва все повече с концепцията за интелигентно село, 

тъй като селският турист оценява технологичните иновации в селските дестинации.  

 

Този наръчник има за цел да обедини концепцията за интелигентно развитие на туризма в Европа 

с тази за селския туризъм. В него ще намерите насоки как да направите своя туристически продукт 

по-екологичен, по-социален, по-близък до нуждите на крайния потребител и в крайна сметка "по-

интелигентен". 

Когато става въпрос за интелигентен туризъм, "интелигентен" регион и съчетаване на 

екологосъобразни дейности с природни богатства, никога не трябва да забравяме, че основното 

свързващо звено е човекът. Той е движещата сила на всички онези неща, както добри, така и за 

съжаление лоши, които бележат понятието "човешка дейност". Ето защо, споменавайки тези 

термини, ние всъщност отбелязваме присъствието на човека в основата на всичко това.  

Когато говорим за селските общности и устойчивото развитие на тези региони, трябва да вземем 

предвид, че няма развитие на един регион без развитието на човешкия фактор в него. Ето защо в 

контекста на проекта SMART VILLAGE целевата група, възрастни хора от отдалечени селски райони 
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(в риск от социално изключване), ще се научи как социалните иновации могат да подпомогнат 

услугите в селските райони, като например здравеопазване, образование, енергетика, мобилност и 

други социални услуги от ключово значение в маргинализираните селски райони, където тези 

услуги често са в упадък. Те ще научат също така как да си помогнат сами да развият нов бизнес и 

да допринесат за развитието на общността, в която живеят. 

Това ръководство ще ви помогне да разберете по-добре идеята за това какво точно представлява 

интелигентният туристически продукт, допринасящ за устойчивостта на вашия регион, и какво точно 

представлява устойчивият селски туризъм.  

Поради синергичния ефект на икономическото, екологичното, социалното, културното и други 

измерения на устойчивото развитие беше необходимо да се създаде интегриран подход, който да 

отговаря на всички тези компоненти въз основа на принципите на устойчивостта. От тази гледна 

точка може да се каже, че устойчивото развитие представлява цялостно икономическо, 

технологично, социално-културно развитие, съобразено с потребностите от опазване, защита и 

подобряване на околната среда, което дава възможност на настоящите и бъдещите поколения да 

задоволяват потребностите и да подобряват качеството на живот.  

1. Значение на ИНТЕЛИГЕНТНИЯ УСТОЙЧИВ СЕЛСКИ ТУРИЗЪМ  

Нарастващото осъзнаване на отрицателното въздействие на туризма върху околната среда и 

местните общности доведе до широкото признаване на необходимостта от насърчаване на нов 

туристически модел през втората половина на миналия век. В началото на 90-те години на ХХ век 

този модел беше наречен "устойчив туризъм", след като беше наложен върху концепцията за 

устойчиво развитие. 

"Интелигентният туризъм е напреднал етап от информатизацията на туризма" (ZHANG, стр.58-66). 

Това означава, че той се състои от дигитален, интелигентен и виртуален туризъм, основан на 

цифрови, интелигентни и виртуални технологии. Информацията, свързана с туристическите 

дейности, потреблението на продукти и туристическите и социалните ресурси, може да бъде 

незабавно интегрирана въз основа на информационните и комуникационните технологии; той 
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предоставя на туристите, предприятията и организациите с различни крайни потребителски 

устройства.  

1.1. Концепция за селски туризъм 

Световната организация по туризъм (СТО) определя селския туризъм като "вид туристическа 

дейност, при която преживяването на посетителя е свързано с голям брой продукти, свързани като 

цяло с дейности, основани на природата, селското стопанство, начина на живот, селската култура, 

риболова и целите на посетителския туризъм. Дейностите в областта на селския туризъм се 

осъществяват в извънградски (селски) райони със следните характеристики: 

- ниска гъстота на населението; 

- ландшафт и използване на земята за целите на селското и горското стопанство; 

- традиционната социална структура и начин на живот." 

Според препоръките на СТО националните, регионалните и местните правителства, частният сектор 

и общностите трябва да прилагат и насърчават устойчиви политики и практики за по-ефективно 

използване на местните ресурси и намаляване на емисиите и отпадъците за постигане на по-

устойчива икономика.   Това включва използването на слънчева енергия, като еолична енергия и 

биогорива в туристическите дейности, премахване на пластмасовите материали за еднократна 

употреба и токсичните вещества и прилагане на програми за управление и рециклиране на 

хранителни отпадъци. Общите програми за управление на отпадъците трябва да бъдат включени в 

плановете за управление на селищата и други „No heat” технологии и да се прилагат като част от 

процеса на развитие. 

Селският туризъм, осъзнат като почивка в селски район, днес е модерен и алтернативен начин на 

туризъм, който става все по-популярен и предпочитан. От друга страна, това е форма на туризъм, 

която допринася значително за устойчивото развитие на селските райони, като запазва природната 
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среда, възражда традициите и обичаите, създава допълнителна заетост и подобрява 

благосъстоянието на местното население. На схемата по-долу могат да се видят "ключовите 

елементи на туристическия продукт в селския туризъм" (Икономически университет - Варна #).   

 

1.2. Кога селският туризъм се превръща в устойчив 

Кръговата икономика и нейната роля за развитието на устойчив туризъм. 

Кръговата икономика е икономическа концепция, която има за цел екологична икономика и 

устойчиво развитие, но в същото време отчита устойчиво управление на суровините и енергийните 

източници при производството на стоки и услуги. Концепцията включва не само намаляване на 

екологичното въздействие. Целта да се измислят и приложат на практика процеси и решения за 

използване и ефективност на ресурсите и намаляване на отпадъците. Определението за кръгова 

икономика поставя акцент върху значението на проектирането, производството и потреблението 

по устойчив начин, но няма официално и уникално описание, което оставя място за множество 

описания. 
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Говорейки за концепцията за кръгова икономика, трябва да споменем, че тя е тясно свързана със 

стратегията "Европа 2020" за интелигентен, устойчив и приобщаващ растеж по отношение на 

рамката на инициативите за насърчаване на по-ефективно използване на ресурсите и 

конкурентоспособна икономика. Разработват се нови бизнес модели, стъпващи на ефективното 

управление на алтернативни процеси и продукти, както и възможности за достъп до нови пазари.  

Кръговата икономика се основава на няколко основни принципа: екологичен дизайн, промишлена 

и териториална екология, управление и рециклиране, икономика на функционалността, 

удължаване на живота на материалите, подобряване на предотвратяването на отпадъците, 

устойчиви обществени поръчки, отговорно потребление. 

Като се имат предвид всички тези определения, можем да определим кръговата икономика  като 

икономически модел, който е взаимосвързан с устойчивостта и чиято цел е стойността на 

продуктите, материалите и ресурсите, като вода и енергия, да останат в икономиката възможно 

най-дълго, като по този начин се намали генерирането на отпадъци. Става дума за прилагане на 

нова икономика, основана на принципа на "затваряне на жизнения цикъл" на продуктите, услугите, 

отпадъците, материалите, водата и енергията, като отпадъците се разглеждат отново като нов 

ресурс, който може да бъде използван повторно в системата. Ето защо кръговата икономика 

предполага радикална промяна в настоящата производствена система и съответно в начина на 

действие на компаниите, гражданите, политиците и законодателите. 

Ако разгледаме литературата, не откриваме изследвания, които да определят конкретни насоки за 

осъществяване на прехода на туристическия сектор към кръгова икономика, както това се случва в 

други сектори, например в индустриалния. Освен това потоците от ресурси и материали в 

туристическия сектор се пресичат с други сектори, което засилва необходимостта от осъществяване 

на този преход. Кръговият туризъм предполага модел, при който всеки участник в туризма (турист, 

организации за управление на дестинациите (ОУД), доставчици (хотели, ресторанти и др.) и местно 

население) възприема екологосъобразен подход. 
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Много от намерените проучвания например са насочени към селското стопанство и селския 

туризъм. Някои изследователи обсъждат модел за развитие на селското стопанство в свободното 

време и стигат до заключението, че той може да се използва за насърчаване на устойчивото 

развитие на местния екотуризъм. Други представят някои предварителни аспекти за сравнение 

между секторите на агротуризма в Италия и Румъния или други страни от ЕС, като се вземат предвид 

основните теми, които могат да повлияят на тяхната устойчивост, включително концепцията за 

кръгова икономика. Според някои заключения селският туризъм може да бъде само интегриран и 

координиран компонент в рамките на интегрирани модели за развитие на селските райони, 

специфични за всяка територия, способни да осигурят баланс между потреблението и 

възпроизводството на колективните ресурси в селските райони в рамките на нов подход към 

кръговата икономика.  

Въпреки това можем да направим общо заключение, че кръговата икономика е важен начин да се 

допринесе за по-устойчива туристическа индустрия. Туристическата индустрия има значителна 

роля поради значението си в световната икономика. Ето защо е наложително да се реагира 

съвместно и мултидисциплинарно, за да се постигне успешен преход към модел на кръгова 

икономика в туристическия сектор. 

1.3. Кога устойчивият селски туризъм става интелигентен? 

Концепцията за интелигентен туризъм е производна на концепцията за интелигентен град. При 

планирането и управлението на дестинациите, както и при бизнес туризма, понятия и термини като 

"електронен туризъм", "свързан" турист, "социален" турист, "просуматор", "електронна търговия", 

"туристически приложения", "геолокация", "интелигентна дестинация" (Upkabi and Karjaluoto, 2017) 

са се превърнали в ориентири, използвани от специалистите, и са част от познатия език. 

 

Концепцията за интелигентен туризъм се прилага най-вече в областта на туристическите 

дестинации (Gretzel, 2018) по различни причини: 
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- ИКТ са основен стълб за конкурентоспособността на дестинациите (Koo et al., 2016); 

- без използването на ИКТ дестинациите не са в състояние да получат значителна стойност на 

географските си характеристики на туристическия пазар (Jovicic, 2017); 

- дестинациите използват ИКТ предимно за промяна на връзката на туриста с дестинацията (Femenia 

et al., 2018). 

Ефективността на селските туристически дестинации е тясно свързана с публичните и частните 

услуги в тези райони, които трябва да бъдат част от интелигентна система, свързана в реално време 

(Berné et al., 2013), реализирана от: 

- стратегии, възприети от местната публична администрация, които могат да включат ИКТ в услугите 

в селските райони, като по този начин се постигне по-добро наблюдение на туристическите потоци, 

видимост и добри резултати в областта на комуникацията и информацията (Garau, 2015, Sedmak et 

al., 2016); 

- стратегии, възприети от предприемачите, които могат да добавят стойност към преживяванията 

на туристите, идващи в селските райони, чрез включване на ИКТ в услугите, продуктите и 

маркетинга (Cooper, 2016). 

Профилът на “селския” турист е добре информиран човек, който осъзнава важността на своята 

активна роля в селския туризъм (Rodrigues and Virtudes, 2019). Потребителите на селски туризъм 

използват дигитални медии и много от тях са много активни в търсенето на информация за селските 

дестинации (Bethapudi, 2015). 

По този начин концепцията за интелигентен туризъм трябва да бъде приложена извън границите 

на града и да започне да се развива във всички туристически райони и особено в селските райони. 

В този смисъл селските райони трябва да разработят стратегии за интелигентна специализация 

(McCann and Ortega, 2013). Интелигентната специализация позволява да се генерират знания за 
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бъдещата стойност на дадена посока на промяна чрез разработване на иновативни идеи в 

конкретна област, като например туризма (Weindenfeld, 2018). 

През 2017 г. Европейският съюз стартира инициативата Smart Village. Измеренията на концепцията 

Smart Village са сходни с тези на Smart City: използване на традиционни и нови мрежи чрез 

дигитални технологии, иновации и по-добро използване на знанията (Zavratnik et al., 2018). 

Единственият начин да се възползваме от предимствата на селския туризъм е да разработим 

интелигентен селски туризъм, комбинация от потапяне в традиционната селска култура и ИКТ (Shen 

and Wang, 2018). 

В световен мащаб изследванията на интелигентния селски туризъм не обхващат много аспекти. 

Повечето проучвания се фокусират върху развитието на технологичната инфраструктура. Има много 

малки организации, които участват в селския туризъм, и те имат намален капацитет за адаптиране 

на ИКТ (Zavratnik et al., 2018). Високата променливост на ИКТ, които непрекъснато се променят, 

добавя трудности при адаптирането на дружествата за селски туризъм към технологичните и 

цифровите иновации, които се появяват на пазара (Nkosana et al., 2016). 

В момента са представени някои от най-важните аспекти, които характеризират интелигентния 

селски туризъм: 

1. Технологии и пътуване (Социалните мрежи влияят върху мнението за дадена дестинация; 

Технологиите помагат за по-удовлетворяващо преживяване; Технологиите са основна част от 

пътуването; Технологиите са полезен инструмент при пътуване; Туристите следят коментарите на 

други туристи, използвайки портали като TripAdvisor или Booking; Технологична и иновативна 

стойност на дадена дестинация); 

2. Туристически опит: Търсене на обща информация, резервации, търсене на мнения или критики 

за хотелски компании, транспорт или свободно време, търсене на снимки и видеоклипове, мнения 
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или критики за забележителности, използване на GPS, споделяне на преживявания, комуникация 

със семейството и приятелите, онлайн плащания, използване на приложения за дестинации, 

използване на гидове (аудио, видео и др.); 

3. Споделяне на опита от пътуването (преди/по време/след): Facebook, Twitter, Instagram, YouTube, 

Snapchat, WhatsApp, TripAdvisor, Telegram, Booking, Pinterest, Flickr, Vine; 

4. Характеристики на пътуването и мотивация: вид на настаняване в селски райони; метод на 

резервация. 

Мотивите на туристите и измеренията на селския туризъм са насочени главно към 

привлекателността на природата, така че използването на ИКТ би трябвало да представлява по-

малък интерес за туристите, а технологичното оборудване и приложенията не би трябвало да са 

значими фактори за оценката и избора на селски дестинации (Dolnicar, 2002 и Weinstein, 2011 срещу 

Yan, 2018). Въпреки това устойчивият селски туризъм става все по-привлекателен, особено ако 

дестинацията се определя от характеристики, характерни за интелигентните села. 

 

2. Възможности за устойчиво развитие на селския туризъм в условията на Covid-19.  

2.1. Социални иновации и продуктови иновации. 

Социалните иновации са нови социални практики, които имат за цел да посрещнат социалните 

нужди по по-добър начин от съществуващите решения, като например развитие на общността, 

образование, условия на труд или здравеопазване. Тези идеи се създават с цел разширяване и 

укрепване на гражданското общество. 

Повече информация можете да намерите тук: http://www.socialinnovationacademy.eu/8-key-social-

innovation-concepts/ 
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Новите бизнес модели трябва да се основават на знания за успешно развитие и е необходимо да се 

свържат с платформи или мрежи от туристически организации (както неправителствени, така и с 

цел печалба), които свързват хора, идеи и ресурси. Такива бизнес модели включват социални 

иновации, иновативно предприемачество и социално предприемачество, основани на 

научноизследователска и развойна дейност, увеличено финансиране и съвременни производни, 

като краудфъндинг и международна защита на интелектуалната собственост (Bertoncelj et al., 2016; 

Peterlin et al.,, 2015). 

Предишни изследвания в областта на туризма и хотелиерството показват, че устойчивото развитие 

има потенциала да осигури възможности за заетост, инфраструктура и финансови ползи за 

маргинализираните селски общности (Alkier et al., 2015; Butler and Hinch, 2007; Sloan et al., 2014; 

Zeppel, 2006). Все по-важната роля на социалните иновации в туризма вече е известна. Тя се прилага 

в процесите на проектиране на услуги, генериращи творчески проекти в различни области на 

туризма, и предлага възможности за заетост както за млади, така и за стари. Интегрираната система 

от услуги, която използва местни ресурси и интердисциплинарни знания, отговаря на различни 

изисквания на всички заинтересовани страни в развитието и насърчаването на устойчивия туризъм. 

Според някои изследвания (Hall, 2014; Germak and Robinson, 2014; Štrukelj and Šuligoj, 2014) 

социалното предприемачество в туристическата индустрия има няколко форми: 

- социално предприятие; 

- социални иновации; 

- социално рискове предприятие, 

- рискова филантропия и 

- социални въпроси. 
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Социалната иновация дефинира набор от иновационни решения, процеси и идеи, използвани за 

създаване на социална стойност не само за организациите и хората, но и за процесите, чрез които 

те се генерират (Van der Have and Rubalcaba, 2015). 

Туризмът е сложен феномен и има важна роля за икономическото и социалното развитие. 

Развитието и насърчаването на туризма в дадена дестинация предполага активно участие на част 

от мрежата от заинтересовани страни, за които развитието на този сектор е източник на 

икономически и социален напредък, но трябва да се има предвид, че в същото време може да бъде 

причина за отрицателни социални, екологични и икономически последици (Carlisle et al., 2012). 

Поради тази причина туристическата индустрия трябва да бъде насочена към осигуряване на 

устойчив растеж, което включва създаването на иновативна среда, осигуряване на 

предприемачески проекти в областта на туризма, които създават добавена стойност не само за 

туристите, но и за всички местни заинтересовани страни ( Gabriel and Laeis, 2016; Pranicevic and 

Peterlin, 2015). 

Значението на социалните иновации варира в зависимост от нивото на социално-икономическо 

развитие на туристическите дестинации. В някои селски дестинации те са по-ориентирани към 

социални решения, а в други - към мисии. Социалните решения в туризма трансферират иновативни 

знания и предлагат продукти, услуги и решения за нуждите на туристите и заинтересованите страни 

в общността. 

В следващата таблица е посочена добавената стойност на социалните иновации в туризма за 

местната общност, правителството, организациите със стопанска цел, нестопанския сектор и най-

вече за клиентите: 
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Два интересни модела на иновативни социално-икономически ориентирани проекти са 

разработени в селските райони на Гамбия и Танзания: 

- Гамбийският проект ASSET включва 80 членове от частния туристически сектор, малките и 

микропредприятията, центровете за квалификация, обществения туризъм, културния и 

развлекателния сектор, както и търговията на дребно с модни и текстилни стоки, което предлага 

съвместни маркетингови действия с участието на всички заинтересовани страни; 

https://www.researchgate.net/publication/316452275_Challenges_of_the_social_innovation_in_touris

m 

- Програмата на университета "Сокоин" е създадена в Танзания за трансфер на знания между 

университети, местни фирми, банки, правителствени агенции и донорски агенции. Въведена е 

рамка за сътрудничество на всички заинтересовани страни около туристически продукт, свързан с 
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дивата природа. Целта на университетите беше трансферът на иновативни знания в този 

туристически продукт (Carlisle et al., 2013). 

 2.2 Възможности за възстановяване на селските райони, породени от пандемията от Covid19 

В рамките на настоящата пандемия от COVID-19, от една страна, селските райони са застрашени 

дори повече от градските райони поради по-малкото налични ресурси и по-големите проблеми с 

изолацията. Но, от друга, липсата на достатъчно обществени зелени площи, открити в по-големите 

градове, възможността за работа от разстояние и дистанционна работа, както и необходимостта от 

социално дистанциране започнаха да се изтъкват като фактори, които карат хората, живеещи в гъсто 

населени места, да се преместят в селските райони. Възможността за регенерация чрез 

подобряване на селския туризъм или за директно заселване на селските райони чрез интелигентна 

и дистанционна работа изглеждат като стабилна тенденция за следващите месеци. (Airbnb, 2020 г.). 

В този контекст извънредната криза с COVID-19 изведе селските и вътрешните райони на 

платформата на настоящия дебат за планиране, като някои експерти твърдят, че тази криза може 

да доведе до повторно заселване на селските райони. 

Селските райони могат да спечелят много от тази възможност, но трябва да са готови да я 

управляват правилно, за да избегнат непланирани проблеми с джентрификацията и да "защитят" 

настоящия природен, социален и най-вече човешки капитал. Поради това е необходимо да се 

създадат приобщаващи, устойчиви и основани на общността местни планове и стратегии, за да се 

отговори на настоящите предизвикателства по справедлив и устойчив начин. 

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

цел на този документ е да покаже как 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, зелена мрежа, управление на местните ресурси и туризъм. 
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Един от секторите, които най-често се споменават като решаващи за икономическото 

възстановяване на селските райони във вътрешността на страната, е туризмът. 

BORGOFUTURO, опит за възстановяване на селските райони чрез изкуство и фестивал, базиран в 

Ripe San Ginesio, регион Марке, е един от допълнително избраните репликатори. 

В останалата част на света, в селските райони, COVID19 сериозно засегна културните инициативи, 

често основани на традиционни организационни структури, които не бяха в състояние да се 

адаптират към правилата за безопасност, изисквани от пандемията (De Luca et al., 2020). В същото 

време необходимостта от социална дистанция, отворени пространства и мерки за безопасност, 

накара събитията, които се провеждат традиционно, да се отменят. Добра практика е фестивалът 

от Италия, BORGOFUTURO, който през този период разшири обхвата си до четири други съседни 

общини, освен тази, която е била домакин преди това, като реши да обхване новите в своя проект 

и да бъде домакин на месец на културни дейности през лятото на 2020 г. под името "Borgofuturo + 

, il buon conttagio" ("добра зараза"). 

Стратегия за борба с кризата Covid-19: Възможности за обновяване на селските райони, 
основани на културното наследство 

Новите предизвикателства, породени от пандемията COVID-19 в селските райони, могат да се 
превърнат във възможности за устойчив растеж на селските общности в бъдеще.  

Основи за цялостен отговор на предизвикателствата на COVID-19 

Селските райони се сблъскват с още по-големи предизвикателства, по-малко налични ресурси и по-
големи проблеми с изолацията. Селските общности се борят за намиране на решения, адаптирани 
към тяхната и без това крехка среда. Въпреки това селските райони отговарят на 
предизвикателствата, породени от COVID-19, чрез укрепване на мрежите, по-добро сътрудничество 
и солидарност за повишаване на устойчивостта. Те показват, че сътрудничеството винаги е било и е 
от съществено значение. Това, което се развива сега, е по-добро разбиране на потребностите на 
местната общност за използване и управление на капитала по интегриран начин за постигане на 
устойчив и приобщаващ растеж в селските райони. 
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 Действия и препоръки за преодоляване на кризата с COVID-19 в селските райони 

 Действията и препоръките за преодоляване на кризата с COVID-19 в селските райони обхващат три 

различни области за подобрение: 

- Политика: необходимостта от по-ефективно и съгласувано прилагане на съществуващите 

политики, законодателство и инструменти на ЕС. Не се предлагат нови регламенти, а по-скоро 

неофициално преразглеждане на съществуващите, за да се отговори по-добре на нуждите, 

практиките и отговорностите в селските райони, да се продължат усилията за създаване на мрежи 

и да се получи обратна връзка от заинтересованите страни, които прилагат политиките на място, в 

съответствие с дейността на Европейската мрежа за развитие на селските райони.  

- Финансиране: необходимостта от идентифициране, подкрепа, интегриране и подобряване на 

съществуващите, както и на иновативните източници на финансиране за селските райони на 

съответното институционално равнище, включително европейските структурни и инвестиционни 

фондове, като се насърчава стратегическият подход за осигуряване на синергии между различните 

инструменти и политики за финансиране както на равнище ЕС, така и на национално и регионално 

равнище, и за избягване на дублирането. 

- Знания: необходимостта да се стимулира разработването на политики, основани на факти, като се 

работи за изграждане на капацитет на местно равнище и за въвеждане на действия, насочени към 

подобряване на знанията или уменията на местно равнище чрез специални дейности за 

образование и обучение. 

Съществува голяма нужда от напълно интегрирана политика и инвестиционна рамка, способна да 

поддържа такава сложна среда от природен, културен, човешки, социален и изграден капитал. За 

да подкрепи възраждането на селските райони като динамични центрове на развитие, основани на 

местното наследство, природните ресурси, творчеството и социалното приобщаване, ЕС следва да 

стимулира ефективното възстановяване на селските райони и прехода отвъд устойчивото 
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производство на храни чрез по-добра интеграция на други сектори. Препоръките са насочени към 

шестте капитала, разгледани по-горе, и са приложими на три различни равнища: национално, 

регионално/местно и на равнище ЕС. 

 

3. Да бъдем Еко. Какво означава "екологичен туризъм"? 

3.1. Екологичен и селски туризъм - възможно ли е и как? 

Екотуризъм: Според определението на Световната туристическа организация екотуризмът се 

отнася до форми на туризъм, които имат следните характеристики: 

1. Всички форми на природосъобразен туризъм, при които основната мотивация на туристите е 

наблюдението и възприемането на природата, както и преобладаващите традиционни култури в 

природните райони. 

2. Съдържа образователни и интерпретативни елементи. 

3. Обикновено, но не само, се организира от специализирани туроператори за малки групи. 

Партньорите на доставчиците на услуги по дестинациите обикновено са малки, местни 

предприятия. 

4. Намалява до минимум отрицателното въздействие върху природната и социално-културната 

среда. 

5. Подкрепя поддържането на природни зони, които се използват като атракции за екотуризъм, 

чрез: 

- Генериране на икономически ползи за приемащите общности, организациите и властите, които 

управляват природните зони с цел опазване; 
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- Осигуряване на алтернативни възможности за заетост и доходи за местните общности; 

- Повишаване на осведомеността относно опазването на природните и културните ценности както 

сред местните жители, така и сред туристите. 

 

3.2. Стратегии за екотуризъм на регионално, национално и международно равнище (кратък 
преглед). 

Устойчивото развитие на туризма е основна грижа на организациите за управление на дестинации 

(ОУД) по отношение на туризма, свързан с културното и природното наследство. Водещи 

специалисти в областта на интелигентния туризъм твърдят, че технологичните иновации могат да 

помогнат организациите за управление на дестинациите да оптимизират развитието на туризма, 

като решат въпроси като подкрепа за управлението на заинтересованите страни и капацитета и 

участието на общността. 

Изследванията в областта на интелигентния туризъм нараснаха, след като терминът "интелигентен" 

се появи в литературата, свързана първоначално с градското развитие и ИКТ, в началото на 2000-те 

години (Johnson & Samakovlis, 2015). Терминът се използва най-общо за обозначаване на 

интелигентността и свързаността на технологиите, често основани на съвременни сензори и ИКТ, 

включително машинно обучение, безжични комуникации, изчисления в облак и автономни 

системи (Baggio et al., 2020; Jovcic, 2019). В туризма понятието smart най-често се използва в 

контекста на дестинацията, въз основа на иновациите, използвани за "интелигентни градове" 

(Buhalis and Amaranggana, 2014), където интелигентните технологии се интегрират с градската 

инфраструктура, за да се оптимизира производството и потреблението на ресурси ( Gretzel et al., 

2015a), в полза на бизнеса, правителството и гражданите. Нарастващото присъствие на технологии 

като социални мрежи, виртуална и разширена реалност, мобилни приложения, предлага 

възможности за подобряване на туристическите преживявания (Ye at al., 2020). 
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Boes et al. (2015) твърдят, че ключовите измерения на интелигентната дестинация са иновациите, 

социалният капитал и лидерството, като отреждат на технологиите второстепенна роля и 

подчертават значението на управлението. Този акцент е подчертан от Coca-Stefaniak (2020), който 

подчертава необходимостта интелигентните дестинации да станат "мъдри", като включат в 

подходите си въпросите на градската устойчивост. В анализа на интелигентния туризъм се повдигат 

и въпроси, свързани с опасенията за неприкосновеността на личния живот и цифровото 

приобщаване, тъй като туристите оставят след себе си значителен "пръстов отпечатък" при 

пътуванията си, който може да бъде използван от компанията с търговска цел (Gretzel et al., 2015b). 

Източник: Mandic, A and Kennell, J. (2021) Smart Governance for Heritage Tourism Destinations: В: 

Контекстуални фактори и перспективи на организациите за управление на дестинациите в Tourism 

Management Perspectives. 39. https://doi.org/10.1016/j.tmp.2021.100862 

Стратегиите са цялостни подходи, които интегрират цялостен набор от интервенции по 

последователен начин. Стратегиите са структурирани според ясна логика на интервенцията, 

включваща общи, специфични и оперативни цели в отговор на предизвикателствата и нуждите и 

въз основа на предимствата и възможностите, набор от планирани дейности и показатели за 

измерване на постиженията. Стратегиите за интелигентни села съдържат всички ключови 

компоненти на стратегиите за местно развитие. В същото време стратегиите за интелигентни 

села имат за цел да идентифицират иновативни решения (дигитални, технологични, 

социални или други) в отговор на предизвикателствата и възможностите на общността и 

местната област. 

Основата за разработване на стратегия за интелигентно село е разбирането на спецификата на 

района и неговата общност. Съществуват много различни начини за определяне на 

предизвикателствата и предимствата на даден район - от основни изследователски проучвания до 

методи с по-широко участие, като например консултации с участието на населението и 

профилиране на населеното място. 
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Той може да се използва като инструмент за изготвяне на профил на общността, който има за цел 

да генерира основан на доказателства процес на участие на общността, като представя официални 

(статистически) данни за общността по достъпен начин, като по този начин предизвиква дискусии 

между членовете на общността. Процесът обикновено се осъществява чрез тясно сътрудничество 

между общността и изследователски институт/университет. 

Участието на заинтересованите страни е от решаващо значение на всички етапи от разработването 

и прилагането на стратегията за интелигентни селища. Това, наред с други неща, ще гарантира, че 

нуждите на местната общност са удовлетворени, че хората са съпричастни към стратегията и 

следователно могат да бъдат мобилизирани по-ефективно за изпълнението. 

Това може да бъде маршрут за използване на инструмента за профил на общността при 

разработването на стратегия за интелигентно село: 

      Картографиране на мрежата за селски екотуризъм 

На първо място трябва да се създаде мрежа от туристически фирми, които да се посветят на 

принципите на екотуризма и да предлагат съвместни инициативи, като например маркетинг на 

дестинациите. 

Мрежата за екотуризъм е мрежа, призната от компаниите в дадено населено място/регион, които 

могат да демонстрират "най-добри практики" в областта на екотуризма и които са получили 

независима акредитация по отношение на постигането на устойчиви стандарти в туризма. 

От туристическите компании се изисква да се придържат към кодекс за устойчиви туристически 

практики, който може да изисква от тях да извършват някои или всички от следните действия: 

-  Разработване на политика за опазване на околната среда и план за действие за опазване 

на околната среда за техния бизнес; 
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-  Прилагане на практики в областта на управлението на отпадъците, опазването и защитата 

на водите, потреблението на енергия; 

- Преминаване през обучението за осведоменост "Не оставяй следи" и следване на 

принципите "Не оставяй следи" по всяко време; 

- Ангажиране с отговорни маркетингови практики, интерпретация за посетители, зелени 

покупки и устойчив транспорт. 

Веднъж създадена, мрежата за екотуризъм предлага следните предимства на своите членове 

(независимо от техния размер): 

- "Единодушно" представителство по ключови въпроси на местното развитие; 

- Възможност за маркетингови стратегии/кампании и споделено популяризиране на 

дестинацията; 

- Подкрепа за обучение и иновации за развитие на бизнеса; 

- Членовете се дискриминират положително един друг и имат възможности за работа в 

мрежа, за да разработват иновативни пакети за посетители; 

- Съвместни дейности за опазване и застъпничество в района; 

За да увеличат максимално възможностите за маркетинг и бизнес, от членовете се очаква да 

използват и правилно да показват логата и свързаните с тях материали, да се свързват с 

уебсайтовете на посетителите и активно да популяризират и подкрепят инициативите на мрежата. 

      Идентифициране на интелигентни решения за устойчив селски туризъм 

Решението е интелигентно най-вече заради бизнес иновациите, които демонстрира, насърчавайки 

по-кооперативен подход между местните туристически предприятия, за да проправи пътя към нови 

бизнес възможности (иновативни пакети между предприятия), икономии на разходи (споделено 

популяризиране на дестинацията) и видове възможности за развитие на умения и обучение, които 

обикновено са възможни само за по-големи компании. 
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Той е интелигентен и по отношение на начина, по който съчетава местните цели за опазване на 

околната среда/устойчивост с местното икономическо развитие, като се фокусира върху добрите 

практики в областта на устойчивия туризъм в основата на подхода за местно развитие. 

 

4. Дали храната в селото е скритото съкровище на гастрономическия туризъм? 

Комитетът по туризъм и конкурентоспособност към Световната организация по туризъм (UNWTO) 

определя гастрономическия туризъм като вид туристическа дейност, която се характеризира с 

опита на посетителя с храна и свързаните с нея продукти и дейности по време на пътуването. Наред 

с автентичните, традиционни и/или иновативни кулинарни преживявания, устойчивият и 

интелигентен селски туризъм може да включва и други свързани дейности, като посещение на 

местни производители, участие във фестивали на храната и участие в курсове по готварство. 

Източник: https://www.unwto.org/gastronomy-wine-tourism 

Всяка дестинация, която следва да се счита за туристически обект, трябва да разполага както с 

материални, така и с нематериални продукти и услуги в своята област. Храната е един от многото 

важни ресурси, които трябва да присъстват. Докато се появява и развива новата ера на туризма, се 

наблюдава увеличаване на възприемчивостта по отношение на ролята на гастрономията за появата 

на различен туризъм на дестинациите в различни градове, региони и държави. 

Гастрономията често се определя като изкуството на готвенето и доброто хранене, но тя е само част 

от цялостния образ. Много експерти твърдят, че гастрономията е изследване на връзката между 

културата и храната. Други предполагат, че това е участието на подготовката и експериментирането 

в готвенето, опитите, развитието и документирането на храната. 

Подобно на проучванията на Brillant-Savarin (1994), Gillespie и Cousins (2015), гастрономията е 

изкуството и науката за готвене, хранене и пиене като удоволствие с помощта на различни сетива. 
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Експериментирането в областта на гастрономията е важна атракция наред с други туристически 

дейности, които могат да повлияят на избора на дестинация, общата удовлетвореност и 

намерението за повторно посещение на туристите (Kim et al., 2013; Kim and Eves, 2012). Тъй като 

местната кухня може да бъде лесно достъпна за всеки, защото е неразделна част от продуктите на 

всяка дестинация, местната храна се е превърнала в неразделна част и елемент от туристическото 

преживяване (Bjork and Kauppinen-Raisanen, 2016 ; Tsai, 2016). Местната храна също така 

представлява нематериални навици и наследство, които водят до уникални характеристики на 

дестинацията (Chang et al., 2018; Kozak and Rimmington, 2000; Kozak et al., 2007). 

Гастрономическият туризъм е развиващ се туристически пазар за много страни и региони, който 

създава уникален източник на конкурентни предимства за туристическите дестинации (Blichfeldt 

and Halkier, 2013). Според Morales and Cordova (2019) дестинациите, които осъзнават ролята на 

храната за своя туристически успех, са започнали да използват гастрономическия си потенциал в 

своите промоции и позициониране на туристическия пазар като елемент на националната 

идентичност. 

4.1. Да бъдем здрави! Колко важна е добрата и чиста храна за селския туризъм 

Храната е най-добрият посланик на културата, богатството и наследството на даден регион. Когато 

говорим за храна, асоциацията ни винаги е свързана или с любимите ни ястия от детството, или с 

деликатесите на майка ни или баба ни. Всеки регион има както своята история, така и своите 

специфични ястия, обединяващи всички специфични продукти, характерни за мястото, от което 

произхождат. Доказателство за това, че храната и туризмът са неразривно свързани, са само 

цифрите, илюстриращи оборота на ресторантите, къщите за гости и всички места за настаняване.  

Невъзможно е да разгледаме селския туризъм и неговите елементи, без да обърнем специално 

внимание на храната. Селският живот винаги се е свързвал с повече активност, много физически 

труд навън, повече дейности и добра храна. Това се дължи на факта, че животът на село е свързан 

със самия процес на осигуряване на храна. По-голямата част от живота на село е свързана с 



 

 
 

SMART VILLAGE 
Развитие на туристически 

предприятия в селските райони чрез 
кръгова икономика и социални иновации 

 
 www.smart-village-project.com 

 

25 
 

производството на храната, която хората, живеещи там, слагат на собствената си трапеза. Или с 

други думи, пътят на храната до трапезата е проследим на всеки етап - от производството до 

консумацията, а оттам и лесно контролируем, поради което качеството и вкусът са различни.  

В днешния модерен свят, който позволява на интелигентните технологии да навлязат в 

ежедневието ни, в знанията ни и в стремежа ни да направим живота си по-здравословен, по-зелен 

и по-чист, селският начин на живот също се промени. Навлязоха думи като биологично земеделие, 

биологични храни, екологично чисти региони, произход на храните, интелигентно 

производство, екотуризъм и здравословен начин на живот.  

Осъзнавайки колко е важно да се грижим за здравето и тялото си, все по-често започваме да търсим 

алтернативи на ежедневните си дейности. Търсим бягство от градската среда с нейния мръсен 

въздух и бърза храна. Именно тук се появява селото като отлична, близка и евтина алтернатива, 

предлагаща спокойствието, уюта на селската къща и вкуса на домашно приготвената чиста храна. 

Храната е важен основен елемент на селото. И това е храна, която само ние можем да произведем, 

по начина, по който самите ние искаме: чиста, натурална, органична.  

В селските райони има все по-голям брой алтернативни хранителни мрежи: селските туристи могат 

да играят важна роля като потребители и "културни посредници" (Sidali, стр. 1179-1197) между тези 

мрежи. В настоящия обучителен материал се предоставя теоретична рамка за нишов маркетинг на 

хранителни специалитети в селския туризъм, като се съчетават две различни теории за 

потребителското поведение - моделът на "икономиката на преживяванията" и моделът на 

"интимността", които представляват преориентация от класическото маркетингово мислене. В нея 

се изследва значението на местната храна, включително стремежът за възстановяване на връзката 

с природата, устойчивостта на глобализацията, ролята на местната храна за укрепване на личната 

идентичност, търсенето на свежест, вкус и автентичност, подкрепата за местните производители и 

загрижеността за околната среда. Разглеждат се предизвикателствата пред селските предприемачи 

и политиците при предлагането на пазара на хранителни специалитети и селски региони на 

постмодерния потребител. С помощта на примери, извлечени предимно от вторичната литература, 
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се определят седем измерения, които издигат хранителните продукти в привлекателна кулинарна 

ниша, а именно: съгласуваност, антикапиталистическа нагласа, борба срещу изчезването, личен 

подпис, взаимно разкриване, ритуали на пространствена и физическа близост и практики, свързани 

с устойчивостта. Доставчиците на хранителни продукти могат да използват тези характеристики, за 

да сигнализират на туристите в селските райони за отличителни характеристики на храните; 

създателите на политики могат да ги включат в своите модели за регионално развитие, за да засилят 

селския туризъм, без да променят исторически, социално и екологично напластените кулинарни 

традиции. 

Освен за удоволствие, храната е и начин за изразяване на автентичност, характерна за даден район. 

Храната е носител на информация, история, съхранява паметта на поколенията и в този смисъл е 

проводник и посредник между общностите, тя е връзка между ежедневието, удоволствието и 

новите приключения. Често с храната свързваме определени места, истории и преживявания. 

Местната храна, обикновено традиционна, е инструмент за туристите, които търсят автентичност. 

Автентичността би могла да се разглежда като "уникална" и следователно би могла да насърчи 

туристите да посетят специално такива туристически дестинации и да получат задоволително 

преживяване.  Автентичността на храната включва методи за готвене, миризми при готвене, 

рецепти, съставки, обичаи, свързани с храната и напитките, социални конотации, свързани с тях 

церемонии и фестивали, както и ловни и земеделски традиции.  

Досега определяхме селския туризъм като алтернативна форма на масовия туризъм, нещо, което 

дава напълно различно преживяване. За разлика от масовия туризъм, който обикновено е пасивен 

- почивка на море, спане, храна, плаж, алтернативният туризъм е свързан с активност - физическа: 

спорт, приключения, интелектуална: запознаване с дадена култура, изучаване например на 

занаяти, изследване на природни забележителности или наблюдение на местната флора или 

фауна, емоционална: нови преживявания и създаване на хубави спомени. И докато масовият 

туризъм е анонимен - готвачите на храната не се виждат, камериерките и сервитьорите се стараят 

да не бъдат забелязани, алтернативният туризъм е персонализиран и водещо значение има 
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личното отношение към всеки гост, личният контакт, например с домакините на фермата, с водача 

на планинската разходка, със занаятчията, който преподава, с учителя по гмуркане. Тук трябва да 

се подчертае, че "обучението и квалификацията на собствениците и персонала на местата за 

настаняване, ресторантите или атракциите са изключително важни". (Обединен български 

консултант) 

Ако говорим за храните и стоките, които могат да се предлагат като продукт на селския туризъм, 

адаптирането на европейското законодателство вече улесни предлагането на стоки, произведени 

във ферми и млекопреработвателни предприятия. Новоприетата Наредба за директни доставки от 

малки стопанства позволява директни доставки от производители до крайни потребители или 

местни търговци на дребно, които доставят стоки директно на крайни потребители на малки 

количества мляко, яйца, мед, риба, прясно месо от птици и зайци, месо от дребен и едър дивеч. 

Това дава възможност на малките ферми да търсят добри алтернативи за предлагане на 

продукцията си, както и да станат част от офертите за ваканционни пътувания. Доставянето на 

продукцията от техните ферми и млекопреработвателни предприятия в заведение, собствен 

ресторант или просто в трапезарията на гостите води до много по-висока цена, т.е. до печалба, 

генерирана от селскостопанската продукция за местните производители. По този начин, от една 

страна, развитието на селското стопанство създава по-добри възможности за предлагане на 

комплексен продукт с добро качество, а от друга страна, развитието на туризма повишава 

стойността на селскостопанската продукция. Подобни услуги обикновено се предоставят на 

специално създадени места в планинските райони, а напоследък стават достъпни и в близост до 

природни забележителности. Често доставените храни се състоят от местни продукти (често малки 

частни стопанства), които са екологично чисти (мляко, месо, млечни и месни продукти, пъстърва). 

Например фермер, живеещ в някое село, привлича туристите с домашно приготвено кисело мляко. 

Селското стопанство в региона е екологично чисто, а киселото мляко е с отлично качество.  

В крайна сметка със сигурност можем да кажем, че храната добавя стойност към предлагането на 

туристически продукти в селските райони.  Хранителният туризъм може да се опише веднъж като 

част от селския туризъм, когато на туристите се предлагат традиционни храни и регионални 
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специалитети, и като част от културния туризъм, когато туристите откриват дестинацията чрез 

храната, виното и културното наследство. Храната се счита за естествено допълнение към 

туристическата услуга в селските райони, често пренебрегвана от местните жители, като ресурс с 

потенциал за развитие на регионална марка. Регионалната гастрономия като туристически ресурс е 

ключов елемент в представянето на селския туризъм и може да се използва като инструмент за 

развитие на туризма в района. 

4.2. Храната и селото - традициите и модерното. Поддържане на традициите в храненето в селата.  

Хранителният туризъм се превърна в една от най-динамичните и креативни части на туризма и през 

последните години отбеляза значителен ръст (OMT, 2012;). Понастоящем гастрономията играе 

важна роля в туризма, като позволява на посетителите да получат достъп до културното и 

историческото наследство, което е съществена част от всички култури. Нарастването на 

привлекателността и популярността са резултат от увеличаването на гастрономическите 

предложения, основани на висококачествени продукти, и развитието на творчески и иновативни 

преживявания в областта на хранителния туризъм (Richards, 2011; Dodd, 2012; Getz et al., 2014). 

Традиционните кулинарни преживявания се прилагат с по-атрактивни елементи, за да се повиши 

качеството на преживяването на посетителите. Гастрономически събития и фестивали, 

художествени изложби във винарските изби, гастрономически и винени музеи са някои от 

примерите за по-атрактивни продукти. 

Откакто се разви "икономическото преживяване" (Pine and Gilmore, 1999), туристите не искат 

основни услуги, а все повече търсят нещо ново, консумирайки творчеството и културата на местата, 

които посещават. Процесът на разработване на продукта включва преход към съвместно създаване, 

а производителите работят заедно с потребителите, за да създадат значими преживявания и 

моменти (Boswijk, et al., 2005). Освен това трябва да се намери внимателен баланс между 

иновациите и автентичността, за да се отговори на нуждите на новите туристи и да се повиши нивото 

на тяхната удовлетвореност. 
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Както посочва Richards (2012), храната може да осигури основа за туристически преживявания, като 

подкрепя местната култура, развива критична инфраструктура за производство и консумация на 

храна, свързва културата и туризма, произвежда различни храни и развива кулинарното 

преживяване. В този процес гастрономията може да се счита за плодородна почва за "творчески 

туризъм" (Richards and Raymond, 2000), тъй като позволява на посетителите да създават, а не да 

консумират. 

Храната и напитките могат да добавят стойност към преживяванията при пътуване по много начини. 

Най-популярните туристически гастрономически продукти са например запомнящи се и уникални 

кулинарни преживявания при посещения на винарни, пивоварни или дестилерии, готварски 

класове, селскостопански пазари, селскостопански панаири, събития и фестивали за храни и 

напитки, местни ресторанти или камиони за храна, гастрономически и винени маршрути (World 

Food Travel Association, 2016 г.). Традиционните преживявания често се ограничават до посещения 

и дегустации и могат да бъдат разширени, за да се създадат по-атрактивни продукти (Getz, 2000). 

Например Jaffe и Pasternak (2004 г.) предлагат списък с потенциални разработки за преживявания 

във винарските изби: художествена галерия и паметник на вкуса и изтънчеността; винарска изба 

като магазин за продажба на дребно; винарска изба като образователна институция; винарска изба 

като жива история; семейна и бизнес къща, където всички посетители са лични гости; винарска изба 

като музей, винарска изба като място за събития, изпълнени със забавления; дестинация на 

лозарското поле; културни маршрути. 

Комбинацията от традиционни и нетрадиционни елементи може да допринесе за създаването на 

връзка между иновациите и автентичността, както и да стимулира устойчивото развитие на 

хранителния туризъм, основано не само на запазването на миналото, но и на създаването на 

бъдещето (Richards, 2002). Новите храни с разширени преживявания са начин за подобряване на 

качеството на преживяванията на посетителите, както и за разширяване на хранителния опит и 

пазарните продукти. 
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Развитието на интерактивни и творчески преживявания в областта на храненето е важно в много 

региони. 

Традиционните преживявания, като дегустация и посещение на местни производители, позволяват 

да се задоволи желанието за автентичност, изразено от туристите, но изискват иновация и висока 

степен на ангажираност от страна на собствениците. Надхвърлянето на тази визия позволява 

разработването на инициативи, които съчетават няколко елемента, особено култура, изкуство, 

храна и туризъм. 

Съществува голямо разнообразие от успешни инициативи, които съчетават изкуство, храна и 

туризъм, като например музеи на храната и виното, художествени изложби, гастрономически 

събития и фестивали, културни награди и др. И те често се предприемат от местни предприемачи, 

особено от винопроизводители, с цел да реализират личната си страст. 

Инвестирането в творчески културни дейности често не носи незабавни икономически ползи, но 

степента на удовлетвореност показва, че предприемачите изглежда са разбрали потенциала за 

подобряване на своите дейности и привлекателността им, включително за туристите. 

4.3. Сътрудничество с общността и веригата за създаване на стойност в хранително-вкусовия сектор  

Асоциативността е критерий, който днес се използва широко концептуално, но има много трудно 

конкретно приложение. Колебанията на институционалната нестабилност и правната несигурност, 

икономическата реалност с периодични кризи, пораждат редица фактори, които увеличават 

конкуренцията със загуба на стойност на институциите , без правила и състояние на постоянна 

несигурност, което насърчава това, което наричаме състояние на напрежение, в което преобладава 

оцеляващият. Все повече се насърчава разединението на хората, компаниите и техните институции. 

Понякога сякаш откриваме загубата на усещането за "общество", което не е нищо друго освен група 

идентичност, от която се чувстваме част и която ни съдържа. Липсата на това усещане ни води до 
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постоянна загуба на измерението на ценността на другия, на неговата роля пред или до нашата и 

на необходимото взаимодействие, което ни обединява за собственото ни развитие. 

В туризма и неговите основни участници ситуацията не е чужда на тази реалност, разединението 

между действащите лица е част от сценария и последиците от него са видими. По този начин 

асоциативността се явява централно понятие или критерий, около който трябва да работи секторът 

и след който трябва да се наредят не само малките и средните предприятия, които чрез своята 

асоциативност могат да прекомпозират конкурентоспособността на своето населено място, но също 

така и публичните и частните участници, като насърчават търсенето на общи цели и сближаването 

на действията, които правят усилията на другите по-ефективни. 

За да се насърчи и утвърди мрежата за сътрудничество за развитие и популяризиране на 

интелигентния туризъм в дадена селска дестинация, като първа стъпка е важно да се направи 

кратък списък на някои от участниците, които по един или друг начин участват във веригата на 

туристическата стойност, която има, по-специално, характерното разнообразие от множеството 

участници. Сред тях можем да споменем: 

- Настаняване: Хотели, временни квартири, пансиони и др. 

- Гастрономия: Барове, ресторанти, традиционна кухня, международна кухня, заведения за бързо 

хранене, вегетарианска храна 

- Туристически услуги: Бизнес туризъм, алтернативен туризъм, езиков туризъм, ловен туризъм, 

здравен туризъм, спортен туризъм, селски туризъм, коли под наем, помощ при пътуване, 

туристически агенции, организатори на събития, развлечения, кина, театри, дискотеки, 

увеселителни паркове, развлечения за възрастни - разходки, музеи, църкви, паркове, спортни 

съоръжения; 
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- Търговски центрове, летищен транспорт, автобусен транспорт, услуги на обществения транспорт, 

таксиметров транспорт; 

- Различни услуги: Бюра за обмяна на валута, павилиони, обществени телефони, телефонни кабини 

- Инфраструктура, маршрути и достъпи пътища и пешеходни зони, знаци и сигнализация 

- Индустрия и регионални продукти: Занаяти, произведения на изкуството, облекло и традиционни 

облекла. 

По този начин се разширява търговският и комерсиалният обхват, а оттам и институционалният, 

който се отнася до туризма, като се създава сложна мрежа от взаимовръзки и взаимозависимости, 

които ще трябва да работят, за да се постигне определено ниво на сътрудничество в областта на 

туризма. 

Източник: ESTUDIO PARA EL DESARROLLO DEL TURISMO COMO CADENA DE VALOR DE LA REGIÓN 

CENTRO DE LA REPÚBLICA ARGENTINA, Maximiliano Carlos Mauvecin, 2010 г. 

5. Рекреационният туризъм като част от селския туризъм 

С процеса на глобална интеграция пространственото разстояние между градските и селските 

райони непрекъснато намалява. Интернет се превърна във фонов цвят на ежедневието, а 

концепцията за интелигентен туризъм постепенно се реализира. Например , развитието на селския 

туризъм в Китай е на лице през последните години, като се създават много нови мерки в развитието 

и използването на ресурсите, популяризирането на марката и т.н. Развитието и планирането на 

маршрута на селския туризъм може да засили разпространението на туристическа информация, да 

въведе интелигентни и базирани на информация съоръжения за туристически услуги, за да 

отговори на разнообразните туристически нужди на туристите и да използва пълноценно интернет 

ресурсите. 
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Изграждането на красиви и удобни за живеене селски райони с природни ресурси и красиви 

пейзажи се превърна в гореща тема в социалните медии, като се има предвид предложението за 

политика за съживяване на селските райони. то се има предвид предложението за политика за 

съживяване на селските райони. Водеща роля в съвместното развитие на градските и селските 

райони чрез "Туризъм +" се превърна във важно изпълнение на стратегията за съживяване на 

селските райони. Що се отнася до намирането на нови насоки в реформата на туризма, 

националните, регионалните или местните служби за планиране на туризма трябва да отделят 

средства за туризъм, за да се съсредоточат върху план за развитие за изграждане на нови видове 

туристически проекти, като например туризъм за отдих, ваканционен туризъм, селски туризъм и 

културен туризъм. Предвид външната ситуация и собствените си нужди, регионалните правителства 

трябва да представят политики и планове за подобряване на средата за развитие, насърчаване на 

развитието на селския туризъм, стимулиране на жизнеността на инвестициите, засилване на 

насоките за планиране и класификация и постигане на напредък в селския туризъм в тясно 

сътрудничество с различни страни, в рамките на националните политики. Същевременно с 

повишаването на жизнения стандарт туризмът се преориентира от развлечения за малки групи към 

масов туризъм. В миналото начинът на пътуване на единичната група се е променил към пътувания 

с вътрешни и външни разновидности, като групови пътувания, безплатни пътувания и 

индивидуални пътувания. Поради голямото напрежение в живота и работата, кратките отпуски, 

бързия ритъм на живот, противоречието между непрекъснатото нарастване на туристическото 

търсене и ограничените туристически атракции става все по-видимо. Пътуванията на дълги 

разстояния изглеждат по-трудоемки и отнемат повече време. Пътуванията в селските райони и 

периферните пътувания постепенно се превръщат в нови възможности за пътуване с цел 

развлечение и почивка. 

Туристическите ресурси са разпръснати, а туристическите атракции в селото имат свои собствени 

характеристики. Интернет технологиите могат да се използват за интегриране на хуманистични 

ресурси, информационни ресурси на народното изкуство, за създаване на система от интелигентни 
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туристически услуги, селски географски информационни ресурси, за създаване на национална 3D 

мрежа - триизмерна карта на селския туризъм, маршрут-пътеводител на селския туризъм и др. Тя 

може да осигури най-бързите и модерни професионални услуги за интелигентен селски туризъм. 

Същевременно тя осигурява оптимална обществена инфраструктура, като здравеопазване, 

транспорт, мрежи, фитнес и т.н., която е гаранция за постигане на интелигентен туризъм. Например, 

за да се координира изграждането на инфраструктурата на селата и градовете в провинция Хубей 

Суейджоу, включително подобряване на селската среда (вода, тоалетна, покритие на безжична 

мрежа), модернизиране на селските пътища, създаване на услугата за селски туризъм, Суейджоу е 

разработил платформа за управление на връзки с големи данни, интегрираща информация за 

храната в селския туризъм, жилищата, транспорта, туризма, пазаруването, развлеченията и др. 

Трябва систематично да се насърчава изграждането на красиви села като зеления пейзаж, 

трансформацията на селските домове, чисти и красиви къщи с подкрепата на управлението на 

селските райони. Също така разработването на интелигентен софтуер за туристическа мобилна 

телефония, който предлага интелигентна навигация, онлайн резервации, електронни гласови 

обяснения и други услуги, така че туристите да могат да получат ново преживяване. 

В същото време интелигентният селски туризъм е важна част от националния интелигентен туризъм 

и интелигентен живот. С непрекъснатото развитие на интернет в света новите технологии и среди 

предлагат нов тласък за развитието на селския туризъм. Съответните правителства и служби трябва 

да си сътрудничат с туристическите предприятия, за да изберат свой собствен начин за развитие на 

интелигентен селски туризъм, да насърчават местната селска култура, да привличат повече туристи 

и да използват интернет технологиите за научно планиране, рекламиране и изграждане на 

интелигентна система за селски туризъм, да водят развитието на околната среда и да водят новата 

мода на селския туризъм. Освен това постоянните и солидни усилия за насърчаване на развитието 

на информационните туристически услуги в селските райони трябва да бъдат свързани с 

приспособяването и модернизирането на промишлената структура в селските райони, което е 

свързано с интеграцията и развитието на интеграцията на градските и селските райони. То се отнася 
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до екологичната защита и управлението на чистите води и зелените планини, които са безценни 

активи. Това е ефективен и надежден начин за съживяване на селската среда чрез насърчаване на 

развитието на интелигентен селски туризъм и координиране на благоприятни ресурси като 

човешки ресурси, материални и финансови ресурси, политики, както и чрез насърчаване на 

селската култура и изграждане на модерен пейзаж. 

 

Източник: Изследване на пътя за съживяване на селския туризъм от гледна точка на интелигентния 

туризъм Лей Джао1, *, Дие Джан2 

6. Предприемачество в интелигентния селски туризъм 

6.1. Туристически бизнес в моето село 

Селските райони обикновено са изправени пред някои недостатъци като място за развитие на 

бизнес. Най-важните от тях обикновено са свързани с географското положение, инфраструктурата 

и ресурсите. Съвременните тенденции обаче създават нови възможности за развитие на селските 

райони и за появата на нови предприятия, нови продукти и услуги в тях. Интернет и други 

дигитални технологии предлагат потенциал за преодоляване на географските разстояния и 

създаване на нови форми на близост до знания, пазари и взаимоотношения.  

Повечето предприятия за селски туризъм наемат малък брой служители. Разчита се предимно на 

собствения труд на семейството или на малък брой хора, които работят на място. Наемането на 

местни хора и работата с местни доставчици допринасят за лоялността на местното общество към 

бизнеса и за по-висока гъвкавост на дейността му. Освен това е вероятно това да доведе до по-

истинско преживяване за туриста, тъй като целият екип, който го обслужва, ще бъде потопен в 

същата местна култура. От друга страна, чрез наемането на персонал на непълно работно време 

или на сезонни работници става по-лесно да се реагира адекватно на структурата на туристическото 

търсене, да се контролират разходите и да се управляват колебанията в търговията. 

 



 

 
 

SMART VILLAGE 
Развитие на туристически 

предприятия в селските райони чрез 
кръгова икономика и социални иновации 

 
 www.smart-village-project.com 

 

36 
 

6.2. Стъпки за създаване на бизнес  

Много хора смятат, че започването на бизнес в селските райони е доста трудно или напълно 

невъзможно начинание. Но това не е така, особено през последните години, когато все повече хора 

се обръщат към природата, селата, екологичния начин на живот и се опитват да се докоснат до 

селския бит, местните традиции и обичаи. Всичко от което се нуждаете, за да създадете бизнес в 

селските райони, е идея, желание да я осъществите и изпълнение на няколко стъпки. 

Стъпка 1: Идеята 

Обмислете цялостната концепция на идеята си. Запитайте се защо искате да започнете бизнес, защо 

искате да навлезете на пазара на селски туризъм, има ли вашата идея потенциал за успех и 

устойчива ли е тя? За да бъде успешен един малък бизнес, той трябва да реши проблем, да 

задоволи нужда или да предложи нещо, което пазарът иска, търси. Ето защо е важно да опознаете 

и анализирате потенциалните си посетители и клиенти, техните нужди, желания и копнежи и кои 

са проблемите, които можете да решите или да помогнете да се подобрят. 

Трябва да знаете, че само добрата идея не е достатъчна, за да създадете успешен и жизнеспособен 

бизнес. Необходимо е да се направи внимателен анализ. Изключително важно е да оцените 

безпристрастно идеята си и да анализирате дали тя отговаря на нуждите на потенциалните клиенти 

на пазара на селски туризъм.  

Стъпка 2: Оценка на личните ресурси 

Успехът на всяко предприятие зависи до голяма степен от това дали ще предложи на потенциалните 

посетители преживяване, което не могат да получат другаде, и дали ще го изберат пред всички 

останали възможности. 

Втората стъпка в създаването на нов бизнес в областта на селския туризъм е да направите добър 

опис на личните и местните ресурси, които биха могли да подпомогнат вашата туристическа 

дейност и ще ви помогнат да изпълните следващата стъпка, т.е. да подготвите добър бизнес и 
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маркетингов план. За всеки бъдещ предприемач е важно да се постави в позицията на туристите, 

които биха искали да посетят конкретния регион, за да опитат характерни продукти и услуги и да 

прекарат приятно времето си и да получат диференцирани и незабравими преживявания. Също 

така е важно бъдещият предприемач да разбере, че това, което за него е "нормално" и "не е важно", 

за един посетител може да бъде необичайно и много интересен местен обичай. Много често 

специфичният бизнес в областта на селския туризъм може да съчетава няколко различни вида 

услуги и активи. 

Стъпка 3: Съобразяване с природните и социалните ресурси   

Съобразяването с природните и социалните ресурси на конкретното място и на по-широкия район 

е ключът към стартирането на туристически бизнес. Първият въпрос, който трябва да се постави, е: 

"Защо някой би дошъл тук?" или "Каква е атракцията или комбинацията от атракции, които биха 

привлекли посетители в този регион или общност?" Това е важен въпрос, на който трябва да се 

отговори, защото не е правилно да се предполага, че районът ще привлече туристи въз основа на 

опита на друго, може би съседно село или регион. За да се осигури привличането на даден район, 

чието постигане може да е скъпо, е необходимо да се създаде разпознаваем и конкурентен 

продукт, който да отговаря на очакванията и нуждите на туристите. Един от ключовете към успеха 

е, след като се идентифицират атракциите във всеки регион или село, да се помисли за начини те 

да бъдат направени привлекателни и достъпни за посетителите. 

Необходимо е да се направи оценка и на липсващите или прекомерно използваните местни 

ресурси. 

Природни ресурси 

Природните ресурси са ключов фактор за създаване на бизнес в областта на селския туризъм. 

Идентифицирането на природните ресурси, които могат да подпомогнат дейностите, свързани със 
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селския туризъм, може да бъде записано в опис, който може да включва: естествени 

характеристики на ландшафта, влажни зони, девствена природа и местообитания на диви животни.  

Култура и наследство  

Полезно е да се оценят културните и историческите ценности на региона, насочени към запазване 

на изкуството, наследството и специалния характер на селския район, като например традиционни 

селища, традиционни занаяти, обичаи, настаняване в запазени традиционни сгради, провеждане 

на местни танцови и музикални представления и демонстриране на приготвянето на местни храни. 

Социални ресурси  

Общината играе важна роля в развитието на предприемаческия бизнес. Общността може да бъде 

съседите, окръгът или по-голяма организация. За да се окаже влияние върху решенията и 

дейностите на общността, си струва да се свържете с общината, търговската камара или други 

организации и местни предприятия и потенциални партньори.  Като активен член на общността е 

по-лесно да се повлияе на участието на общността в бизнеса, но също така е по-вероятно той да 

получи местна подкрепа.  

Стъпка 4: Анализ на силните страни, възможностите, предизвикателствата и проблемите 

Анализът на силните страни и възможностите спрямо предизвикателствата и проблемите е полезен 

инструмент за управление и преодоляване на слабостите, които иначе биха могли да спрат цялото 

начинание. Полезно е също така да се разгледат конкурентите и да се открият начини за 

разграничаване на собственото предприятие от техните. Всеки може да използва тази форма на 

анализ, тъй като тя не изисква специална подготовка. Тя помага да се обмислят въпросите и да се 

отговори по искрен начин.  
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Въпросите, свързани със силните страни и възможностите, могат да се отнасят до полезни връзки, 

добри възможности, необходимо оборудване или съоръжения, които вече са налични, 

съществуващи благоприятни условия и тенденции, установени умения и компетенции. 

Въпросите, свързани с предизвикателствата и проблемите, могат да бъдат свързани с: липса на 

ресурси и оборудване, липса на необходимите умения, липса на първоначален капитал за 

стартиране, необходимост от лицензи, трудности при достъпа и пътуването до мястото, което може 

да бъде скъпо и/или отнемащо време, и др. 

Стъпка 5: Регулаторни бариери  

Предприемачите в областта на селския туризъм трябва да отговарят на много изисквания, 

наложени от местната и националната правна и регулаторна рамка. Някои от тях са свързани със 

здравето, безопасността и благосъстоянието на пътуващите. Други имат за цел да гарантират, че 

предприятията плащат необходимите такси и данъци. 

Следващата стъпка за започване на бизнес в областта на селския туризъм е да се разработи бизнес 

план.  

 

6.3. Разработване на бизнес план за селски туризъм, включващ основните концепции 

Всеки потенциален предприемач, който желае да започне собствен бизнес, е добре да разработи 

бизнес план, независимо от размера на своето бизнес начинание.  Бизнес планът ще ви помогне да 

разберете колко пари ще ви трябват за стартирането му, какво ще е необходимо, за да стане 

бизнесът ви печеливш, какво трябва да се направи, кога и къде да се отиде. Той ще ви е необходим 

и ако се нуждаете от финансиране или търсите партньори, за да реализирате идеята си.  Трябва да 

имате предвид, че бизнес планът е документ с практическа стойност и приложимост.  Той не е 

просто израз на желания и стремежи, а на възможности за постигане на практически измерими 
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резултати. Няма изисквания за това колко голям трябва да бъде разработеният бизнес план, но при 

всички случаи е добре да включва следните елементи:  

Резюме 

Резюмето представлява общ преглед на вашия бизнес и вашите планове. Това е първата част на 

вашия бизнес план, но ние ви предлагаме да я напишете последна. 

Напишете накратко каква е вашата компания или бизнес идея и защо тя ще бъде успешна. Включете 

мисията си и маркетинговия си слоган, проблема, който решавате на пазара, и какво е вашето 

решение - туристическият ви продукт или услуга, целевият ви пазар. Опишете конкуренцията си - 

какви са алтернативите на вашия бизнес и какво прави вашия бизнес различен. Също така 

представете новата си компания и екип, както и финансовия преглед на бизнес идеята си. 

Възможност 

Разделът за възможностите е основната глава и ядрото на вашия бизнес план. Тази част е 

изключително важна, тъй като в нея разширявате първоначалния си преглед, като предоставяте 

повече подробности и отговаряте на допълнителни въпроси, които няма да обхванете в резюмето. 

Тя включва информация за проблема, който решавате, вашето решение, кои планирате да бъдат 

вашите клиенти и как вашият продукт или услуга се вписват в съществуващата конкурентна среда. 

-  Проблем и решение 

Започнете тази част, като опишете какъв проблем решавате за клиентите си и как те решават 

проблемите си днес? Определянето на проблема, който решавате, е най-критичният елемент на 

вашия бизнес план и е от решаващо значение за успеха на вашия бизнес. Ако не можете да 

определите проблема, който имат вашите потенциални клиенти, тогава може би нямате 

жизнеспособна бизнес концепция. 

  

- Целеви пазар 
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Време е да насочите вниманието си към целевия си пазар: Кой ще купува вашите продукти и 

услуги за селски туризъм? Трябва да знаете кой са вашите клиенти и да имате приблизителна 

оценка за това колко са те. Проучете и анализирайте съответната информация, фактите и 

тенденциите, отчетени за пазара към който сте се насочили. Опишете характеристиките на вашите 

потенциални клиенти и какви са техните потребности, които ще задоволите с вашия конкретен 

продукт или услуга. Следващата стъпка е да разделите клиентите си на различни сегменти. 

Можете да сегментирате клиентите си по - възраст, пол, местожителство, доходи, работа, какво 

харесват, какви са интересите им, колко са и т.н. Предприятията за селски туризъм трябва да се 

насочат към специални групи, които се интересуват от природни проблеми, селски начин на 

живот, местни традиции и обичаи, местна кухня, занаяти, екотуризъм и др. След като определите 

пазара и неговото сегментиране, можете да опишете целевия си пазар, включително неговия 

размер - кои са вашите целеви клиенти, защо те вероятно ще купуват от вас и какъв е потенциалът 

за растеж на пазара. 

  

- Конкуренция 

Този раздел е посветен на това кои са вашите конкуренти. Повечето бизнес планове включват 

проучване на пазара и сравняват характеристиките си с тези на конкуренцията, като използват 

SWOT анализ. Най-важното нещо, което трябва да се илюстрира, е как вашето решение е различно 

или по-добро от други предложения, които потенциалният клиент може да разгледа. 

  

SWOT анализ - анализ на силните и слабите страни, както и на възможностите и заплахите. 

Силните и слабите страни са вътрешни елементи, от които вашият бизнес може да се възползва 

или да подобри. Възможностите и заплахите са външни елементи, върху които имате малък 

контрол. Дори и да не можете да ги промените, вашият план трябва да разглежда как ще сведете 

до минимум заплахите. 
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Изпълнение 

Главата "Изпълнение" обхваща всичко, свързано с начина, по който ще реализирате бизнеса си. 

Ще обхванете плановете си за маркетинг и продажби, ценообразуването, плана за промоция и 

реклама, дистрибуцията. 

-  План за маркетинг и продажби 
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В този раздел се описва подробно как планирате да достигнете до целевите пазарни сегменти, 

как планирате да продавате на тези целеви пазари, какъв е вашият план за ценообразуване и 

какви видове дейности и партньорства са ви необходими, за да направите бизнеса си успешен. 

Първата част от плана за маркетинг и продажби е вашето позициониране. Позиционирането е 

начинът, по който ще се опитате да представите компанията си на клиентите си. Обяснете къде 

се намира вашата компания в рамките на конкурентната среда и какво е вашето основно 

предложение за стойност, което отличава вашата компания от алтернативите, които клиентът 

може да разгледа. Вие сте евтиното решение или ли сте премиум, луксозната марка на вашия 

пазар? 

  

-  Ценообразуване 

Стратегията ви за позициониране ще бъде основен фактор при определянето на цените на 

вашите предложения. Цената изпраща много силно послание към потребителите и може да 

бъде важен инструмент за предаване на вашето позициониране на потребителите. Ако 

предлагате първокласен продукт, първокласната цена бързо ще предаде това послание на 

потребителите. 

Основни правила, които трябва да спазвате: 

- Покриване на разходите: трябва да таксувате клиентите си повече, отколкото ви струва да 

доставите продукта или услугата си. 

- Съответствие с пазарната ставка: Цените ви трябва да съответстват на потребителското 

търсене и очаквания. Ако цените са твърде високи, може да нямате клиенти. При твърде 

ниски цени хората може да подценят вашето предложение. 

 

-  Промоция 

Планът за популяризиране съдържа подробна информация за начина по който планирате да 

общувате с потенциалните си клиенти. Не забравяйте, че е важно да искате да измервате колко 

струват вашите промоции и колко продажби осигуряват. 
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-  Реклама 

Бизнес планът ви трябва да включва преглед на видовете реклама, за които планирате да 

изразходвате средства. Ще рекламирате ли онлайн? Ключов компонент на вашия рекламен 

план е планът ви за измерване на успеха на рекламата. 

 

-  Социални медии 

Днес присъствието в социалните медии е задължително за почти всички предприятия, особено 

за тези в туристическата индустрия, включително в сектора на селския туризъм. Не е 

необходимо да присъствате във всички канали на социалните медии, но трябва да присъствате 

в тези, в които присъстват вашите клиенти. Много от вашите потенциални клиенти използват 

социалните медии и ще ги използват, за да търсят актуална информация за вашето 

предприятие, вашите продукти и услуги. 

  

-  Стратегически партньорства 

За интелигентната индустрия партньорството с други организации е много важен елемент. За 

да бъдете част от тази индустрия, е добре да обмислите и опишете кои ще бъдат вашите 

партньори и как ще си взаимодействате. 

 

-  Дистрибуция 

За компаниите, които ще произвеждат продукти, е важно да помислят за дистрибуцията или за 

начина, по който вашите продукти ще достигнат до клиентите ви.  

 

Екип 

Главата "Екип" на бизнес плана е мястото, където можете да докажете, че разполагате с 

подходящия екип за осъществяване на идеята си. Тя трябва да покаже, че сте обмислили 

важните роли и отговорности, от които се нуждае вашият бизнес, за да се развива и да бъде 
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успешен. Имате ли вие и вашият екип опит в областта, в която планирате да развивате 

собствен бизнес? Какви роли трябва да бъдат запълнени? 

  

 Финансов план 

В този раздел трябва да опишете плановете си за приходите и разходите. Представете 

перспективна финансова прогноза за следващите 1-3 години. 

За да разработите този раздел, опитайте се да отговорите на следните въпроси. 

Какви разходи са необходими за стартиране на вашия бизнес? 

Какви са очакванията ви за продажбите през следващите 1-3 години? 

Какви разходи са необходими за дейността? 

Кога очаквате да постигнете положителен паричен поток? 

Колко пари в брой са ви необходими за стартиране на бизнеса? 

Имате ли нужда от финансиране? 

Какво финансиране е необходимо за вашата бизнес идея?  

7. От теория към практика - представяне на подходящи казуси като добър опит  

С помощта на съвременните най-добри практики наръчникът предоставя примери за реални 
предприятия, създадени с основна цел: запазване и защита на традициите и начина на живот и 
културата на регионите, в които се развиват. Добавената стойност на тези предприятия се състои в 
това, че в допълнение към запазването на културното и историческото наследство, съчетано с 
иновациите и технологиите в съвременния живот, това осигурява устойчивост на съответните 
региони. Тук ще намерите някои примери от реалния бизнес от Румъния, Словения, България, 
Гърция, Австрия, Италия и Ирландия.  

8. Заключение 

От всичко, представено в нашия наръчник, и от примерите, които описваме, става ясно, че има 
тенденция, която все повече региони възприемат не само в Европа, но и по целия свят, а именно 
устойчивият подход към туризма. Независимо дали става въпрос за индивидуално пътуване или за 
групово посещение, местните хора, които разработват услугата, все повече разчитат на близки 
контакти от своя регион. В продуктовата верига са концентрирани предимно доставчици от региона, 
в услугата участват хора от региона, а представянето на региона е комплексно - история, храна, 
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традиции, начин на живот, култура. Именно устойчивият подход може да осигури това, което е 
необходимо в тези региони, които разчитат в голяма степен на туризма и услугите. Туризмът, като 
комплексна услуга, включва множество сфери, които изграждат цялостния облик и качеството на 
това, което се предоставя като краен продукт. Ето защо, колкото повече местни предприятия се 
включват, толкова по-устойчив става продуктът. 

 

 

9. Добри практики 

La Moșie Bed & breakfast Agrotouristic (Румъния) 

https://www.facebook.com/Pensiune-Agroturistica-La-Mo%C8%99ie-104403714251950   

В подножието на планината Неамц, на 5 км от манастира Неамц, по стъпките на Драгош Вода, в 
оазис на спокойствието и релаксацията, ви очаква пансион "La Moșie". 

В Moșie, страстният в кулинарното и хотелиерското изкуство Стелиан Война се опитва да открие 
скритите и нескритите съкровища от района на Немчишор и Земята на бизоните. 

Moșie е едно малко кътче от рая, защото човекът, който носи благословията тук, е Стелиан Война. 
Според поговорката "Човекът освещава мястото" и тук благодатта на Господ тече в пълна сила. 
Прекрасни пейзажи през които да се разхождаш, гостоприемни домакини, отлично обслужване на 
рецепцията и кухнята. Оттук можете да си тръгнете само като приятел! 

Стелиан е герой, изпълнен с хумор, широко сърце и постоянно настроение. Той е като актьора от 
"Борат", само че превъзнася с шеги, култура и професия със страст... Той е от онези, които след като 
сготвят, пият и ядат с вас, танцуват, пеят и първи се качват на масата! 

Аспектите на социалната иновация или принципите на кръговата икономика, открити в този казус:  

- Подобряване и запазване на териториалните географски и фаунистични възможности 
Местна храна. 

Земеделски кооператив MURE FILIOARA (Румъния) 

https://www.facebook.com/MURE-FILIOARA-720394158126305 
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MURE FILIOARA ви предлага най-вкусните и естествени плодове и най-вкусния органичен конфитюр 

от къпини без консерванти или хранителни добавки, сиропи, замразени плодове, къпини и малини. 

Предлага пресни БИО продукти за къщите за гости и сладкарниците в района. Туристите могат да 

берат плодове директно от къпиновата плантация. Продуктите от къпини се приготвят на място във 

фермата: конфитюр от къпини, нектар от къпини, сироп от къпини, сироп от малини, сироп от 

череши. Активно участие в панаири и туристически събития в района. Всички използвани плодове 

са от нашата плантация, която е ръчно изработена и екологично чиста. 

Андрей Василе-Влежу е талантлив млад художник. Той е от филиала в Агапие, на 30 години е и е 

възпитаник на Духовната семинария "Вениамин Костачи", от манастира Неамц, секция 

"Патримониум", където през 2006 г. получава сертификат за техник по византийска живопис. След 

това продължава обучението си в Богословския факултет "Dumitru Stăniloae" в Яш, в катедра 

"Свещено изкуство", специалност "Консервация и реставрация", в периода 2006-2009 г. Тъй като е 

запален по историята, след колежа взема магистърска степен във Факултета по история, културно 

наследство и културен туризъм през 2011 г.  

Както казах, очарован съм от природата, включително от горските плодове и гъбите. Лесно положих 

основите на малко къпиново насаждение. което придоби форма от 2014 г. насам. Аз съм малък 

производител и се опитвам да създавам биологични продукти без никакви други добавки. Засега в 

това отношение сме на етап проект. В момента насаждението е с площ около 1000 кв. м и го нарекох 

Mure Filioara по името на местността, в която живея. 

Аспектите на социалната иновация или принципите на кръговата икономика, открити в този казус:  

- Зачитане и отглеждане на биоразнообразието; 

- Подобряване и запазване на териториалните географски и растителни възможности; 

- Сътрудничество с местни органи на различни нива и сектори; 

- Насърчаване на туризма и местната икономика чрез потенциала на територията;  
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Ферма за пъстърва URSU (Румъния) 

https://hanulursilor.ro/pastravarie/ 

Фермата за пъстърва Ursu е място благодарение на което успяхме да запълним празнината както в 

сърцата си, така и в местността, към която принадлежим. Пъстървовата ферма Ursu може да бъде 

мястото, където можете да получите както кулинарно, така и емоционално преживяване. Елате и 

се отпуснете, за да се насладите на качествено прекарано време с нас, във Vânători-Neamț. 

Фермата предлага ястия за всеки - рибни специалитети, барбекю, паста, салати и постни менюта. 

Рибата, особено пъстървата, съдържа омега 3 мастни киселини, които допринасят за правилното 

функциониране на сърдечно-съдовата система и обогатяват паметта. 

Какво е ферма за пъстърва? 

Някои биха казали, че това е просто място, където се отглежда пъстърва. Други биха отговорили, че 

фермата за пъстърва е бизнес. За нас пъстървовата ферма е страст, хоби и място, където се 

чувстваме най-добре. Всичко, което правим, е да изпълним мисията, която ни представлява. 

Пъстървата е наш приятел през цялото време, а за вас ние сме нейният пратеник. Здравето е от 

първостепенно значение, а балансираното хранене е задължително. 

Аспектите на социалната иновация или принципите на кръговата икономика, открити в този казус: 

- Зачитане и отглеждане на биоразнообразието; 

- Подобряване и запазване на териториалните географски и фаунистични възможности. 

 

Паркът Nebrodi в Сицилия, награден за екотуризъм от legambiente - данни за 2021 г. 

(Италия) 

Уеб страница: https://www.turismofvg.it 
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Facebook: http://www.parcodeinebrodi.it/  

Паркът "Неброди", най-големият от защитените територии в Сицилия, е израснал като 

четиринадесетгодишно момче, което от самото си създаване обръща специално внимание на 

училищата и техните възпитаници с цел да насърчи културата на уважение към околната среда и 

опазването на биоразнообразието. 

Всъщност от октомври 1996 г., след като е подписано програмното споразумение между 

министерствата на околната среда и на общественото образование, паркът стимулира институциите 

да създават подходящи инструменти за задълбочаване на знанията и възможности за "пряко" 

опознаване на природата. 

Въз основа на това споразумение, което предвижда постепенно подобряване на обиколките с 

екскурзовод в защитените природни зони, паркът прие това предизвикателство и упорито 

продължава да предлага образователни пакети, основани на нови образователни предложения: 

учебни пособия, дидактични карти за управление на образователни проекти, екологични, 

обучителни и опреснителни курсове за учители, стажове, образователни семинари, обиколки с 

екскурзовод с уроци на терен.  

"Неброди" има за цел да събере и предложи набор от типични продукти, които могат да бъдат 

намерени на територията на парка и в района на Неброди. 

Аспектите на социалната иновация или принципите на кръговата икономика, открити в този казус: 

-Уважение и отглеждане на биоразнообразието; 

-Подобряване  и запазване на териториалните географски и фаунистични възможности. 

 

Sauris scattered hotel (Италия) 

Връзка към страницата на уебсайта: https://www.albergodiffusosauris.com/  
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"Разпръснат хотел" е идеята за превръщане на редица местни жилища във възможности за 

настаняване на туристи. Когато се обединят под обща търговска стратегия и онлайн платформа за 

резервации, резултатът е невероятно и иновативно предложение, повече от хотел, в който стаите 

са на разположение в цялото село. Туристите имат възможност да изживеят автентично местно 

преживяване, живеейки като местни жители, докато отсядат в традиционните къщи на селото. 

Онлайн платформата също така популяризира и насочва потребителите към местни ферми и 

занаятчийски продукти, както и към ресторанти и други туристически дейности в селото. Тя 

представя и местни истории, местни хора и местни традиции. Albergo Diffuso е интелигентно, 

защото съчетава широката ангажираност на местната общност заедно с възможностите, предлагани 

от онлайн технологиите, за да създаде нова визия на гостоприемно за туристите село, като се опира 

на местния потенциал (жилища и продукти). Това е печеливша за всички система, която генерира 

ползи в различни сектори: от собствениците на жилища до местните бизнес дейности и допринася 

за по-широко подобряване на местните услуги за всички в селото. 

Аспектите на социалната иновация или принципите на кръговата икономика, открити в този казус: 

-Повишаване на териториалния потенциал;  

-Иновативно  решение за подобряване на местния туризъм;  

-Кръгова и местна икономика;   

-Валоризиране на общността на различни нива; 

Маршрут на виното и вкусовете FVG (Италия) 

Връзка към страницата на уебсайта:https://www.turismofvg.it/strada-del-vino-e-dei-sapori 

Пътят на виното и вкусовете на Фриули Венеция Джулия е проект, който обединява винарни, 
ресторанти, кулинарни магазини, винени барове и производители от Фриули Венеция Джулия, 
които ценят качеството, истинността, професионализма и уникалността на продуктите. Пътеводител 
на вкуса, който ви позволява да разгледате шест различни маршрута по път, който идеално свързва 
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крайбрежието с планинския район, преминавайки през лозята и хълмовете във вътешността на 
региона.  

За истинските любители на виното, които искат да открият нови вкусови преживявания, 
препоръчваме маршрута "Паспорт на виното и вкусовете на Фриули-Венеция Джулия". Истински 
„паспорт“, който ще ви помогне да откриете винарските изби в региона. 

Възможно е да изтеглите „паспорта“ или да го вземете в някой от информационните пунктове на 
PromoTurismoFVG, да изберете компанията, която искате да посетите, сред участващите в проекта 
и да се насладите на 3 безплатни дегустации, включително 2 чаши вино, в три от участващите 
винарни. След като достигнете трите дегустации, заповядайте при нас в един от информационните 
пунктове, изброени по-долу, и вземете безплатна бутилка, която участващите компании са ви 
предоставили. 

Аспектите на социалната иновация или принципите на кръговата икономика, открити в този казус: 

- Повишаване на териториалния потенциал чрез местни продукти;  
- Иновативно решение за създаване на местен туризъм; 
- Кръгова и местна икономика, основана на икономиката на малките предприятия в селските 

райони; 
 

Forest Camping Mozirje (Словения) 

Уебсайт страница:  

https://campingmozirje.com/Facebook: https://www.facebook.com/campingmozirje 

 

Къмпинг Forest Mozirje, разположен близо до град Мозирье, непосредствено по поречието на река 

Савиня, е екологичен и отговаря на всички очаквания на туристите. Подходящ е за индивидуални 

туристи, приятели, семейства, групи, изследователи на природата, любители на кулинарията или 

търсачи на силни усещания и приключения. Зачитането на природните и културните ценности е 

една от основните му силни страни. Пространството в лагера е отворено за общуване и 

сътрудничество на туристите и предлага последователно обучение и повишаване на 

осведомеността. На гостите на лагера се предлагат няколко образователни дейности, свързани с 
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важността на значението за опазването на природата и околната среда. Тези образователни 

семинари не са като традиционните уроци в класната стая; в лагера хората се учат на художествена, 

фотографска работа, кулинарни, педагогически и експериментални работилници. Те очакват много 

чужденци да дойдат в тази част на Словения заради природните й красоти и това би могло да бъде 

възможност за преживяване на междукултурно обучение чрез запознаване с други култури и 

етноси (или, както биха го нарекли собствениците на лагера, с "двупосочна информационна 

система"). Forest Camping Mozirje предлага широка гама от услуги за настаняване под наем, като 

например дървени къщички в горската част на лагера, палатки под наем, както и места за собствени 

палатки, ремаркета или кемпери.  

Туристите могат да се насладят и на адреналин и спортни дейности. Река Савиня е много подходяща 

за плуване и релаксация, а туристите могат да практикуват и рафтинг или каяк. Електронното 

колоездене се превърна в атракция през последните няколко години. То стана достъпно почти 

навсякъде, дори и тук. За тези, които обичат да ходят пеша, допълнителните дейности са пешеходен 

туризъм, каньонинг, планинско катерене и пещерно дело. Не е нужно туристите да напускат 

къмпинга за отдих. Лагерът предлага няколко дейности за свободното време, като например 

почивка на брега на река Савиня, библиотека под дърветата, образователни и артистични 

работилници, както и мини парк за животни в лагера.Предвидените дейности за отдих са волейбол 

на трева, баскетбол, футбол, пинг-понг, бадминтон, спидминтон. 

Основната мисия на собствениците е да доближат природата и активния живот до хората. Те също 

така искат да задържат словенците в Словения по време на ваканционния сезон, защото много от 

тях не познават красотите на своята страна. Всеки човек трябва да се запознае със своята страна, 

преди да излезе и да опознае останалата част от света. Следващите им цели са да има повече такива 

къмпинги в Словения и сегашната част от тяхното разширяване е Naturplac na skali, разположен 

покрай река Савиня в село Любно об Савини. 

Аспектите на социалната иновация или принципите на кръговата икономика, открити в този казус: 
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- Педагогика на открито (няколко семинара относно опазването и опазване на околната 

среда), където гости от цял свят могат да да споделят своя опит и знания. 

- Насърчаване на туризма в местния район (връзка с други места чрез спорт дейности и 

популяризиране на други места, например даване на съвети къде да се да кара колело, да 

се храните и т.н.). 

- Разширяване на дейността на други места. 

 

Туристическа ферма Podpečan (Словения) 

Уеб страница: https://kmetijapodpecan.si/ 

Туристическа ферма Podpečan се намира в региона Савиня в Словения. В продължение на векове в 

този район се е практикувало земеделие, какъвто е бил и случаят със семейство Подпечан. В 120-

годишна къща в момента живеят три поколения, които притежават 33 хектара земя и млечни крави. 

Кравите са от кафява порода, която се отличава с отлично качество на млякото по отношение на 

съдържанието на протеини. 

Собствениците на туристическата ферма се съветват с френския експерт и технолог по преработка 

на мляко Иван Ларшер, който проектира фабриката за сирене и залата за дегустация на сирене. Сега 

фабриката за сирене работи ежедневно и произвежда сирене само от домашното прясно мляко. 

Сирената не са единствените продукти, произвеждани във фермата. От домашното пълномаслено 

мляко те произвеждат и няколко други домашни продукта, като кисело мляко (обикновено и 

плодово), извара, извара за мазане (с хрян, печени чушки, лук) и мариновани продукти (бяло сирене 

с домашно пушена пъстърва в зехтин и топчета от извара с чесън, лук или пипер в слънчогледово 

олио). 
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Туристите могат да си купят техните продукти и прясно мляко в магазина им. Тяхната туристическа 

ферма е първата в Словения, която дава възможност на гостите да се запознаят с преработката на 

млякото на открито, но същевременно и с хигиенни изисквания. 

Аспектите на социалната иновация или принципите на кръговата икономика, открити в този казус: 

- Технологично усъвършенстван обор (машини за доене на кравите, почистване на обора и 
т.н.). 

- Устойчивост: 
- от тяхното мляко се произвеждат продукти, 
- сътрудничество с други доставчици на домашно приготвени продукти и продажба 

на местни, домашно приготвени продукти в магазина. 
-  Гостите могат да наблюдават производствената линия и помещението за зреене. Те могат 

също така да се разходят с автобус из новата им, технологично усъвършенствана плевня. 

Екологично лозарство - вино Frešer от иновативен млад фермер (Словения) 

Вината Фрешер са известни с органичното лозарство. Матяж Фрешер, директорът на винарната 

Фрешер и седмото семейно поколение в лозарството получиха Награда за иновативни млади 

фермери за иновативни идеи в земеделието през 2015 г. Неговите вина получиха не малко награди 

през последните няколко години, което означава, че техния бизнес модел наистина дава по-добро 

качество на вината. През 2007 г. семейство Фрешер получи средствата за инвестицията във 

винарската си изба и преработка на вино в европейски търг за развитие на Словенската провинция. 

По времето, в което Матиас е в семейния лозарски бизнес той разширява броя на лозята и направи 

няколко инвестиции и подобрения. Той организира дегустационна стая в старата винарска изба, 

закупи специални машини за биологично отглеждане на лозя и обнови своя магазин за вино. С 

биологичното производство на грозде те повишиха качеството на своите вина и намалиха 

входящите разходи. За тяхното семейство, адаптацията към модерните клиенти, които искат и 

уважават местното производство с високо качество, е важна, поради това те изоставиха 

конкуренцията с други по-големи лозя по отношение на качество и цена. За да предложат вино с 

по-висока добавена стойност и да се отдалечат от техните конкуренти, семейство Фрейзър се 

обърнаха към по-устойчиви и екологични методи за производство на вино. Те защитават лозята си 
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с естествени средства като: мед, сяра, киселинна глина и екстракти от хвощ. Те позволяват на лозята 

да развият своята защитна система чрез извличането на хранителни вещества от дълбините на 

земята. Тревата между лозите се коси само няколко пъти в годината и когато я режат, лозите са 

принудени черпят хранителните си вещества от земята, което от своя страна ги прави по-устойчиви. 

 

Както вече споменахме, те имат и магазин за вино, който отвориха преди няколко години. Там 

предлагат автентична похорска кухня, за да могат да се доближат още повече до клиентите. Сушени 

месни продукти като похорска бунка и домашно отлежани сушени салами, няколко вида сирене 

като сирене Пино ноар, сирене с дървени въглища, козе сирене и сирене от тиквени семки също 

могат да се намерят по рафтовете на магазина им. Освен всички тези продукти, те сервират и 

конфитюри от домашно приготвени плодове. 

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

- Защита на лозята с естествени средства. 

- Дегустационна зала за забавление на гостите и популяризиране на тяхното вино. 

- Продажба на местни продукти от местни производители. 

 

ЕКО СЕЛО АЗАРЕЯ (България) 

Facebook:https://www.facebook.com/Azareiya-eco-houses-in-Balkan-mountain 

Уеб страница: www.azareiya.com/en/azareiya.html    

 

Азарея е екоселище с шест дървени къщи за гости в България. То е отворено за гостите си през 

всички сезони и се намира в близост до много забележителности - манастири (Гложенски манастир, 

Троянски манастир, Зеленковски манастир), села и музеи. В селището са създадени нов тип 

екологични сгради, в които най-новите строителни технологии са съчетани с научно доказани 

решения за екологичен и здравословен начин на живот. Налице е съчетание от уникално 

местоположение и екологични решения – Азарея се намира в центъра на Стара планина, близо до 
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Троян, Чифлика и Шипково, приемани и за център на страната. Това е район, пълен с термални 

извори, съчетан с екологични решения в много аспекти. Формата и конструкцията на къщите, а 

именно пирамидална, има доказано положително влияние върху здравето на човека, а 

използваните в строителството екологични материали са възможно най-близки до природата. 

Смята се, че екокъщите имат енергиен потенциал, който помага за доброто развитие на всички 

процеси в човешкото тяло и неговото добро здраве. Изследвания на екипа от селището показват, 

че дори престой от 10 дни оказва благотворно въздействие върху хората в следните направления:  

- Изчезва главоболието и умората; 

- Възстановяване правилния енергообмен и укрепване имунната система на организма; 

- Нормализира кръвното налягане; 

- Възстановява нормалното функциониране на нервната система; 

- Нормализира нивото на кръвната захар; 

- Увеличава енергийния статус на човека. 

Престоят в такава екокъща ни кара да се замислим за начина си на живот, за импулса, който ни води 

към неизвестност, за приоритетите ни в живота, за отдалечаването от природата с бързи крачки - 

нашата естествена среда. 

Погледнато отгоре, селото е оформено като пъстра мандала. На централната площадка е 

разположена дървена пирамида, която се използва за лечение и медитация. 

 

Екоселище Азарея разполага с 3 компостера, както и със слънчева система за топла вода и 

пречиствателно съоръжение за отпадни води. Пречистената вода се използва за поливане на 

екологичната зеленчукова градина с естествено торене. 

През годината се провеждат различни семинари, включително за здравословно хранене и начин на 

живот и личностно развитие. На разположение на гостите са и много спортни съоръжения и 

възможности: тенис на маса, бадминтон, бойни изкуства, футбол, плуване, колоездене, пешеходен 

туризъм, конна езда. 



 

 
 

SMART VILLAGE 
Развитие на туристически 

предприятия в селските райони чрез 
кръгова икономика и социални иновации 

 
 www.smart-village-project.com 

 

57 
 

Аспектите на социалната иновация или принципите на кръговата икономика, открити в този казус: 

- Комбинация от уникално местоположение и екологични решения; 

- Комбинация от селски, религиозен, екологичен и здравен туризъм; 

- Обединява хората, които търсят подходяща форма и начин за опазване на природата, 

постигане на равновесия и хармония с нея; 

- Нов тип екологични сгради в които се използват най-новите строителни технологии, 

съчетаващи решения за екологичен и здравословен начин на живот; 

- Органична градина, която е на разположение на гостите; 

- Екоселище Азарея разполага с 3 компостера, както и със слънчева система за топла вода и 

пречиствателно съоръжение за отпадни води. Пречистената вода се използва за поливане 

на екологичната зеленчукова градина с естествено торене; 

- Инсталирана соларна система за ежедневните нужди на посетителите;  

- Насърчаване на туризма и местната икономика; 

 

ЕКО СЕЛО ОМАЯ (България) 

Заобиколено от гори, екоселище Омая е разположено в подножието на планините Пирин и 

Славянка, след град Гоце Делчев и село Гаяниново, близо до границата с Гърция. Мястото е уютно 

и спокойно, далеч от градския шум и напрежение. Разположено е на обширна територия от  декара 

гори и ливади, с две естествени езера и горски потоци и открит плувен басейн. Всички помещения 

в селото са с индивидуален дизайн. Разполага със седем уникални по своята архитектура и 

обзавеждане къщи, които са изградени изцяло от камък, глина и дърво. Всяка от тях поразява с 

развихрената фантазия на създателя си, като излезли от приказен, нереален свят. Те имат имена, 

които отразяват техните същности – Вълшебна къща, Приказна къща, Горска къща, Въздушна къща, 

Къща Черупка, Къща Тунели, Езерна къща.  
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Екоселището е организаирано като голям комплекс, до който не може да се стигне с автомобил. 

Всеки малък детайл е в хармония с природата и особеностите на местността, тъй като всичко е 

изработено от естествени материали. Камъните във формата на приказни герои и чудовища са 

съчетани с модерен басейн, заобиколен от удобни шезлонги и модерен бар.  

Комплексът разполага с два ресторанта, които използват биологични продукти от собствена ферма 

със затворен цикъл на производство - зеленчукови и овощни градини, лозя, ягоди, малини, къпини 

и сервират местно уловено, прясно дивечово месо. Гостите могат също така да ловят риба в езерата 

на имота, а при желание уловът може да бъде изпечен в ресторанта. Домашно приготвени продукти 

се предлагат и в магазина на фермата.  

В допълнение към качественото, органично и вкусно меню, приготвено от майстор готвач, 

комплексът предлага многобройни възможности за активен отдих и спорт: плуване в открития 

басейн, волейбол, тенис на маса, разходки с лодка и водни колела, както и велосипеди за 

колоездене и екотуризъм. 

Аспектите на социалната иновация или принципите на кръговата икономика, открити в този казус: 

- Комбинация от местоположение и екоселища с уникален индивидуален дизайн; 

- Екоселището обединява хората, които търсят подходяща форма и начин за опазване на 

природата, за постигане на баланс и хармония с нея.  

- Екологични сгради, които са изградени от камък, глина и дърво; 

- Насърчаване на туризма и местната икономика. 

Дивата ферма (България)  

Фермата се намира в България, в началото на село Горно поле, сгушено в Източните Родопи, 

между защитените местности Черна скала и Пчелен камък. Собственици са семейство Василеви. 

Фермата е първата биосертифицирана кланица в България и първото предприятие за преработка 

на биологично телешко месо.  Въведени са нови мощности чрез изграждане на завод за 

производство на висококачествени продукти при оптимални разходи и затваряне на цикъла на 
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производство. Дивата ферма е дом на повече от 1200 местни говеда, които водят не само 

свободен, но и див живот през цялата година. Освен че отглежда животни и произвежда 

биологични продукти, Дивата ферма разполага и с къща за гости. Тя не е общоприетата "къща за 

гости", а отворен дом за всички приятели - стари и нови, търсещи свободата, зова на дивото и 

цвета на живота. 

Аспектите на социалната иновация или принципите на кръговата икономика, открити в този казус: 

- Семеен бизнес, който предлага местни продукти и стимулира туризма и местната 

икономика; 

- Комбинация от селски, екологичен и хранителен туризъм; 

- Първата биосертифицирана кланица в България и първото предприятие за преработка на 

биологично телешко месо. 

- Дивата ферма предлага също настаняване и страхотни приключения за всички хора, които 

търсят свободата, зова на дивото и цветовете на живота. 

- Осигуряване на устойчивост на местната икономика чрез развитието на семеен екологичен 

бизнес, съчетаващ туристически услуги и производство на биологични продукти.  

 

Къща и дом в долината на виното - глемпинг преживяване в Марамуреш (Румъния) 

Facebook: Casavaleavinului 

Долината на виното Dome и реставрираната традиционна къща се намират на идилично място, 

което остава запечатано не само във фотогалерията на телефона, но и в галерията на душата. Това 

чудо се намира във Вишеу де Сус, окръг Марамуреш, Северна Румъния, в район, където царуват 

традицията, спокойствието и природата. Пътуването към този оазис ще ви отведе през жители, 

облечени в народни носии, които все още практикуват вековни обичаи и занаяти.  
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Сред природата и спокойствието имате време да се отдадете само на себе си, да се възхищавате на 

мястото, да разказвате истории и да се разхождате. Открийте живописната местност, която можете 

да посетите почивните дни. На час от Valea Vinului Dome е парк  Maramureș Mountains, наслада за 

очите, където се простират гори, пасища, реки и красиви панорами. Природата се усеща чрез всички 

сетива, въздухът е чист и имаш  желание да опознаеш частица от магията на мястото, фауната и 

добре запазената флора.  

Традиционната къща създава усещането за връщане назад във времето. Къщата е на повече от 120 

години, като е преместена парче по парче от долината Изеи. Тя е възстановена като пъзел, като са 

взети предвид традиционната структура и елементи, които да й придадат славата, която заслужава.  

 

Valea Celor XII (Долината на дванадесетте) (Румъния) 

Facebook: ValeaCelorDoisprezece  

Уебсайт: valeacelordoisprezece.ro 

С инвестиция от няколкостотин хиляди евро, Йонуц Бута, млад предприемач от окръг Нямц, в 

североизточна Румъния, построил приказно място. Малкият оазис, наречен "Долината на 

дванадесетте" има за цел да напомни на посетителите за времето, когато щастието е идвало от 

простите неща и природата е била по-близо до нас, отколкото днес.  

Долината на дванайсетте е малко място за отдих, разположено в селски район близо до Търгу Нямц, 

в село Добрени. Покривайки площ от около 5000 кв. м, тя представлява ансамбъл от 12 малки, 

селски къщи, наподобяващи домове на хобити, където посетителите могат да пренощуват. Отвън 

малките хобитски къщички са единствени по рода си, а вътре стаите са с рустикално усещане, с 

традиционни румънски мотиви. Температурата в стаите е постоянна - 18-19 градуса през цялата 

година. Осветлението е традиционно, като се използват лампи, в стаите няма електрически 
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контакти, за да могат гостите наистина да изключат света за известно време и да се насладят на по-

спокойни моменти, извън мрежата, далеч от ежедневната суета и бръмчащи джаджи. 

Малка ферма и езеро допълват живописния пейзаж. Туристите могат да посетят къщите и в часовете 

за посещение, когато цялото село функционира като музей на открито. Малкото убежище предлага 

сауна, дървена вана на открито, масаж, разходки с екскурзовод, безплатни велосипеди и разходки 

с каруца. През зимата се продават ски разрешителни за близката ски писта. Предлагат се и 

туристически пакети до близките места. Освен това мястото за отдих може да се наеме за фото- и 

видеозаснемане. 

 

Гнездото на гарвана 

www.ravensnest.eu  

www.facebook.com/RavensNestTransylvania  

Както самите основатели си спомнят, историята на "Гнездото на гарвана" започва по време на една 

от техните планински разходки. Докато проучвали района, те забелязали два гарвана, които летели 

над него и ги отвели до това парче земя с форма на котел. Както щели да открият, гарваните, заедно 

с орлите, избрали това невероятно място, за да построят гнездата си. В крайна сметка и те го 

направили. 

Тук те откриват цял ансамбъл от хамбари, навеси и конюшни, които местните жители използват за 

паша и заготовка на сено от средата на пролетта до средата на есента. Някои от тях били в руини и 

се наложило да бъдат подменени или възстановени.  

Виждайки богатата околна среда, впечатляващия пейзаж и перфектното местоположение в сърцето 

на Трансилвания, основателите на това място бързо се осъзнават безкрайните възможности за 

изследване там. Желанието им да запазят този уникален район и енергията на тази земя ги 

определя да построят "Гнездото на гарвана - Скритото село" като малко, уединено и приветливо 
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убежище. С времето то се превръща и в изключително търсено преживяване и ексклузивна къща за 

гости със затворен кръг. Това впечатляващо място се намира в малко, планинско село, в окръг Алба, 

в западната част на Румъния. 

Отнема няколко години и помощта на местни занаятчии, художници, строители и приятели, които 

обединяват усилията си, за да създадат този уникален проект, като се уверяват, че всичко е в 

съответствие с автентичността на тези земи. Заведението е изградено изцяло от дървена 

конструкция. Най-старата сграда  там датира от XIX в. през 1896 г. Външните стени на къщите са 

запазени, а покривите са покрити с дървени керемиди. 

Минималистичният подход е централен, вдъхновен от румънския фолклор, откъдето идва и финото 

присъствие на геометричните форми, открити в рисувани, изработени и тъкани елементи. В 

интериора са изложени вълнени килими и завивки за легла, юта и памучни завеси, старинни 

предмети, стари колкото къщите, реставрирани мебели от твърда дървесина и картини, вдъхновени 

от местните приказки. 

Стените са изградени от смес от варовик и коноп по древна технология, която има хигиенично 

въздействие върху въздуха в къщите. Това има и изолационна цел, тъй като стените задържат 

топлината по-добре от други методи, като държат хладно през лятото и топло през зимата. 

Наред с архаичните елементи, те използват и съвременни, за да осигурят комфорт, най-вече когато 

става въпрос за банята или осветлението. Някои мебели са събрани от местни жители и са се 

нуждаели от реставрация, а повечето тъкани идват от Сапанца, Марамуреш, ръчно изработени от 

местен занаятчия. 

Уединеното място за отдих предлага абсолютно спокойствие и потапяне в природата. Домакините 

са създали и пътеки за пешеходен туризъм и колоездене. Селото предлага много места за отдих, 

така че гостите могат да се насладят на спокойствие навсякъде около имота. След като разгледат 

околността, те могат да се отпуснат на някоя от местата с панорамни гледки, да вземат гореща вана 

в джакузито на върха на скалата или да гледат филм в киното на открито. 
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Храната тук е семпла, органична и се основава на местни, здравословни и сезонни съставки. 

Рецептите идват от местната гастрономия, особено от Трансилвания; повечето от тях са събрани от 

Раду Антон Роман, известна румънска личност, който прекарва години в документиране на древни 

румънски ястия. 

„Гнездото на Гарвана“ предлага дейности на открито и незабравими приключения, както и истинско 

потапяне в природата. Уединението подобрява и популяризира по устойчив начин местното 

наследство - архитектура, гастрономия, история, природни обекти и пейзажи. 

 

Екотуризъм чрез Enagron (Гърция) 

Enagron Cretan Ecotourism Village е специално хотелско пространство, което осигурява гостоприемна 

и традиционна критска среда, съчетана с високи стандарти за настаняване, истинска традиционна 

кухня и възможност да се насладите на природата. Предложените активности обхващат широк 

спектър; напр. традиционни уроци по готвене, приготвяне на хляб и сирене или екскурзии и 

туризъм. 

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

плодове и зеленчуци и десетки ароматни растения и билки, с методи за пиене, без торове и 

химикали. 

Продукти като мляко, яйца, месо произхождат от животните във фермата. Посетителите могат да 

участват в доене, приготвяне на сирене и готвене. Те също могат да се разхождат по пътеки или да 

се разхождат с магарета и понита. 

И екотуризмът, и селският туризъм следват принципите на устойчиво развитие, развиват дейности 

с мек подход, насърчават, подкрепят и подобряват опазването и управлението на околната среда, 

уважават местните общности и подкрепят тяхната икономика, повишават осведомеността и 

насърчават образованието и енергичното участие на посетителите. По-специално, развитието на 
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селските райони означава насърчаване на конкурентоспособността на селското и горското 

стопанство, осигуряване на устойчиво управление на природните ресурси и действия в областта на 

климата и постигане на балансирано териториално развитие на селските икономики и общности, 

включително създаването и поддържането на заетост. 

Аспектите на социалната иновация или принципите на кръговата икономика, открити в този казус: 

- Уважение и нарастване на биоразнообразието; 

- Подобряване и спасяване на териториално географските и фаунистични възможности;  

- Сътрудничество с местни органи на различни нива и сектори;  

- Насърчаване на туризма и местната икономика чрез потенциална територия 

 

Бунгала Philoxenia (Гърция) 

Уеб страница: https://www.philoxenianet.gr/ 
Facebook: https://www.facebook.com/profile.php?id=100008338925014 
 
Бунгала Филоксения е туристически комплекс, разположен в Халкидики, Централна Македония 

(Гърция). Бунгала Филоксения прилагат международния стандарт за опазване на околната среда 

ISO 14001:2004. Те прилагат набор от практики за намаляване на екологичния си отпечатък, като 

например: 

- Използване на осветителни тела и лампи с LED технология с много ниска консумация на 

енергия както за вътрешните, така и за външните части на сградата; 

- На покрива на сградата са инсталирани слънчеви панели за производство на топла вода; 

- Инсталирана е фотоволтаична система за производство на по-малко количество 

електроенергия. 

По-конкретно, част от потреблението на електрическа енергия в корпуса се покрива от 

фотоволтаичната система. Освен това част е подменен част от автомобилния парк, като се 
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преминава от бензин на газ. Това гарантира по-чисти отработени газове и намаляване на емисиите 

на парникови газове. В същото време газовете, отделяни при работата на кухнята и при процеса на 

загряване на водата, се изхвърлят в атмосферата и след това през специални филтри за задържане 

на частици, за да се сведе до минимум екологичният отпечатък. 

Също така: 

- За управление на отпадъците са налични контейнери за рециклиране на пластмаса, лампи, 

батерии, стъкло и хартия; 

- Използват екологични детергенти и почистващи препарати; 

- Използват пропан вместо нафта, за да поддържат температурата на горещата вода в случай 

на лошо време; 

- Обработват преработените течни отпадъци; 

- Отстраняват утайките и след това ги прехвърлят в инсталация за обработка и компостиране. 

Важен аспект от екологичната политика на хотела е разделянето и рециклирането на 

отпадъците (пластмаса, метал, хартия, батерии) и повторното използване на олиото за 

готвене.  

Освен това компанията гарантира, че доставените стоки и почистващи препарати са специално 
разработени така, че да са екологични. И накрая, бунгала "Филоксения" се стреми да популяризира 
екологосъобразната култура и насърчава клиентите си да се включат във важните усилия за 
опазване на природната среда. 

Аспектите на социалната иновация или принципите на кръговата икономика, открити в този казус: 

- Увеличаване на териториалния потенциал; 

- Иновативно решение за подобряване на местния туризъм; 

- Кръгова и местна икономика; 

- Валоризиране на общността на различни нива 

Teloneio Tzoumerka (Гърция) 
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Уеб страница: https://www.teloneio.gr/ 
Facebook: https://www.facebook.com/hotelteloneio  
 
Цумерка е регион с особена природна красота и предлага на своите посетители чудесно 
алтернативно туристическо преживяване. В този район, в близост до река Арахтос и моста Плака, се 
намира традиционен хотел, наречен Телонио. 
По-широкият район на Цумерка включва Националния парк Цумерка, долината Ахелус, Аграфа и 
Метеора. Националният парк включва тринадесет територии, които са част от програмата НАТУРА 
2000, от които седем са определени като специални защитени зони, относно състоянието на 
типовете местообитания и видовете дива флора и фауна от интерес за Общността, пет са 
определени като специални защитени зони, за опазване на видовете птици, и една и за двете. 
Реките са естественият обект на Via Natura в Телонио. 
Дейностите са свързани с опазването на околната среда и са съобразени с наследството на региона. 
Основните дейности включват екскурзии, пешеходен туризъм, катерене, рафтинг и кану - каяк. 
Целта е да се запази активното участие на туристите в културни дейности, семинари и местни 
произведения.  
Храната се приготвя от местни продукти: зехтин, традиционни вкусотии и пайове, ръчно изработени 
конфитюри от местни плодове или истински мед, който отглеждат. 
Дългосрочната цел е насърчаването на туризма в по-широкия район на Цумерка и развитието на 
местната икономика, успоредно с опазването на местообитанието и околната среда като цяло.  
Аспектите на социалната иновация или принципите на кръговата икономика, открити в този казус: 

- Повишаване на териториалния потенциал чрез местни продукти; 

- Иновативно решение за създаване на местен туризъм;  

- Кръгова и местна икономика, основана на икономиката на малките предприятия в селските 

райони;  

- Оценяване на общността на различни нива;  

 

Съвместно потребление и икономика на споделянето от FoodCloud в Ирландия 

Връзка към страницата на уебсайта: https://food.cloud/  
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FoodCloud предлага иновативно решение за преразпределение на храна, като създава интерфейс 
между хранителната индустрия и организациите за общественополезна дейност. FoodCloud 
прилага политики за съвместно потребление и икономика на споделянето с цел намаляване на 
разхищението на храна и същевременно оказване на социално въздействие. Това социално 
предприятие функционира като връзка между предприятията с излишна храна и благотворителните 
организации в съответните местни общности. Чрез софтуерна платформа FoodCloud се прилагат 
основните принципи на кръговата икономика и предотвратява разхищението на храна: улеснява се 
разпределянето на излишъците от храна към благотворителни организации и други услуги за 
подкрепа там, където те са най-необходими. Прилагайки строга политика за безопасност на 
храните, компанията се ангажира с безопасна икономика на споделяне, която съчетава 
функционалност с минимизиране на отрицателното въздействие на всички етапи на своите 
проекти.   

За да се справи с предизвикателствата, които излишъкът от храна налага, и за да запази 
устойчивостта, FoodCloud използва ефективни технологични функции, които осигуряват 
своевременно записване, проследяване и разпределяне в широка мрежа за банкиране на храна, и 
се ангажира да постигне устойчивите цели на ООН 12.3 и 12 съответно за разхищаването на храна и 
глада в света (FoodCloud, 2020b). Като управлява хъбове в Корк, Голуей и Дъблин, FoodCloud 
осигурява безопасното транспортиране, запазване и преразпределение на големи количества 
излишна храна в цяла Ирландия чрез усъвършенствана система за складиране (FoodCloud, 2020a). 
Търговците на дребно могат също така да използват приложението на FoodCloud, за да 
сигнализират за наличност на продукти, които благотворителните организации и обществените 
групи могат сами да вземат от съответните магазини или обекти.  

FoodCloud също така предотвратява разхищението на храна чрез организиране на мащабни проекти 
за събиране на продукти, по време на които доброволци събират на ръка остатъците от реколтата, 
за да осигурят устойчиво снабдяване (FoodCloud, 2020c). По този начин ядливите и иначе полезни 
суровини, които остават или се изхвърлят при събиране на продукти с търговска цел, се използват 
и преработват, вместо да се превръщат в отпадъци. Добавяйки събирането към своите практики за 
управление на хранителни отпадъци, FoodCloud подчертава значението на включването на всички 
етапи от йерархията на хранителните отпадъци в една устойчива система, без да се пренебрегват 
началните етапи на селскостопанското производство, които оставят значително количество ресурси 
неизползвани (Papargyropoulou et al., 2014, p.106-115). Една социално отговорна и зелена 
икономика, както се вижда в този случай, оптимизира практиките за предотвратяване, управление 
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и рециклиране на отпадъците, като същевременно се грижи за социалните нужди на местните 
общности.  

Благодарение на модела си за кръгова икономика FoodCloud успя да преработи над 2000 тона 
излишна храна и да подпомогне над 1000 благотворителни организации до 2017 г. (FoodCloud, 
2020a). Тази социално отговорна стратегия разчита на партньорства и подкрепа в търговията на 
дребно и хранителната индустрия, както и на широка мрежа от обществени групи и хранителни 
банки в Ирландия и Обединеното кралство. С ангажимента си към рисковата филантропия, 
екологията и устойчивостта, случаят с FoodCloud съчетава бързина и ефективност в една устойчива 
и социално проектирана система. 

Аспектите на социалната иновация или принципите на кръговата икономика, открити в този казус: 

- Социалното предприятие FoodCloud оказва социално въздействие, което укрепва местните 
общности чрез социално приобщаване, намалява натиска върху околната среда и отговорно 
се справя с предизвикателствата, свързани с разхищението на храна и несигурността през 
21-ви век; 

- Дава възможност на общностите да участват активно в подобряването на икономическите 
и социалните недостатъци на съвременните практики за производство, разпространение и 
потребление; 

- Съчетава социално отговорна инвестиционна стратегия и рискова филантропия. 

 

Кръговата икономика и ирландският хотелиерски сектор: Хотел Doolin 

Връзка към страницата на уебсайта: https://www.hoteldoolin.ie/  
 
В случая с хотел Doolin в графство Клеър екодизайнът се съчетава с корпоративната и социалната 
отговорност, а самият хотел вече е спечелил няколко награди като фактор за промяна в Ирландия, 
предлагайки стратегически решения за подобряване на местната общност. Хотел Doolin 
внимателно е разработил и приложил ефикасен и ефективен план за действие и управление, който 
включва множество "зелени инициативи" (Hotel Doolin, 2021a). В резултат на това той се е 
превърнал в "първия въглеродно неутрален хотел" в Ирландия и в лидер в ирландското зелено 
гостоприемство (Conghaile, 2019). Органът за устойчива енергия на Ирландия (SEAI) приветства 
"зеления" екип на хотел Doolin в усилията му да "направи нещо по-добро за своите гости, общността 
и местната околна среда" (Grant, 2020). Чрез кръгова икономика и строги политики за опазване на 
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околната среда хотел Doolin осигурява устойчивост във всички свои дейности, като в същото време 
поддържа социално отговорен профил чрез ангажиране на местни доставчици и набиране на 
средства за благотворителни организации и местни болници. 

Тези новаторски практики за устойчив туризъм оправдано са спечелили на хотел Doolin място в 
мрежата Leave No Trace в Ирландия, която се ангажира с отговорна етика на открито, както и в 
мрежата Burren Ecotourism Network (B.E.N.), която насърчава най-високите стандарти в устойчивия 
туризъм (Hotel Doolin, 2021b). Колективното въздействие на такива мрежи намалява въздействието 
върху околната среда, носи ползи на местните общности и повишава осведомеността за значението 
на подобни инициативи в бъдеще. 

Аспектите на социалната иновация или принципите на кръговата икономика, открити в този казус: 

- Пряко социално въздействие, тъй като насърчават различните участници да възприемат 
отношение, съобразено с околната среда, в полза на цялата общност; 

- активно реагира на местните предизвикателства (чрез минимизиране на трафика, наемане 
на местни доставчици, засаждане на дървета и т.н.); 

- Повишаване на осведомеността по въпросите на околната среда, както и социална и 
колективна отговорност. 

 

 

Шоколад ZOTTER 

Ригерсбург, бивш отдалечен малък град в южната част на Австрия. Регионът Südoststeiermark 
(Югоизточна Щирия) придобива икономическо значение едва когато през 90-те години на миналия 
век се създават термални извори. Йозеф Зоттер, който произхожда от този регион, решава да 
създаде свой собствен бизнес - фабрика за шоколад - през 1999 г. 

На мястото се произвеждат и продават ръчно изработени шоколадови бонбони, съдържащи 
органични и справедливо търгувани какаови зърна от избрани земеделски производители, които 
Йозеф Зотер лично познава и посещава. Фокусът е върху разнообразието, качеството, иновациите, 
креативността и устойчивостта. 100% БИОЛОГИЧЕН + СПРАВЕДЛИВА ТЪРГОВИЯ + ОТ ЗЪРНОТО ДО 
БАРА. 

Има магазини в Австрия и Германия, но продуктите се продават и онлайн и чрез партньорски 
магазини. Брой посетители на Шоколадовия театър, който представлява изложба, шоу и 
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дегустация: 200 000 посетители всяка година, като се предлагат и обиколки на жестомимичен език 
(с предварителна резервация). 

Производство на енергия: фабриката е 60%, а Edible Zoo 100% енергийно независима чрез 
използване на слънчева енергия, парна енергия и геотермална енергия. 

Продажби и дистрибуция: в цял свят, но предимно в немскоговорящите страни (Австрия, Германия, 
Швейцария). 

В зоопарка посетителите могат да се насладят на красивия пейзаж, атмосферата и обстановката, да 
се отпуснат и да наблюдават нашите животни. Много екшън и забавление ви очакват на детската 
площадка за приключения, гигантската пързалка и игрището за фермерски голф. 

Екипът на нашия органичен ресторант "Öko-Essbar" посреща гости. Предлагат се екологично чисти 
храни, директно от пасищата и градините на собственика, прясно приготвени, с чиста слънчева 
енергия (отворен вторник-събота). 

Вижте Храни и напитки в Zotter. 

Успехът на Zotter е живото доказателство, че екологично и социално обоснованите бизнес практики 
са икономически жизнеспособни. Zotter е една от най-устойчивите компании в Австрия, която 
притежава например знака за качество Klimabündnis. Цялостната концепция на компанията, която 
е следствие от решението да се използват само биологични и справедливо търгувани съставки, се 
развива и напредва непрекъснато. 

 

Zotter получи и сертификат EMAS (за повече информация вижте https://environition.at/emas-
certification-what-is- that/): Външни екологични експерти оцениха жизнения цикъл на 
производството и екологичните цели и ги определиха като примерни. 

 

Устойчиво развитие и услуги за свободното време: Промени и тенденции 

Дали свободното време все още е "лукс" в глобализиращия се свят? От една страна, броят на 
часовете и дните, които могат да бъдат отделени за незадължителни спортни, развлекателни, 
културни или туристически дейности, се увеличава. От друга страна, все още е трудно да се прецени 
въпросът за рационалността и сериозността на управлението на свободното време. От друга страна, 
поради социално-демографските и климатичните промени хората масово мигрират (към големите 
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градове или други държави) в търсене на по-добър живот и възможности за подобряване на 
материалния си статус и поради това често пренебрегват свободното време. Тези, които могат да 
си го позволят, пренасят собствените си модели на прекарване на свободното време в новите 
общности, като същевременно запазват културната си идентичност, обичаи и навици. Много хора 
обаче възприемат нови модели. Целите на ООН за устойчиво развитие (ЦУР) обхващат основните 
социални, екологични и икономически измерения в устойчивото развитие. Цел 3 на устойчивото 
развитие се фокусира върху осигуряването на здраве и насърчаването на благосъстоянието на 
всички хора, във всички възрасти. Изглежда, че ролята и функциите на свободното време в живота 
на хората в много общности са важни. Трябва да имаме предвид не само здравето на хората, но и 
тяхната интеграция, компенсация и използване на природата за сериозен отдих. Целта на тази глава 
е да се определят водещите тенденции на пазара на свободното време, включително устойчивото 
развитие. Важно е да се посочат текущите промени от гледна точка на основните измерения на този 
въпрос, т.е. социалната, бизнес и екологичната отговорност. Критичният поглед на авторите не е 
съществен елемент на аргументацията, а само глас в дискусията относно необходимостта от 
насърчаване и разпространение на информация за устойчивото развитие в обхвата на управлението 
на свободното време в общностите и реакциите на предприятията спрямо нуждите на общностите. 

Предизвикателства пред устойчивостта и движещи сили на трансграничния туризъм 

по зелените пътища в селските райони 

Тази статия представя практически пример за развитието на трансграничния туризъм и връзката му 
с постигането на целите за устойчиво развитие. Зелените пътища (Greenways) са успешни и признати 
инициативи в Западна Европа, но напоследък показват тенденции на развитие и в Източна Европа, 
по-специално в региона на Балтийско море и Русия. Тези инициативи подобряват качеството на 
живот и предоставят възможности за устойчиви икономически дейности на местните общности, 
особено в селските райони, като добавят стойност към тяхното природно, културно, историческо и 
човешко наследство. Авторите са проучили примери за добри практики в научната литература и 
практиката, насърчаващи развитието на трансграничния туризъм и ГТ в Европа и Русия, с цел по-
нататъшното им адаптиране към други континенти. Анализирайки екологичните, икономическите, 
социалните и институционалните фактори в региона и тяхната роля за устойчивото развитие, е 
идентифицирана необходимостта от институционално регулиране, което да позволи по-широко 
развитие на ГТ. Резултатите от изследването разкриват дилемите на устойчивото развитие, 
свързани с положителните социално-икономически ефекти от ГВ и отрицателните екологични 
ефекти от увеличените туристически потоци. Фокус групите и експертните интервюта ни позволиха 
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да оценим нивото на различните фактори, допринасящи за устойчивото развитие, и да изясним 
насоките на бъдещите изследвания. 
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