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развитие на селския туризъм" 
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Консорциум в областта на хранително-вкусовия сектор на регион Sterea 

Хотел Olive Green  

Българска асоциация за селски и екологичен туризъм (БАРЕТ)  

Асоциация на българските села 

BIC INNOBRIDGE  
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DzLoulé Criativodz Facebook подкрепя изграждането на общности в областта на творческия 
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Маркетингова платформа Creative Iceland  

Naselo.bg  

Rural Balkans 

Opoznai.bg  

Онлайн „кръстовище“ Naše podeželje  

Glamping.si - лесен начин да резервирате следващия си къмпинг със стил  

СТРАТЕГИЯ ЗА ИНТЕЛИГЕНТНО СЕЛИЩЕ ОСТРОВ КИТЕРА  

Smart Rural Mouans  

Проект Smart RURAL 21  

КУЛТНАТУРА - свързване на два региона в един туристически продукт  

Да живееш като пчелна кралица в Биланд - уникално преживяване на глемпинг  

Село Луче - първият енергийно независим остров в Словения  

Интернет маркетинг за устойчиво развитие и селски туризъм  

Технологии и иновации: Промяна на концепцията за селския туризъм - систематичен преглед  

Перспективи за културен и устойчив селски туризъм в един интелигентен регион: Добра 
практика от Мармила в Сардиния (Италия) 
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1. Терминология 

Съкращение   Пълно име 

EACEA    Изпълнителна агенция за образование, аудио-визия и култура 

EK   Европейска комисия 

ЕС    Европейски съюз 

GA    Споразумение за безвъзмездна помощ 

HEI    Институция за висше образование 

ICTI   Информационни и комуникационни технологии 

PC    Координатор на проекта 

WP    Работен пакет 

 

2. Проектът SMART VILLAGE ще преследва следните цели:  

● Повишаване на предприемаческия дух, знанията и уменията за управление на туризма на 
възрастни хора от маргинализирани селски райони - Повишаване на осведомеността и 
знанията за новите правила за санитарните условия за настаняване и услуги, свързани с 
пандемията Covid-19; 

● Повишаване на осведомеността относно социалните иновации и бизнес моделите за 
валоризация на културното и природното наследство в селския туризъм; 

● Подобряване на дигиталните умения на селските лидери, за да станат експерти в областта на 
интелигентните села, като се научат как да използват информационните и комуникационните 
технологии и как да използват големи обеми от данни или иновации, свързани с използването 
на интернет на нещата. Въздействието на проекта ще се изразява в това, че тези експерти ще 
действат като лостове, които дават възможност на интелигентните села да станат по-гъвкави, 
да използват по-добре своите ресурси и да подобрят привлекателността на селските райони, 
както и да подобрят качеството на живот на жителите на селските райони; 

● Повишаване на цифровите умения в областта на туризма, маркетинга и управлението. 
Насочено към възрастни хора с и без опит в дигиталните технологии; 

● Мозъчна атака за предизвикателствата и възможностите за придобиване на умения в областта 
на цифровия туризъм; 

● Подпомагане определянето на нови действия, предназначени да увеличат използването на 
дигитални технологии в туристическия сектор и да подобрят включването на МСП в глобалната 
дигитална верига за създаване на стойност. 
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3. НАСТОЯЩИЯТ КОНТЕКСТ НА ПОЛИТИКАТА ЗА НТЕЛИГЕНТНИ 
СЕЛИЩА 

 
SMART VILLAGE (Интелигентно село): 
Според ЕС интелигентните селища са "селски райони и общности, които се основават на 
съществуващите си предимства и активи, както и на разработването на нови 
възможности", където "традиционните и новите мрежи и услуги се подобряват чрез 
дигитални, телекомуникационни, технологии, иновации и по-добро използване на 
знанията". 
 
В съобщението на Европейската комисия относно бъдещето на храните и селското 
стопанство (ноември 2017 г.), интелигентните селища бяха изтъкнати като приоритет за 
подпомагане на "местните общности да решават проблемите с недостатъчната 
свързаност към бърз интернет, възможностите за заетост и предоставянето на услуги по 
ясен и всеобхватен начин". 
 
Поради това държавите членки могат да разработят свои собствени пакети за подкрепа в 
рамките на стратегическите си планове за реформа на Общата селскостопанска политика 
В рамките на стратегическите планове за Обща селскостопанска политика те биха могли 
например да предвидят инструментариум от целеви интервенции за LEADER/CLLD и 
други форми на сътрудничество, обмен на знания или инвестиции в основни услуги и 
предприятия, в зависимост от контекста и нуждите в съответната държава членка. В 
законодателните предложения за стратегическите планове относно Общата 
селскостопанска политика се изисква също така държавите членки да опишат своите 
стратегии за дигитализация на селското стопанство и селските райони и те също могат 
да бъдат разработени по начин, който дава възможност за създаване на интелигентни 
селища. В рамките на споразуменията си за партньорство държавите членки и регионите 
могат също така да обмислят използването на Европейския фонд за регионално развитие 
и Европейския социален фонд за насочване на финансиране, което може да подпомогне 
интелигентните села (т.е. инвестиции в широколентов достъп, подкрепа за МСП извън 
селскостопанския сектор, обучение по информационни технологии и др.) 
 
"Интелигентните селища са общности в селски райони, които използват иновативни 
решения, за да подобрят своята устойчивост, като се основават на местните силни страни 
и възможности. Те разчитат на подход, основан на участието, за да разработят и 
приложат своята стратегия за подобряване на икономическите, социалните и/или 
екологичните си условия, по-специално чрез мобилизиране на решения, предлагани от 
цифровите технологии. Интелигентните селища се възползват от сътрудничеството с 
други общности и участници в селските и градските райони. Инициирането и 
изпълнението на стратегии за интелигентни селища може да се основава на 
съществуващи инициативи и може да се финансира от различни публични и частни 
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източници." - определение за интелигентни селища на европейския проект PILOT 
PROJECT ON SMART ECO-SOCIAL VILLAGES 
 

Социалните иновации са нови социални практики, които имат за цел да посрещнат 
социалните нужди по по-добър начин от съществуващите решения, например в областта 
на условията на труд, образованието, развитието на общността или здравеопазването. 
Тези идеи се създават с цел разширяване и укрепване на гражданското общество. 
 
"Социалните иновации" обикновено са в основата на концепцията за интелигентни 
селища. Социалните иновации имат множество определения, но в контекста на 
интелигентните селища те могат да се разглеждат като "пренастройване на социалните 
практики в отговор на обществените предизвикателства, което цели да подобри 
резултатите за общественото благосъстояние и задължително включва участието на 
участниците от гражданското общество". Или по-просто казано, поставянето на 
местните хора и техните нужди на първо място с творчески решения на сложни 
обществени предизвикателства. 
 
Ключови концепции за социални иновации: Социална иновация, социален дизайн, 
социално предприемачество, социално въздействие / колективно въздействие, 
социално инвестиране / социално отговорно инвестиране / рискова филантропия. 
 
Кръгова икономика: Кръговата икономика е икономическа концепция, свързана с 
устойчивото развитие и зелената икономика, която обаче надхвърля последните. 
Всъщност, вместо да се мисли само за намаляване на екологичното въздействие на 
индустриите и на количеството отпадъци, тя цели да произвежда стоки и услуги, като се 
насочва към устойчиво управление на суровините и енергийните източници. С други 
думи, целта е да се направи икономиката възможно най-кръгова, като се мисли за нови 
процеси и решения за оптимизиране на ресурсите и използването и на отпадъците. 
Определението на кръговата икономика обаче остава дискусионно, в смисъл че няма 
официално и уникално определение, и следователно оставя място за множество 
описания. Въпреки това всички определения са съгласни, че е важно проектирането, 
производството и потреблението да се извършват по устойчив начин. Нейната цел е да 
трансформира нашето общество в по-кръгова икономика, компрометираща 
екологичните, икономическите и социалните въпроси.  
 
Кръговата икономика се основава на 7 основни принципа: устойчиво възлагане на 
обществени поръчки, екологично съобразен дизайн, промишлена и териториална 
екология, икономика на функционалността, отговорно потребление, удължаване на 
живота, подобряване на предотвратяването, управлението и рециклирането на 
отпадъците. 



 

 
 

SMART VILLAGE 
Развитие на туристически 

предприятия в селските райони чрез 
кръгова икономика и социални иновации 

 
 www.smart-village-project.com 

 
 
 
 

4. ОБХВАТ И МАЩАБ НА СТРАТЕГИИТЕ ЗА ИНТЕЛИГЕНТНИ 
СЕЛИЩА 

 
Обхватът на стратегиите за интелигентни селища може да бъде много широк. 
Обикновено се наблюдава, че съществуващите инициативи за интелигентни селища се 
фокусират върху един или повече от по-широките аспекти и условия за развитие на 
селските райони, където за постигане на реална промяна са необходими по-скоро 
съвместни, отколкото индивидуални действия. В зависимост от местните обстоятелства 
и мотивация тези инициативи могат да приоритизират икономически, социални или 
екологични въпроси - или комбинация от тях. Не е необходимо да се решават всички 
проблеми наведнъж. От една страна, тези действия на общността могат да бъдат 
свързани с големите обществени предизвикателства на 21-ви век, като например 
адаптирането към изменението на климата и смекчаване на последиците от него, 
включително възобновяема енергия или новите възможности за селските райони, които 
бързо се появяват, например секторът на биоикономиката, интелигентните туристически 
дестинации и др.  

Що се отнася до мащаба, стратегиите за интелигентни селища могат да бъдат 
формулирани на ниво селища, общини, групи общини или други малки обособени 
териториални единици (например острови или групи острови) - всичко, което е най-
подходящо и съответства на местното разбиране за понятието "село". Като общо 
правило обаче пространственият мащаб на една стратегия за интелигентно село ще 
започне от малък и ще се разраства чрез сътрудничество с други райони. 

Необходимо е да се разработят някои прости критерии на национално, регионално и 
дори провинциално равнище, които да помогнат за определянето на подходяща 
стратегия за интелигентно село. Ключовите компоненти могат да включват: 

● Доказателство за наличието на активна група от местни граждани, които 
ръководят цялостния процес на Smart Villages. Това могат да бъдат "писма за 
ангажираност" от местни жители, предприятия и местни институции, както и от 
отговорните общински органи. Това може да бъде и някаква форма на 
юридическо лице (напр. селска асоциация или организация на гражданското 
общество, организация на земеделските производители), което общността е 
назначила/делегирала/ангажирала да поеме ръководството. Такива инициативи 
могат да идват от гражданското общество, местните власти или дори от частния 
сектор, но винаги трябва да бъдат проверявани, за да се гарантира, че са 
легитимни, открити и приобщаващи; 
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● Ясно изразена "визия" на общността за промяна, свързана с един или повече от 

ключовите проблеми/възможности, идентифицирани от общността, заедно с 
доказателства за добро ниво на ангажираност на общността с тази визия. В някои 
случаи може да е възможно визията за интелигентно селище да се свърже със 
съществуваща териториална стратегия. На местно ниво това може да бъде 
стратегия за водено от общността местно развитие, общински или общностен 
план или Дневен ред 21. 

 
 

5. СЪТРУДНИЧЕСТВО - ПОДОБРЯВАНЕ НА УСЕЩАНЕТО ЗА 
ОБЩНОСТ 

 
"Интелигентните селища" насочват енергията, визията и ангажираността на местните 
хора към действия на местно ниво. Вече идентифицираните примери за проекти и 
инициативи ясно показват, че "умните села" започват преди всичко с обединяването на 
местните хора около общ проблем или обща визия за изпълнение на някакъв вид "план 
за действие" за постигане на конкретна цел. 

Важното е, че стратегията за интелигентни селища трябва да бъде просто средство за 
насочване и ефективна подкрепа на местните инициативи, а не самоцел. 

Успехът на подобни инициативи "отдолу-нагоре" включва изграждането на платформи 
и партньорства между съответните заинтересовани страни и по-специално активното 
участие и подкрепа от страна на съответните местни и регионални власти. Въпреки че 
първоначалната идея за стратегии за интелигентни селища може да започне на ниво 
малко село или махала, техният успех често зависи от сътрудничеството с други близки 
села, градове и селища. 

 
6. СВЪРЗВАНЕ НА НОВИ И СЪЩЕСТВУВАЩИ СТРАТЕГИИ 

Трябва да се подчертаят и всички връзки между стратегията за интелигентни селища и 
други съществуващи по-широки стратегии (например регионални или местни дигитални 
стратегии, регионални стратегии за интелигентна специализация и др.). Общините могат 
да изградят своята стратегия за интелигентно село около проект, който стимулира по-
голяма ангажираност на общността за справяне с предизвикателство/установена 
възможност (например създаване на източник на възобновяема енергия или 
предоставяне на устойчиви услуги за грижи за възрастни хора). В действителност 
стратегиите за интелигентни селища могат да се различават и ще се различават 
значително. Не съществува единен модел или универсално решение. Една от най-
важните причини за тези различия е отправната точка. Някои общности са по-
напреднали от други и е важно да се гарантира, че критериите са адаптирани към 
местната реалност и нужди. Всяка стратегия, ръководена от общността, трябва да се 
разглежда по-скоро като процес, отколкото като крайно състояние. Всяко село или 
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селска общност може да бъде интелигентно село, но начинът, по който ще постигне 
това, ще зависи от местния контекст, включително фактори като равнището на местните 
знания, човешкия капитал, местните движещи сили, силата на социалните връзки и 
благоразположението на местните институции. 

 
7. ИКОНОМИЧЕСКИ КОНТЕКСТ И ФОНДОВЕ 

В Европа се наблюдава значително развитие в прилагането на концепцията за Smart 
Villages. Държавите, които се ангажират с тази концепция, започнаха да прилагат своите 
действия в практиката. Интересни примери могат да бъдат открити в редица страни, 
като Словения, Чешката република, Германия, Франция, Финландия, Италия, както и в 
световен мащаб. Не съществува уникален модел на интелигентно селище, приложим за 
всяка страна и регион, който да може да бъде разработен и широко прилаган. Местните 
или регионалните райони/общини могат да бъдат много разнообразни и да се сблъскват 
с различни препятствия, дори в рамките на една и съща държава. Все пак основите, като 
например целите за устойчиво развитие, са установени като глобална рамка за бъдещо 
устойчиво развитие. Парижкото споразумение и Програмата до 2030 г. са ориентирани 
към глобални инициативи, които обхващат и трите аспекта на устойчивото развитие: 
икономически, екологичен и обществен. 

В контекста на развитието на селските райони и за да се постигнат тези цели, бяха 
формулирани редица политики, свързани със селските райони, подкрепени от различни 
програми за финансиране. Европейският фонд за регионално развитие (ЕФРР), заедно 
с Кохезионния фонд (КФ), са основните източници на финансиране на регионалната 
политика. Друг важен източник на финансиране на тези политики са европейските 
структурни и инвестиционни фондове, които се състоят от Европейския социален фонд, 
Европейския земеделски фонд за развитие на селските райони.  

Допустимите действия/интервенции за финансиране могат да включват "меки" 
инвестиции, като например консултации, обучение, научни изследвания, предпроектни 
и технически проучвания; и дребномащабни, материални инвестиции. Ангажирането на 
външни участници/експерти извън общността (напр. специализирани съветници, учени 
или общностни фасилитатори) може да се счита за допустим разход с оглед на това да 
се гарантира, че общността разполага с необходимия капацитет за изпълнение на 
предложените действия. 

 
8. ЗАКЛЮЧЕНИЯ 

Подходът "Интелигентно село" е интеграционен подход, който използва потенциала, 
предлаган от цифровизацията, и разработва нови решения чрез процеси на участие, като 
по този начин разчита на отворени и социални иновации. Това основно разбиране на 
подхода "Интелигентно село" води до следните политически препоръки.  

Тези препоръки за политиката са насочени към всички институционални равнища - от 
равнището на ЕС, през макрорегионалното равнище до националното, регионалното и 
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местното равнище. Когато е целесъобразно, съответното ниво е пряко разгледано и са 
дадени добри примери. 

● Разглеждане на интелигентната трансформация на планинските, селските и 
периферните селища като стратегически приоритет; 

● Включване на интелигентните селища в съществуващите и бъдещите стратегии и 
политики; 

● Отпускане на средства за интеграционни подходи като "Интелигентните селища"; 
● Възможност за иновации и експериментиране; 
● Използване на потенциала на подхода "Интелигентни селища" за популяризиране 

на иновационния потенциал и привлекателността на планинските и селските 
райони и за свързване на градските и селските райони; 

● Насърчаване на работата в мрежа и обмена на опит по отношение на подхода 
"интелигентно село" в селските и планинските райони и в градските райони; 

● Разработване на дигитални инфраструктури и умения в съответствие с нуждите и 
технологичните възможности. 

9. Библиография: 

http://www.socialinnovationacademy.eu/8-key-social-innovation-concepts/ 

https://enrd.ec.europa.eu/sites/default/files/enrd_publications/smart-villages_orientations_sv-
strategies.pdf 

https://enrd.ec.europa.eu/sites/default/files/enrd_publications/smart-villages_orientations_sv-
strategies.pdf 

Gastro Local  

Местна гастрономическа организация 

Местните гастрономически пунктове са семейни туристически места за хранене, които предлагат 
храни, характерни за географския район към който принадлежат. Те могат да се развиват във 
всеки селски район в страната и понастоящем в Румъния има местни гастрономически пунктове 
в няколко окръга, като например: Брашов, Ковасна, Сибиу, Тулча и др. 

GASTRO LOCAL е мрежова програма на национално ниво, която се основава изключително на 
създаването на местни гастрономически пунктове. Стартирала през есента на 2019 г., тя възниква 
от необходимостта да се предложи на туристите от община Вама Бузаулуй - окръг Брашов, 
истинско, безопасно и уникално кулинарно преживяване в селските райони. 

Това е начин за създаване на синергия в общността и модел за социализация на селските райони 
около гастрономическите дейности. Ролята му е да предложи на посетителите възможността да 
сервират храна с традиционни румънски продукти на местните домакинства в района, където 
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прекарват почивката си, в селска атмосфера, но при спазване на хигиенните правила, наложени 
от закона. 

С какво се занимава GASTRO LOCAL? 

-  Подкрепя и насърчава местните производители от селските райони; 

- Установява оперативни правила и следи за тяхното спазване; 

- Създава национално разпознаваема марка; 

- Осигурява опростяването на процесите, необходими за акредитацията на местните 
гастрономически пунктове; 

- Принос за икономическото развитие на румънската държава и местната гастрономия чрез 

развитие на устойчиви икономически дейности; 

- Той е единен и информиран партньор за обсъждане с компетентните институции; 

- Установява единната стратегия за популяризиране на местната гастрономическа мрежа; 

- Предоставя конкретни съвети; 

- Посредничи за местни/регионални партньорства; 

- Анализира и предлага начини за развитие на мрежата; 

- Поддържа правилен и лесен за възприемане процес на работа на Gastro Local 

мрежата. 

 

✔ Увеличаване на териториалния потенциал;  

✔ Иновативно решение за създаване на местен туризъм; 

✔ Кръгова и местна икономика, основана на икономиката на местните предприятия;  

✔ Валоризиране на общността на различни нива. 

 

Агенция за селски туризъм  

„Опознай Румъния“  

 

Опознай Румъния означава:  
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- Взаимодействие с хората и природата, оставяне на възможно най-малко въздействие върху 
околната среда и използване на услугите, предоставяни от местните жители, като по този начин 
се допринася за опазването и насърчаването на малките местни общности; 

- Изследване - "извън утъпканите пътеки" във всички наши дейности; 

- Оставане в контакт с природата и традиционните ценности.  

 

Основни забележителности от Румъния: 

- Карпатските планини - едни от най-големите естествени горски масиви на континента в които 
живее най-голямата популация на едри хищници в Европа; 

- Делтата на р.Дунав - биосферен резерват на ЮНЕСКО и най-голямата влажна зона в Европа; 

- Културно-исторически обекти на ЮНЕСКО: рисувани манастири в Буковина, укрепени църкви в 
Трансилвания, дървени църкви в Марамуреш, манастир и керамика в Хорезу, дакийски 
крепости, цитаделата на Сигишоара 

- Трансилвания - страната на митовете, вдъхновила известния роман на Брам Стокър "Дракула“ 

 

Традиционни занаяти: 

Въпреки че се различават в отделните региони, ярките цветове и сложните дизайни са 
отличителните черти на румънските занаяти. 
Дърворезбата е популярна в Карпатите и особено в провинция Марамуреш, където се намира 
така наречената "дървена цивилизация". 
Вълнените килими и черги, изтъкани на вертикални станове и ръчно оцветени в естествени 
цветове, често се срещат по стените на румънските домове. Украсата на яйцата се прави с восък 
и естествени багрила и винаги е била неразделна част от пролетния великденски фестивал.  В 
цяла Румъния работят около 30 грънчарски центъра, всеки от които има свой собствен 
отличителен стил. Иконите, рисувани върху стъкло, разкриват красивото, въображаемо, наивно 
изкуство на многобройните народни художници. Церемониалните маски все още са много 
използвани в древните фестивали с езически произход, разкривайки отдавна забравена 
традиция. 
 

✔ Повишаване на потенциала на териториалното природно и историко-художествено 
наследство; 

✔ Повишаване на осведомеността на общността чрез събития и териториално 
популяризиране; 
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✔ Укрепване на връзките с общността и участието на гражданите в живота на общността 

✔ Валоризиране на местната икономика. 

 

Bison Land (Земя на бизоните) 

„Земята на бизоните“ е мястото, където природата, духовността, културата и традициите се 
съчетават по хармоничен начин. Тук се намират резерватът за бизони и карпатска дива природа 
"Dragoş Vodă", но също така и непрекъсната монашеска традиция от 600 години. 

Гъсти гори с дървета на повече от 400 години, зелени и гористи хълмове, които можете да 
прекосите пеша или на две колела, села с архитектура на къщи, които изглеждат като музеи, 
места с богата история, защитени природни резервати, няколко солени извора на повече от 8000 
години. 

Природният парк Vânători Neamţ, създаден през 1999 г., се намира в северната част на окръг 
Neamţ. Простира се по източния склон на планината Станишоара и над Подкарпатието на Неамц, 
на средна надморска височина 800 m. Поради флористичното и фаунистичното разнообразие 
природният парк Vânători Neamţ е обявен за обект от значение за общността и за специална 
защитена зона за орнитофауната. 

От 2012 г. досега в дивата природа на природния парк Vânători Neamț са пуснати на свобода 30 
бизона. След размножаването броят на зубрите достигна около 48. Някои от тях се наблюдават 
с радио нашийници или GPS нашийници, монтирани на врата. 

Първото европейско признание за Bison Land (Земята на бизоните) е през 2009 г., когато 
организацията е включена в мрежата EDEN (European Destinations of Excellence), а през 2016 г. 
става четвъртата дестинация за екотуризъм в Румъния. 

Bison Land е единственото място в Румъния, което присъства в конкурса "Топ 100 устойчиви 
дестинации", организиран в световен мащаб от Green Destinations. "Земя на бизоните" присъства 
и в двете топ класации от 2017, 2018 и 2019 г. 

„Земята на бизоните“ е единственото място в Европа, където бизоните могат да се срещат 
едновременно на свобода, полусвобода и в плен. 

Срещата с най-голямото сухоземно животно в Европа, което може да достигне до един тон тегло, 
е уникално преживяване, съпроводено със силни емоции и със сигурност ще остане запечатано 
в съзнанието Ви сред незабравимите спомени. Заедно с вас в това приключение ще бъдат 
рейнджърите от природен парк Vânători Neamț  

✔ Повишаване на потенциала на териториалното природно и историко-художествено 
наследство; 
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✔ Повишаване на осведомеността на общността чрез събития и териториално 

популяризиране; 

✔ Укрепване на връзките с общността и участието на гражданите в живота на общността; 

✔ Валоризиране на местната икономика. 

Подпомагане на Smart Village мрежа от Monaghan Integrated Development 

 

В бързо променящия се съвременен свят селските райони и селските общности са изправени 
пред много предизвикателства в усилията си да оцелеят и да се развиват в контекста на тази 
нова реалност. Лошата инфраструктура, демографският дефицит, ограниченият достъп до 
знания и технологични постижения са само част от проблемите с които се сблъскваме, когато 
разработваме стратегии за подобряване и устойчивост на селските райони. В резултат на това 
инициативите, насочени към решаване на проблемни въпроси в селските райони чрез иновации 
и практики за устойчивост, сега са тенденция в бизнеса. 

Инициативите за "интелигентни селища" са планове за действие, предназначени за укрепване 
на местните общности чрез прилагане на устойчиви практики и осигуряване на устойчивост 
(Anastasiou et al., 2021). С възможности за повишаване на устойчивостта и постигане на целите 
за устойчиво развитие, "умните села" съчетават социални иновации и практики на кръговата 
икономика, за да съживят, запазят и развият селските райони и общности, които се борят да 
отговорят на съвременната конкурентоспособност (Zavratnik, 2018). Пример за прилагане на 
подхода на интелигентните села е Monaghan Integrated Development (MID). 

MID е компания за развитие, базирана в графство Монахан, Ирландия, която се фокусира върху 
подпомагането на селските общности и села в графството чрез социално приобщаване, 
равенство и целенасочени проекти за развитие. Подходът на MID "отдолу нагоре" позволява 
съвместни проекти за решаване на специфични местни проблеми с персонализирани решения 
и приобщаващи практики (MID, 2021 г.). Въз основа на определението за "интелигентен", дадено 
от Европейския съюз, работата на MID постига ключовите цели на "интелигентния, устойчив и 
приобщаващ растеж": насърчава знанието и иновациите, развива принципите и практиките на 
устойчивост, които позволяват на общността да се развива, и активно работи за постигане на 
социално сближаване чрез приобщаване (Naldi et al., 2015, стр. 90-91). В този дух MID насърчава 
местното развитие, като оказва пряко социално въздействие. 

MID използва множество широкомащабни програми, за да осигури услуги за подкрепа на 
физически лица, общностни групи и предприятия в графство Монахан. Предлагайки решения на 
въпроси като безработицата и социалното изключване, MID се стреми да създаде равни 
възможности в райони и социални групи, които преди това са били в неравностойно положение. 
Освен това подпомага създаването и/или укрепването на общностни групи и мрежи и предлага 
консултантски услуги както по теоретични, така и по прагматични въпроси. По същия начин 
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насърчава иновациите и творчеството, като подпомага създаването или разширяването на нови 
предприятия. 

Успешната работа на MID се основава на "многосекторна партньорска структура", която 
обединява представители с различни статуси и функции (MID, 2021 г.). По начин, основан на 
сътрудничество, приобщаване и уважение, MID спонсорира иновативни подходи към местното 
развитие и устойчивост. Освен това организира събития за укрепване на общността, 
възнаграждава доброволческия труд и информира графство Монахан за всяко потенциално 
решение за развитие чрез живо и динамично присъствие в региона. 

Случаят с MID отговаря на основните принципи на социалните иновации. Нейните консултантски 
и помощни услуги увеличават потенциала на местните общности и групи, като същевременно 
осигуряват техния бъдещ растеж и самодостатъчност. Програмите, които MID използва, 
осигуряват структурата и знанията за постигане на високи цели и реагиране на съвременни - или 
дори бъдещи - предизвикателства. 

Цялостният подход на MID към планирането на развитието чрез социално равенство и 
приобщаване пряко подобрява благосъстоянието на региона, което обуславя високото му 
социално въздействие. Освен това ангажиментът на MID да помага на своята общност да се 
развива заедно с устойчиви практики успешно отговаря на концепцията за кръгова икономика. 

Дигитално приобщаване от Donegal Digital 

Приспособяването към цифровизацията е предизвикателство за селските региони, в които 
липсва инфраструктура и цифрова грамотност, особено по време на пандемията COVID-19. В този 
контекст изграждането на устойчиви мрежи и предприятия се превръща в сложен въпрос, който 
изисква иновативни подходи и изисква структурирана подкрепа. В отговор на тази реалност в 
Ирландия се създават цифрови хъбове, които запълват нишата и създават стратегически 
партньорства в подкрепа на районите в неравностойно положение. 

Пример за такова партньорство е Donegal Digital в графство Донегал, Ирландия. Donegal Digital е 
публично-частно партньорство, което насърчава действията за цифрова трансформация,  
използвайки иновативни подходи и устойчиви бизнес планове. Donegal Digital се фокусира върху 
три цели: "изграждане на стабилни цифрови общности, увеличаване на цифровите изследвания 
и иновации и задълбочаване на работата на цифровия клъстер Летеркени" (San Emeterio, 2019 
г.). Проектът Donegal Digital популяризира своята цифрова стратегия чрез няколко действия: дава 
възможност за проучвания за бъдещ напредък и подобрения, организира инициативи за 
създаване на нови цифрови услуги и системи за подкрепа в графство Донегал и управлява местни 
цифрови хъбове за засилване на цифровото приобщаване в рамките на планирането на местните 
икономически общности (LECP) (Donegal Digital, 2021a). Donegal Digital осигурява връзка за 
физическите лица и предприятията в Донегал и динамично подкрепя стартиращи предприятия 
в областта на цифровите технологии. 



 

 
 

SMART VILLAGE 
Развитие на туристически 

предприятия в селските райони чрез 
кръгова икономика и социални иновации 

 
 www.smart-village-project.com 

 
Ангажиран с развитието, Donegal Digital също така насърчава научните изследвания в областта 
на интелигентните енергийни решения и проекти. Освен това организацията използва своите 
центрове за повишаване на дигиталната грамотност и приобщаване, създаване на възможности 
за заетост, увеличаване на капацитета на местните предприятия и традиционните компании и 
подобряване на оперативната ефективност на общността в по-широк план. Donegal Digital също 
така насърчава използването на ирландския език и култура, като работи върху цифрови ресурси, 
които могат да дадат възможност на районите на Гаелтахт (Donegal Digital, 2021a). Освен това от 
2016 г. работи по създаването на портал за отворени данни за туристическия сектор и културните 
активи на Донегал чрез "проект за разработване на софтуер, цифровизация на съдържанието и 
внедряване на сензори", наречен "Големи данни за туризма" (Donegal Digital, 2021b). 

В контекста на подпомагането на подобряването на своята общност Donegal Digital организира 
множество семинари с цел да информира всички участници за новите тенденции, както и да ги 
обучава по въпросите на цифровата грамотност и да подпомага развитието на малките 
предприятия. 

Стратегическите партньорства на Donegal Digital дават възможност за разширяване на 
действията в графство Донегал. Голяма част от енергията му е насочена към инвестиране в 
капацитет за дигитални изследвания, дигитални умения, точки за широколентова връзка и т.н. 
За тази цел в момента се работи по създаването на нови дигитални хъбове в цяла Ирландия, като 
по този начин се предлага инфраструктура за развитие на повече райони, които досега са били 
технологично непривилегировани. Постоянните подобрения и развитие гарантират, че 
иновациите са споделени и обхващат повече хора и региони, като следват концепцията за Smart 
Village.  

Donegal Digital е социално иновативно партньорство, което прави равните възможности 
достъпни за повече хора. Чрез споделяне на дигитални знания и инфраструктура то насърчава 
социалното и дигиталното приобщаване, което е необходимо за развитието и просперитета на 
селските райони. 

Ангажиментът на Donegal Digital за устойчиви бизнес практики обхваща много сектори, а 
проектите за дигитализация ще носят все по-голяма полза на общностите, бизнеса и хората в 
бъдеще. Духът на сътрудничество, който стои зад всяка иновативна стъпка, е начинът по който 
Donegal Digital активно спазва моделите на кръговата икономика. Използвайки и насърчавайки 
знанието като сила, Donegal Digital прилага концепцията за интелигентни селища в по-големи 
мащаби, отговаряйки на социалните предизвикателства и изграждайки по-добро бъдеще. 

 

Дигитализиране на хранителните услуги от Good Food Ireland 

Разработването на зони за икономическо развитие в селските райони чрез туризъм може да 
бъде предизвикателство, когато населените места не разполагат с основни инструменти, 
инфраструктура и знания за маркетинга, работата в мрежа и начините за поддържане на връзка 
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с глобалната общност. В резултат на това селска Ирландия се бори да стимулира и привлича 
туристи към по-малко известни дестинации. Смята се, че подходът на интелигентните селища 
предлага решения на произтичащите от това социални и финансови предизвикателства. Good 
Food Ireland е в съответствие с концепцията за интелигентни селища: тя е създадена, за да 
свърже селскостопанския хранителен сектор с туристическия хотелиерски сектор, да издигне 
ирландската култура и да стимулира маргинализираните общности и икономики (Good Food 
Ireland, 2021 г.). В този контекст Good Food Ireland създаде иновативен бранд, който насърчава 
качествения хранителен туризъм чрез засилено преживяване на стойността на местната култура 
и оценяване на занаятчийските продукти. Гарантирайки за всички свои партньори след 
внимателни проверки, Good Food Ireland се ангажира да предлага безопасни и ползотворни 
възможности на всички посетители. 

Широко разпространеното определение на К. Майкъл Хол и Лиз Шарпълс описва хранителния 
туризъм като "посещение на първични и вторични производители на храни, хранителни 
фестивали, ресторанти и специфични места, за които дегустацията на храни и/или запознаването 
с качествата на специализирания регион за производство на храни са основният мотивиращ 
фактор за пътуване" (2003 г., стр. 10). Продуктите на Good Food Ireland са именно преживявания, 
които позволяват на гостите да опознаят уникалната история и култура на Ирландия. Чрез 
персонализирани преживявания, свързани с печене, обиколки за дегустация на храни и напитки, 
дейности за събиране на храна в гората, пикници и организирани посещения на места като 
ферми, Good Food Ireland насърчава културното и историческото познание в контекста на отдиха 
чрез храната и го съчетава с кратък престой в места като селски къщи, семейни гостилници и др. 

Платформата Good Food Ireland предлага възможност за онлайн резервация на уникални 
преживявания и/или настаняване в цяла Ирландия, като запознава гостите с по-малко известни 
културни елементи или дестинации в страната. По същия начин тя предоставя възможност за 
резервиране на кулинарни преживявания в акредитирани и одобрени заведения. Good Food 
Ireland също така си партнира с малки предприятия в цялата страна, които се възползват от 
възможността за представяне на тяхната платформа. 

Със специален фокус върху местните занаятчийски храни и напитки, платформата се стреми да 
запознае посетителите си със значението на местните и малките предприятия, ирландските 
фермери и производители на храни, както и с ирландската култура като цяло. 

Уебсайтът на Good Food Ireland е лесна за използване търговска платформа, която предлага 
онлайн услуги на нетърпеливите посетители. Информиран и актуален каталог с дестинации и 
преживявания, професионалисти, малки предприятия, занаятчийски продукти и много други 
позволява ефективно разглеждане на културата на Ирландия. Функциите за резервации и 
онлайн магазинът подобряват преживяването и улесняват плановете за пътуване на 
посетителите. Освен това функционирането на платформата стимулира селския туризъм и 
увеличава приходите на местните фермери, производители на храни и местните общности като 
цяло. 
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Good Food Ireland съчетава хранителния туризъм с осъзнатия туризъм, насърчава културните и 
историческите познания и укрепва местните общности, като предлага изява на малки 
предприятия и по-малко известни дестинации. Тази социална иновация има голямо въздействие 
както в малък, така и в голям мащаб, тъй като отговаря на местните нужди и пряко подобрява 
благосъстоянието на населените места. 

Платформата Good Food Ireland се фокусира върху отговорните и устойчиви практики, като 
подчертава значението на занаятчийските продукти, културните артефакти и малките или 
семейните предприятия. Чрез своя дигитализиран каталог и възможност за резервация 
платформата предлага алтернативни възможности на по-широка аудитория. Придържайки се 
към принципа на функционалната икономика, Good Food Ireland предлага ценна услуга на 
множество участници като подобрява както туристическото преживяване, така и приходите на 
местните общности. 

 

APDTN Valea Ozanei 

APDTN Valea Ozanei е неправителствена, автономна и аполитична организация, която има за цел 
да популяризира и развива туристическия потенциал и наследството на района, традиционните 
занаяти, културните, съществуващите туристически атракции в Tîrgu Neamț и прилежащия район, 
като увеличава туристическия поток, създава и развива туристически съоръжения и осигурява 
хармонично взаимодействие между туристическия сектор и социалните и екологичните 
фактори. 

Целите на асоциацията включват популяризиране на културния потенциал на региона. 

Организацията е провела дейности за насърчаване на историческия туризъм - насочени към 
популяризиране на историческите цели, както в района на Търгу Нямц, така и в целия район на 
окръг Нямц. 

Организирането на фестивала "Ярмарок" в Търгу Нямц през 2015 г., 2017 г., 2018 г. и 2019 г. 
представлява мащабен проект, който продължава представянето на местната кулинарна 
традиция. Фестивалът "Ярмарок" в Търгу Нямц е представен под формата на традиционен 
панаир, чиито корени са в древната култура на румънския народ. Също така традиционните 
артистични изпълнения представляват специална атракция за туристите, които посещават 
района. Събитието популяризира румънските занаяти и традиции; 

APDTN Valea Ozanei успя да увековечи културно събитие в Tg. Neamț, за да популяризира 
местните румънски културни ценности. 

✔ Повишаване на потенциала на териториалното природно и историко-художествено 
наследство; 
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✔ Повишаване на осведомеността на общността чрез събития и териториално 

популяризиране; 

✔ Укрепване на връзките с общността и участието на гражданите в живота на общността; 

✔ Валоризиране на местната икономика. 

 

Тръст „Mihai Eminescu“ 

 

Тръстът "Михай Еминеску" е основан в Лондон през 1987 г. Името на фондацията говори за 
първоначалната ѝ цел - да подкрепя румънски интелектуалци (философи, писатели, художници) 
да поддържат контакти с университети в Западна Европа, особено с Оксфорд и Кеймбридж, с 
личности от Западна Европа. Първата важна намеса на Тръста "Михай Еминеску" е обусловена 
от плана за систематизация на Чаушеску и опасността хиляди села с историческа стойност да 
изчезнат. В този контекст фондацията е подкрепена от Негово кралско височество принца на 
Уелс, който на 27 април 1989 г. изнася реч за положението на румънските села по повод 
изложбата Build A Better Britain, организирана в Лондон от Civic Society. 

Тръстът Михай Еминеску (MET) вярва в потенциала на местните общности и ги подкрепя чрез 
постоянни усилия за възраждане. MET се е превърнал във важна част от тези развиващи се 
общности. 

След 1990 г. фондацията се посвещава на опазването на трансилванското историческо 
наследство. През 2000 г. е основан румънският клон на Тръста "Михай Еминеску", 
покровителстван от принца на Уелс, който координира проектите за опазване на наследството и 
съживяване на селищата в Трансилвания. Патронажът продължава 13 години, между 2000 и 
2013 г. Качество - МЕТ разработва проекти, в които преобладава качеството, именно защото сме 
наясно, че наследството означава добре направени неща, които ще устоят на времето. 
Експертиза, натрупана в дългогодишен опит - МЕТ е партньор на други фондации и органи, с 
които може да сподели знанията си. 

Тръстът заявява, че цени миналото, но строи за бъдещето - MET вярва, че всички проекти, 
изградени чрез използване на наследството, трябва да гледат в бъдещето, за да бъдат 
жизнеспособни. 

Днес тръстът "Михай Еминеску" е посветен на опазването на местното наследство и 
съживяването на селата в Трансилвания и Марамуреш - два от най-автентичните райони в 
Европа. MET се фокусира върху отговорния туризъм, което означава развитие на туристическата 
инфраструктура, като се вземат предвид някои основни критерии: устойчиво управление, 
развитие на местната общност, подобряване на културното наследство и опазване на 
природната среда. 
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Тръстът "Михай Еминеску" започва да развива отговорен туризъм, като реновира стари 
саксонски къщи и ги превръща в традиционни къщи за гости за малки групи посетители. MET 
също така осигури обучение и сертифициране като туроператори за 40 жители на селото. 

Тук сякаш времето е спряло. Гостите могат да се насладят на автентично селско преживяване в 
селата Viscri, Mălâncrav, Criţ, Floresti, Alma Vii и Biertan: традиционна архитектура и мебели, 
натурална храна, традиции, занаяти и селския начин на живот. Традиционните къщи за гости 
запазват оригиналното обзавеждане и автентичната, традиционна архитектура с минимални 
интервенции за достигане на съвременните хигиенни стандарти (баня и др.). В допълнение към 
крепостите и укрепените църкви гостите могат да се насладят на природата, като на 
разположение са различни туристически маршрути. За тези, които искат да изпитат пълноценно 
преживяване, се организират посещения при занаятчии, разходки с каруца, изчакване на стадото 
добитък, посещения на овчарник. 

Организацията извършва различни видове дейности, сред които: програми за професионално 
обучение по традиционни за Румъния професии, развитие на културен туризъм, проекти, 
посветени на околната среда и природата, проекти на общността, възстановяване на светското 
и религиозно културно наследство, реставрация на сгради с традиционна архитектура, 
подпомагане на селските общности да станат самостоятелни, подкрепа за предприемачеството. 

Пряката цел на тръста не е да подпомага селския туризъм, но чрез предприетите дейности да 
допринася за консолидирането на екосистема за подпомагане на няколко нива, за развитието 
на наследството и за оформянето на силни селски туристически дестинации. Този тип 
организация, със своите проблеми, може да бъде модел, който да бъде включен в интелигентни 
стратегии за развитие на селския туризъм. 

EcoBrunch 

Брънчът е удоволствието през уикенда, когато ставаме по-рано сутринта и пропускаме закуската. 
Защо? Защото избираме да я "слеем" с обяда и да разполагаме с време да поглезим вкусовите 
си рецептори продължително време. 

Концепцията за брънч се появява във Великобритания в края на XIX век. Обикновено той се 
провежда в неделя между 11,30 и 16,00 ч. Това неангажиращо хранене съдържа разнообразни 
продукти - от най-леките, като за закуска, до тези, които обикновено се сервират в средата на 
деня. 

Няма по-добра възможност от тази хората от дадена общност, които са казали "да" на 
провеждането на брънч в селището си, да споделят с гостите най-добрата храна, напитки и 
местни истории, а Вие да се храните на спокойствие и да се сприятелите с местните хора и да се 
запознаете с техния поминък. Що се отнася до калориите, не се притеснявайте! Улиците на 
селото са отворени и чакат да бъдат превзети от скитниците в разгара на едно неповторимо 
кулинарно преживяване! 
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Събитията EcoBrunch отбелязват гастрономическата култура и популяризират сертифицирани 
дестинации за екотуризъм в цяла Румъния. Поредицата EcoBrunch е създадена от Асоциацията 
"Моята Трансилвания" и Румънската асоциация за екотуризъм в сътрудничество със 7 
екотуристически дестинации, които са част от програмата "Зелено предприемачество - 
устойчиво икономическо развитие чрез екотуризъм", съвместна програма на Румънско-
американската фондация и Фондация "Партньорство". Инициативата EcoBrunch подкрепя 
опазването на местното наследство и автентичността на туристическото преживяване чрез 
гастрономия в дестинациите за екотуризъм в Румъния. 

По време на събитието EcoBrunch местни традиционни продукти с най-високо качество, 
гастрономически и занаятчийски, се съчетават с традициите - музика, танци, занаяти, в едно 
уникално туристическо преживяване. Този тип събития скъсяват веригата на стойността между 
производителя и потребителя, следвайки концепцията "от фермата до масата". 

По този начин малките производители в селските райони се подпомагат и насърчават в работата 
си. Освен обикновената консумация или търговия с местни продукти, по време на тези събития 
туристите се срещат лице в лице с производителите, могат да научат историята на традиционния 
продукт и да разберат по-добре усилията, положени от земеделския производител. По този 
начин те ще бъдат насърчени да ценят и консумират повече местни продукти, подкрепяйки 
икономиката и общността. 

EcoBrunch е също така уникална възможност за създаване на съюзи и сътрудничество на 
различни нива, възможност за вдъхновение и обмяна на опит, както и за по-добро опознаване 
на общността. 

Не на последно място, преживяването EcoBrunch насърчава „бавния“ туризъм, консумацията на 
местни продукти и е приветствана социална иновация. Освен това този тип събития могат лесно 
да бъдат възпроизведени и да станат част от туристическата стратегия на даден селски район. 
Това е интелигентна стратегия, която се фокусира върху цифровите инструменти за 
популяризиране и върху сътрудничеството на различни видове участници във веригата за 
създаване на стойност на туристическата дестинация. 

 

Екомузей в долината Асо 

 

В Италия терминът "Екомузей" се свързва с термина "широко разпространен музей" и се 
различава от "обикновения музей", тъй като не се ограничава до една сграда или музеен обект, 
а е предназначен да се разпростре върху територия, характеризираща се с традиционна жизнена 
среда, природно и историко-художествено наследство, което е особено важно и заслужава да 
бъде защитено, възстановено и подобрено. 
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Долината Асо е обширна територия, която се открива в центъра на Пичено, по течението на река 
Асо, от изворите ѝ в сърцето на планината Сибилини до плажовете с изглед към Адриатическо 
море.  

Към нови форми на териториално и туристическо управление. 

"Територията на долината Асо - обяснява архитект Антонела Нонис, координатор на Екомузея на 
долината Асо - от известно време се е превърнала в популярно място за експерименти и 
изследвания в областта на управлението и подобряването на културното наследство". В този 
постепенен процес на растеж решаваща роля изиграха екомузеят и сплотеността, 
демонстрирана от общността и общинските администрации. "Екомузеят е културна институция, 
която постоянно осигурява на определена територия и с участието на населението функциите по 
изследване, опазване и подобряване на набор от природни и културни ценности, 
представителни за средата и начина на живот, които са се развивали там". 

Екомузеят може да се определи като реалност, насочена към насърчаване на социално-
икономическото развитие на територията чрез укрепване и свързване в мрежа на местната 
културна динамика, създаване на синергии с туристическия и икономическия сектор, внимание 
към околната среда и насърчаване на логиката на устойчивостта. 

Екомузеят също така се стреми да засили процесите на разпознаване на материалното и 
нематериалното наследство на територията чрез идентифициране на пътища, които съчетават 
местата, които вече са известни и посещавани от културния туризъм, изолираните и неразвити 
съществуващи сгради, в логиката на "дифузен музей" или "териториален музей", който вече е 
високо признат от регион Марке. 

- Повишаване на потенциала на териториалното природно и историко-художествено 
наследство; 

- Повишаване на осведомеността на общността чрез събития и териториално популяризиране; 

- Укрепване на връзките с общността и участието на гражданите в живота на общността; 

- Валоризиране на местната икономика. 

 

Моделът на бизнес мрежата“12-to-many“,  свързващ гората с пазара 

 

В Прато Карнико, във Вал Пезарина, се ражда инициативата SaDilegno, чиято цел е да се 
преоткрие планински район, който през последните десетилетия е претърпял драматично 
обезлюдяване. Във връзка с тази инициатива е стартиран и моделът "12 to many" - мрежа от 
компании, които подобряват местните екологични и човешки ресурси, за да създадат ново 
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богатство за цялата общност. С течение на времето този модел се разпространи и в други 
региони на Италия и днес в проекта вече участват 28 италиански компании. 

Създаване на първата мрежа от компании във верига за доставка на дървесина от горите в 
Италия, като се усъвършенства моделът на мрежата от 12 до много предприятия, за да се даде 
възможност за производство и предлагане на националния и международния пазар на продукти 
и услуги от дървесина с висока икономическа и социална стойност и с много ниско въздействие 
върху околната среда. 

Това е основната цел, която компанията SaDiLegno на Самуеле Джакомети възнамерява да 
постигне с "Проучване, проектиране и изготвяне на първата бизнес мрежа на веригата за 
доставка на дървесина в Алта Карния (ЮД)" - иновативен проект, съфинансиран от автономния 
регион Фриули - Венеция Джулия и подкрепен от INEA, от планинската общност на Карния и от 
PEFC Италия. 

- Повишаване на местния селски и горски потенциал; 

- Иновативно решение за подобряване на местната икономика; 

- Валоризиране на общността на различни нива; 

- Създава осведоменост на общността; 

- Стимулиране на благосъстоянието, здравословния начин на живот, сътрудничеството и 
работата в екип; 

 

Ние създаваме нов свят. 

Ние защитаваме природата, за да може тя да се прояви в най-добрия си вид. 

Компанията „Sfera“ е създадена през 2016 г. в провинция Гросето с идеята да създаде първото 
напълно устойчиво хидропонно растение за производство на зеленчуци. 

През 2018 г. стартъпът е признат за най-добрия в областта на агротехнологиите от StartupItalia, 
което е признание за разработването на иновативна градинарска концепция в баланс с околната 
среда, в която се намира. 

Проектът, финансиран и от Oltre Venture (първият италиански фонд за инвестиции с 
въздействие), включва изграждането на най-голямата технологична оранжерия в Италия, в която 
се прилагат техники за отглеждане без почва, т.е. хидропонни методи, за да се използва до 90% 
по-малко вода за напояване в сравнение с традиционните методи. Освен това по този начин се 
елиминира използването на хербициди и значително се намалява употребата на 
противогъбични и пестицидни продукти. 



 

 
 

SMART VILLAGE 
Развитие на туристически 

предприятия в селските райони чрез 
кръгова икономика и социални иновации 

 
 www.smart-village-project.com 

 
Зеленчуците и овошките се засаждат в алтернативен инертен субстрат - например керамзит, 
перлит. 

- Управленски подход без експлоатация на работната сила; 

- Производителност до 10 пъти по-висока от тази на традиционното земеделие; 

- Постоянно производство през цялата година; 

- Висок спад в потреблението на вода; 

- Без използване на пестициди; 

- Отсъствие на тежки метали; 

- Използване на "добри" насекоми, които се хранят с вредни такива. 

 

Пътеки и маршрути в Китера 

 

През октомври 2010 г. Фондацията за култура и развитие на Китира (KIPA) в сътрудничество с 
Асоциацията за трекинг, общината на Китера и Антикитера реализира стандартна и иновативна 
програма на базата на устойчивия туризъм. Тази програма стартира с цел развитие на 
интегрирана мрежа от пътеки чрез почистване и поставяне на знаци на старите пътеки, като 
алтернатива на масовия туризъм. Kythera Trails е официалната мрежа от пътеки на остров Китера, 
която допринася за устойчивия туризъм, като същевременно обогатява природното и 
културното наследство на острова, както и подпомага развитието на местната общност. 

Асоциацията Kythera Trails вече е създала 11 маршрута/ 100 км пътеки и работи в сътрудничество 
с Paths of Greece и World Trade Network.  Целта на програмата беше разширена, за да се 
подчертае и защити природното и културното наследство на острова, да се удължи 
туристическият сезон, да се повиши осведомеността на жителите на острова и особено на 
младите хора за тяхното богатство, да се създадат мрежи с места, където се насърчават подобни 
действия, и да се укрепи местният бизнес, например табели, екскурзии, местни продукти и т.н. 
За да се постигне това, бяха положени огромни усилия за обогатяване на съществуващите стари 
маршрути с нови, така че мрежата да може да се разшири до над 50 км - брой, необходим за 
обозначаване на туристическа дестинация. Така от почти нулеви маршрути през 2010 г., през 
2012 г. те достигнаха 6 маршрута, а днес - 12 маршрута с обща дължина 100 км. 

Освен това голям процент от печалбите (67%) остават и се използват в местната икономика в 
сравнение с процента на печалбите, които идват от масовия туризъм. 

- Повишаване на потенциала на териториалното природно и историко-художествено 
наследство; 
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- Укрепване на връзките с общността и участието на гражданите в живота на общността; 

- Валоризиране на местната икономика; 

- Разширяване на туристическата зона; 

- Модернизиран кръгъл дизайн и новаторска система за сигнализация 

- Два маршрута станаха първите маршрути в Европа, сертифицирани със знака "Зелен флаг за 
маршрути", а първият маршрут за катерене Via Ferrata беше включен в мрежата. 

 

Консорциум в хранително-вкусовия сектор на регион Стереа 

Косорциумът разработи набор от цифрови инструменти за подпомагане и насърчаване на 
производителите от хранително-вкусовия сектор чрез модернизиране и надграждане на техния  
уебсайт, като го превърна в цялостен електронен и многофункционален. Уебсайтът на първо 
място включва интерактивна карта на производителите в региона и други иновативни 
инструменти за популяризиране: места за производство и продажба на предприятия и продукти 
на агрохранителната промишленост, като звена за агротуризъм, винарни за посещение, 
домакински уреди, пазари на местни продукти и др. 

Основната цел на организацията е да повиши осведомеността за сектора на селскостопанските 
храни в Централна Гърция, както и да утвърди и популяризира селскостопанските продукти, 
произвеждани на местно ниво. 

APCG предлага също така широк спектър от помощни и консултантски услуги на предприятията 
от първичния и вторичния сектор на регионалната икономика на Централна Гърция. 

Мисията е да се подкрепят предприятията от хранително-вкусовата промишленост в региона на 
Централна Гърция, като им се предоставят всички налични съвременни промотиращи 
инструменти, инициативи и ноу-хау, за да им се помогне да затвърдят присъствието си на 
световния пазар на храни и напитки. 

Партньорството в областта на хранително-вкусовата промишленост на Централна Гърция има 
широк спектър от цели, насочени изключително в обществена полза. Дългосрочните цели, които 
уебсайтът подпомага, са: 

- Повишаване на осведомеността за селскостопанските хранителни продукти, произвеждани на 
местно ниво; 

- Популяризиране и разпространяване на местната, както и на средиземноморската храна; 

- Утвърждаване и популяризиране на "кошницата" от стоки в Централна Гърция; 

- Преодоляване на пропастта между производителите и потребителите; 
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- Помага на производителите да станат по-екстраверсни.  

 

● Увеличаване на териториалния потенциал; 

● Иновативно решение за създаване на местен туризъм; 

● Въз основа на икономиката на местните предприятия; 

● Валоризиране на общността на различни нива; 

● Създава общност и информираност на общността; 

● Стимулиране на благосъстоянието, здравословния начин на живот, сътрудничеството и 
работата в екип; 

● Създаване на нови партньорства между секторите. 

 

Хотел Olive Green 

Хотел Olive Green се намира в Ираклион, Крит. Това е уникален екологичен и интелигентен хотел, 
100% щадящ околната среда, който е проектиран с идеята за модерен и високотехнологичен 
лукс. Основната характеристика на този хотел е използване на таблет чрез който посетителите 
управляват осветлението, климатика, музиката и телевизора. Този личен таблет позволява на 
посетителите да поръчват румсервиз и им осигурява и достъп до личните им социални медии. 

Екологичната философия на хотела е описана чрез принципите на рециклиране на материалите, 
а повечето от енергийните нужди се покриват самостоятелно със слънчеви панели и други 
иновативни елементи, като по този начин се насърчава устойчивото развитие. Хотелът 
предоставя на своите посетители модерна инфраструктура и съчетава най-новите технологии с 
критските традиции. По-конкретно сградата е 100% екологична, тъй като генерира енергия чрез 
слънчеви панели. 

Хотелът предлага и местна кухня и се снабдява с продукти от местни производители. 

✔ Производство на енергия от слънчеви панели; 
✔ Стаите са озарени от естествена светлина; 
✔ Увеличен териториален потенциал; 
✔ Валоризиране на общността на различни нива. 

 

Българска асоциация за селски и екологичен туризъм (БАРЕТ) 
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Българската асоциация за селски и екологичен туризъм (БАРЕТ) е национална неправителствена 
организация, която предлага услуги, стоки и интелектуални продукти, свързани с 
популяризирането на селския и екологичния туризъм в България и създаването на условия за 
неговото развитие. 

Сдружението има за цел да развива селски и екологичен туризъм в извънградските райони на 
България на базата на цялостното подобряване на тяхното състояние чрез подпомагане на 
тяхното възраждане. Също така организацията разработва национални програми за развитие на 
туризма и насърчава екологосъобразни икономически и природозащитни дейности и 
екологично образование. 

 

✔ Опазване на българското културно-историческо наследство и допринасяне за 
съживяването на селските райони чрез активно разработване на национални програми 
в регионите в цялата страна, които имат необходимия потенциал;  

✔ Популяризиране на опазването на природата, екологично чисти производства и 
екологично образование; 

✔ Изготвяне на стратегия за развитие на нетрадиционния туризъм; 

✔ Осигуряване на място за среща на учени и изследователи, работещи по проекти в 
областта на екотуризма. 

Асоциация на българските села 

 

Асоциацията на българските села е основана през 2006 г. Организацията е първата 
неправителствена организация в България, която работи в областта на развитието на селските 
райони и селскостопанската политика. Асоциацията представя пред обществеността и в чужбина 
възможностите за развитие на повече от 5000 села в България, както и проблемите, които стоят 
пред тях. 

Основните цели на Асоциацията на българските села са:  

- Разработване и информиране за всяко българско село за инвестиции и възможности; 

- Създаване на положително и отговорно отношение към селищата; 

- Законодателна инициатива в българските села; 

- Насърчаване на селския туризъм; 

- Подкрепа и популяризиране на туристическите атракции в селата; 

- Разработване и внедряване на иновативни и модерни технологии в селското стопанство; 
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- Привличане на чуждестранни и български инвеститори в неземеделски дейности; 

- Привличане на инвестиции за съживяване на селското стопанство; 

- Популяризиране и запазване на традиционни обичаи, фолклор и занаяти; 

- Намаляване на безработицата в селските райони; 

- Намаляване на миграцията от селските райони; 

- Подобряване на качеството на образованието в селските райони; 

- Подобряване на здравните грижи в селските райони; 

- Разработване на политики за връщане на хората в селата; 

- Информационно подпомагане в съответствие с регламентите на ЕС относно селските райони и 
селскостопанските сектори; 

- Подкрепа на активните хора в селата в подготовката, писането и изпълнението на проекти, 
финансирани от ЕС и международни инвеститори. 

През 2016 г. Асоциация на българските села стартира https://agropolice.bg , първата по рода си 
онлайн платформа за превенция на престъпността и пътнотранспортните произшествия в 
селските райони. Друга функция е набирането на доброволци за подобряване на средата за 
сигурност, пътния трафик и управлението на бедствия в различни части на страната. 

✔ Подкрепа за развитието на устойчив селски туризъм. 

✔ Подпомагане на процеса на усъвършенстване и модернизация на стопанствата и по-
добър маркетинг на техните продукти. 

✔ Подпомагане на привличането на инвеститори в селските райони. 

✔ Подпомагане на предприемачите в ефективното реализиране на техните бизнес идеи. 

✔ Публичност и широко медийно отразяване на важни за селата и населението в тях 
въпроси. 

✔ Популяризиране и запазване на традиционните обичаи, фолклор и занаяти; 

✔ Подобряване на стандарта на живот на жителите на селото; 

✔ Създаване на онлайн платформа за превенция на престъпността в селските райони. 

 

BIC INNOBRIDGE 
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Центърът за бизнес иновации INNOBRIDGE е организация за подкрепа на иновативни стартиращи 
предприятия на местно, регионално и национално равнище. BIC INNOBRIDGE следва 
методологията и колективния опит, като прилага ноу-хау на Европейската мрежа на бизнес 
иновационните центрове (EBN - www.ebn.eu). Понастоящем това е първият и единствен 
официално акредитиран от ЕС BIC център за България. 

Сдружението осъществява широк спектър от дейности и инициативи, насочени към подкрепа на 
предприемачеството, развитие на предприемаческата култура и предприемаческия дух, 
подобряване на околната среда и про-иновативната инфраструктура, както и на предпоставките 
за стартиране на бизнес. BIC INNOBRIDGE участва активно в различни европейски проекти, които 
имат ключова роля за развитието на устойчивия туризъм и зеленото предприемачество. 

Проект КИДС „Уникална концепция за пътувания в румъно-българския регион за деца и 
техните семейства“  

Проектът има за цел да популяризира и повиши стойността на природното и културно 
наследство от трансграничния регион, като предложи на децата и техните семейства уникална 
концепция за пътуване в трансграничния регион България-Румъния.  

Проект „Зелени предприемачи в Европа“ 

Проектът има за цел да разработи и предостави обучение по предприемачество за зелената 
икономика. Инициативността и предприемчивостта са основни универсални умения, 
определени от ЕС както за създаване на работни места в бъдеще, така и за трансформация към 
зелена икономика. В посока към тези цели проектът повишава значимостта и нивото на 
постиженията на учениците, изучаващи предприемачество. 

Проект „Социално и гастрономическо предприемачество в празна Европа“ 

SAGA има за цел да допринесе за намаляване на неравенствата, да осигури икономическо 
възстановяване и приобщаващ и дългосрочен растеж чрез съвместно създаване и 
сътрудничество, като ангажира всички заинтересовани страни, да разработи и утвърди програма 
за обучение на населението, живеещо в "Празна Европа", но същевременно притежаващо 
богато кулинарно наследство и/или производство на храни. SAGA разработва и оценява 
новаторска програма за обучение на лица, живеещи в този вид селски райони, която се занимава 
с техните неотложни проблеми като безработица и икономическо и социално съживяване, като 
им дава знания, компетенции и умения за развитие на социални предприятия в областта на 
гастрономията, храните и кулинарното наследство. 

Проект „CRAFT 4.0 - Разгръщане на потенциала на занаятите“ 

Проектът има за цел да подпомогне развитието на този изключително важен сектор чрез 
предоставяне на обучение в областта на цифровото моделиране и цифровото/адитивното 
производство. Характерът на този проект е иновативен по своята същност, тъй като се стреми да 
подкрепи развитието на занаятчийския сектор чрез използване на възможностите и приемане 
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на предизвикателствата, предлагани от последните постижения на технологиите, особено в 
областта на цифровото моделиране и цифровото/адитивното производство. Новите 
инструменти, ресурси и умения, предлагани от проекта, ще дадат възможност на 
предприемачите в областта на занаятите да създадат нови парадигми за занаятчийския сектор. 

- Подкрепа за развитието на устойчив туризъм и свързаните с него сектори; 

- Подпомагане на предприемачите в ефективното реализиране на техните бизнес идеи; 

- Подобряване на популяризирането и използването на природното и културното наследство; 

- Разработване и валидиране на програми за обучение в областта на туризма и свързаните с него 
сектори; 

- Насърчаване на зеленото, социалното и гастрономическото предприемачество. 

Аудио Пътеводители - нов начин за опознаване на традициите в селските райони 

Обикновено туристът, който пристига за първи път в даден регион, получава или кратки карти 
или брошури, които не успяват да уловят очарованието на мястото, или обемни пътеводители, 
които малцина имат търпението да прегледат. Модерно и достъпно решение би бил аудиогидът, 
ако той не е просто записана версия на съществуващите гидове. По този въпрос се замисля 
L'Agence du Tourisme de l'Est de la Belgique (Агенция за източен туризъм на Източна Белгия), 
организация с нестопанска цел, действаща в източната част на Валония. Тук немскоговорящото 
население е мнозинство, което е оставило своя отпечатък върху местните традиции. За да може 
да представи по разговорен и интересен начин особеностите на района, но също и неговата 
история, агенцията започна сътрудничество със сдружение от Сен Вит, Zwischen Venn und 
Schneifel. Така се раждат "Звуковите маршрути" (Circuits sonores) - инициатива за 
популяризиране на немскоговорящия регион на Белгия, адаптирана към начина, по който 
туристите в днешно време консумират информация за района, който посещават. 

От самото начало акцентът беше поставен върху достъпността на информацията. Записите не 
трябваше да са изчерпателни по отношение на предоставените данни, нито твърде технически, 
а колкото е възможно повече да са изпъстрени с анекдоти и подробности, които историческият 
справочник не би могъл да предостави. Затова бяха интервюирани ентусиасти по местна история 
или местни жители, за да се предложи на слушателя по-автентична гледна точка към региона.  

Аудиофайловете са предоставени безплатно на желаещите и могат да бъдат изтеглени и след 
това възпроизведени на смартфон или mp3 плейър. По принцип проектът се оказа колкото лесен 
за изпълнение, толкова и иновативен. Това обаче не означава, че агенцията не се е сблъскала с 
някои трудности при изпълнението. Записите невинаги успяват да запазят разговорния тон, 
който са искали предложителите на проекта, така че за някои места все още няма наличен 
аудиогид. За други се наложи отпечатването на подробни карти, които да придружават 
пътеводителя, а допълнителните разходи не бяха включени във финансирането, получено по ос 
LEADER (на стойност около 54 000 EUR). Освен това агенцията все още търси техническо решение, 
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което да позволява файловете да се изтеглят директно на смартфона без помощта на компютър. 
В същото време обаче резултатите от проекта са окуражаващи.  

На уебсайта на агенцията вече са предложени три маршрута за опознаване на региона, 
представени на три езика (нидерландски, френски и немски), и туристите могат да се запознаят 
с историята и местните особености на тази гранична територия със собствено темпо, без да се 
налага да бъдат придружавани от екскурзовод.  

За контакти: Андреа Михаелис - andrea.michaelis@eastbelgium.com. 

 

DzLoulé Criativodz Facebook подкрепя изграждането на общности в областта на творческия 
туризъм   

Съществуват много интересни примери за това как се изгражда (и поддържа) онлайн общност 
за творчески пътувания и "Loulé Criativo" е един от тях. Разположен в португалския регион 
Алгарве, на кратко разстояние от известната ваканционна дестинация Фаро и нейните 
атрактивни плажове, Луле е избрал развитието на творчески туризъм, за да защити и 
популяризира традиционното наследство, основано на изкуството, занаятите и кулинарните 
преживявания.  

Препоръчваме Ви да разгледате страницата им във Facebook, където редовно актуализират 
своите дейности, бюлетини, данни за семинари и начини по които пътуващите могат да 
взаимодействат и да участват в многобройните им дейности  - www.facebook.com/ loulecriativo . 

"Loulé Criativo" е инициатива, която се фокусира върху укрепването на идентичността на тази 
територия в Алгарве, като движеща сила са творчеството и иновациите. Тя подкрепя обучението 
и дейността на занаятчии и професионалисти в творческия сектор, като допринася за 
съживяването на традиционните изкуства и за стимулирането на нови подходи към 
нематериалното наследство. 

Този проект, насърчаван от община Луле, има за цел да предостави на жителите и посетителите 
набор от услуги, които осигуряват: адекватно и съвременно обучение в областта на 
традиционните изкуства и занаяти; непрекъснато въвеждане на иновации в продуктите и 
работните процеси на професионалистите; условия за научни изследвания в областта на 
изкуствата и занаятите и свързаните с тях теми; подкрепа за установяването и дейността на 
занаятчиите и професионалистите в творческия сектор, съобразена с техните нужди; артистична 
и творческа програма за пребиваване; динамично и привлекателно предлагане на творчески 
преживявания, които поставят туристите в контакт с уникалните аспекти на регионалната 
идентичност и наследство, основани на философията "направи си сам"; културна програма, 
която насърчава събития, свързани с темата за творчеството, наследството, изкуствата и 
занаятите. Участвайте в семинари, курсове, тематични уикенди и преживявания, вдъхновени от 
ИЗКУСТВОТО, РЪКОПИСА, ГАСТРОНОМИЯТА, НАСЛЕДСТВОТО и РИТЪМА на тази територия.  
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Изживейте местната култура, общувайте с местните жители и открийте едно обогатяващо 
обучение. Това е възможност за развитие и удоволствие творчеството. Приемете 
предизвикателството да измислите нови начини за отдаване на почит на територията като 
пресъздадете нейното наследство в съвремието и да обединявате хората около нови значения 
на съществуването и действието. 

Маркетингова платформа Creative Iceland  

Автентични преживявания, предлагани от местни творци и експерти на посетителите на 
Исландия, които се интересуват от исландската култура, се предлага възможност да резервират 
типични исландски дейности, включително дейности в работилници за плетене и шиене на една 
кука, писателски работилници, исландски готварски курсове, разходки за фотография, 
посещения на творчески клъстер, грънчарски работилници, курсове по островен език или 
творчески семинари.  

Творците и експертите, които искат да предложат дейност, могат да получат подкрепа от Creative 
Island, за да създадат оферта, която ще популяризират онлайн, и са поканени да я рекламират 
на уебсайта на Creative Island. След това участниците в дейностите се насърчават да споделят 
преживяванията си на страницата на организацията във Facebook.  

Редовно актуализираната информация за изпълняваните дейности, бюлетини, данни за 
семинарите и начините, по които пътуващите могат да взаимодействат и да участват в редица 
дейности, са изброени тук: creativeiceland.is, www.facebook.com/CreativeIceland. 

 

Naselo.bg  

Naselo.bg е българска платформа за селски туризъм, която Ви дава възможност да откриете 
типичните местни храни, да правите резервации, да участвате в дегустации или обиколки, за да 
ги опитате на местата, където се приготвят. 

Сайтът е част от дългосрочния проект "Пендара" на фондация "Localfood.bg". Това е модерният 
пътеводител за всеки пътешественик, който търси автентични местни вкусове, ферми и 
вълнуващи истории за хората, които ги създават. 

Вярваме, че дестинациите за селски туризъм не са просто места за настаняване, а имат голямо 
предимство пред всички останали - и това е традиционната домашно приготвена храна, която 
предлагат. Ето защо Naselo.bg е първият сайт в България, който популяризира само регистрирани 
къщи за гости, ферми и ресторанти чрез храната, приготвена от техните собственици. 

Всяко място е специално, носи свой собствен дух, вкус и емоция, което понякога може да 
затрудни избора Ви. Ето защо предлагаме точни описания и полезни инструменти, за да 
намерите лесно подходящото място за всеки. 
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Подкрепата ни за гастрономическия селски туризъм в България не се ограничава само до 
неговото популяризиране. Екипът ни се състои от експерти в областта на селските райони, 
контрола на храните и фермерските пазари и фестивали. В това си качество ние развиваме 
застъпничество в полза на микропредприятията в областта на селското стопанство, храните и 
туризма - разработваме адекватна нормативна документация и провеждаме обучения за 
операторите в сектора. 

✔ Иновативно решение за популяризиране на селски туризъм и дестинации и стимулиране 
на местната икономика; 

✔ Комбинация от селски, екологичен и хранителен туризъм; 
✔ Платформата предлага иновативен начин за увеличаване на туристическия поток в 

провинцията, като по този начин осигурява допълнителни доходи и заетост, създавайки 
условия за развитие на селските райони и общности; 

✔ Тя подпомага обмена на информация, опит, идеи, решаването на ежедневни проблеми 
като: търсене на работа, реализиране на потенциала им в различни обществени сфери, 
установяване на връзки между различни селски райони и региони; 

✔ Повишава престижа на провинцията не само по отношение на туризма, но и като място 
за постоянно пребиваване и като възможност за развитие на печеливш бизнес в 
българското село. 

 

Rural Balkans 

Rural Balkans е платформа за селски туризъм. Целта на тази платформа е да насърчава 
туризма в селските райони на България и Балканите. Платформата се поддържа от 
пътешественика Гавраил Гаврилов и съдържа интересна и полезна информация в няколко 
основни категории: 

1. Посоки - Начини за откриване. Представяне на най-интересните дестинации извън 
градовете. 

2. Личности – Представяне на истории за вдъхновяващи хора, срещнани по пътя ни. 
3. Събития – Селските купони, за които няма къде да прочетете. 
4. Кухня - Вкусът на пътуването. Представяне на оригинални рецепти от селската кухня на 

Балканите. 
5. Места - където ни посрещат като приятели. Гостоприемство в приятна компания. 
6. Анализи. 

✔ Иновативно решение за популяризиране на селски туризъм и дестинации и стимулиране 
на местната икономика; 

✔ Комбинация от селски, екологичен и кулинарен туризъм; 
✔ Платформата предлага иновативен начин за увеличаване на туристическия поток в 

провинцията, като по този начин осигурява допълнителни доходи и заетост, създавайки 
условия за развитие на селските райони и общности; 
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✔ Тя подпомага обмена на информация, опит, идеи, решаването на ежедневни проблеми 

като: търсене на работа, реализиране на потенциала им в различни обществени сфери, 
установяване на връзки между различни селски райони и региони; 

✔ Повишава престижа на провинцията не само по отношение на туризма, но и като място 
за постоянно пребиваване и като възможност за развитие на печеливш бизнес в 
българското село. 

 

Opoznai.bg  

Opoznay.bg е проект за всички, които обичат да пътуват и да откриват нови интересни места в 
страната. Най-изчерпателният каталог на забележителностите в България - с над 7000 статии за 
природни забележителности, култура и изкуство, атракции, събития, забавления и места за 
настаняване и много други. 

Събирайки всички частици от нашата многовековна история и традиции и добавяйки капризите 
на природата, Opoznay.bg Ви дава възможност да преоткриете една непозната България. 
Запознайте се с места, които иначе бихте пропуснали, без да подозирате за техния магнетизъм 
и величие. Места, които разказват нашата история и начин на живот по най-точния начин. 

Една от основните категории е "Селски и екотуризъм", която включва различни обекти за 
настаняване от тази категория, придружени от информация, много снимки и коментари на хора, 
които вече са ги посетили. 

Сайтът дава възможност на посетителите си да получават информация за различни събития, 
забележителности, ресторанти и оферти, включително за селски туризъм. Освен това сайтът 
съдържа различни идеи за пътуване в България, които са действителни истории на различни 
пътешественици, съдържащи ценна информация за различните обекти. 

Посетителите на уебсайта могат да се възползват и от класациите, направени в различни 
категории - най-популярни, най-желани, най-търсени, най-коментирани, най-споделяни 
забележителности и др. Съществува и класация на най-популярните забележителности в селския 
и екотуризма, в която почитателите на селския и екотуризма могат да видят и получат 
информация за 100-те най-популярни забележителности в тази категория. 

✔ Иновативно решение за популяризиране на селски туризъм и дестинации и стимулиране 
на местната икономика; 

✔ Платформата предлага иновативен начин за увеличаване на туристическия поток в 
провинцията, като по този начин осигурява допълнителни доходи и заетост, създавайки 
условия за развитие на селските райони и общности; 

✔ Тя подпомага обмена на информация, опит, идеи, решаването на ежедневни проблеми 
като: търсене на работа, реализиране на потенциала им в различни обществени сфери, 
установяване на връзки между различни селски райони и региони; 
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✔ Повишава престижа на провинцията не само по отношение на туризма, но и като място 

за постоянно пребиваване и като възможност за развитие на печеливш бизнес в 
българското село. 

 

Hops na kolo - Уебстраница, която свързва колоезденето с долината на зеленото злато  

Hops na kolo е уебстраница, която популяризира колоезденето и запознаването с град Жалец и 
много от околните села (известен още като долината на зеленото злато - хмела). Словения е 
доста привлекателна за колоездене страна, защото имаме толкова много красиви места, хората 
се вълнуват от успехите на нашите професионални колоездачи, а също така искат да водят 
здравословен начин на живот.  

Красивите преживявания са на една крачка разстояние от долината Савиня, където се намират 
градчето Жалец и околните села. Друга възможност, когато някой иска да посети хмеловите 
полета и други близки места, е с велосипед - електрически, обикновен или шосеен. Жалец е 
приятелски настроен към всички - семейства с велосипеди, запалени колоездачи, любители на 
масовите колоездачни събития (като например Колоездене в долината Савиня всяка година в 
края на юни) или планински и туристически велосипедисти, и се превръща в една от най-
всеобхватните колоездачни дестинации в Словения. 

В този район се предлагат 7 велосипедни обиколки, а именно: 
● пътно турне, 
● полета за хмел, 
● Hom tour, 
● Обиколка на Шмохор, 
● Обиколка на Кал, 
● Обиколка на Мерзлица и 
● Хмелко. 

Общо 21 велосипедни маршрута са с дължина до 50 километра. Картите на всеки от споменатите 
по-горе велосипедни маршрути можете да намерите на уебсайта Hops na kolo или в печатен 
вариант в местния Туристически информационен център (ТИЦ). Маршрутите са снабдени с 
маркировка, указателни и предупредителни знаци, за да се гарантира безопасността и 
ориентирането. Работата все още продължава, поради което всички маршрути все още не са 
маркирани, но те са определени и вече могат да бъдат посетени от местните жители или 
туристите. 

"Воденото" колоездене по този начин предлага чудесно преживяване в страната на зеленото 
злато и е съчетано с местни кулинарни открития и дегустации на бира. Местните жители и 
туристите могат да се насладят на биологично отгледана храна или на домашно приготвени 
ястия от местните туристически ферми. По време на велосипедните обиколки, туристите и 
местните могат да опитат сладкия вкус на първокласния шоколад, който се предлага в магазин в 
град Жалец.  
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Уебстраницата предлага и някои местни възможности за настаняване, което означава, че 
общността желае да работи заедно и да се насърчава взаимно, както и местното производство 
на храни. Приложението Hmeljko Hops за телефони все още е в процес на разработка. Идеята е 
по маршрута Hmeljko да се направят няколко информационни табели с информация за хмела, 
хмеловите полета и долината на Савиня. С помощта на тези табели можете да отговорите на 
въпросите в приложението. Всичко от което се нуждаете е велосипед и смартфон. В момента е 
възможно да направите теста на уебстраниата Hops na kolo и да научите нещо ново. 

✔ Популяризиране на местния бизнес чрез колоездачна обиколка с водач (спирки по пътя, 
където гостите могат да хапнат местна храна, да опитат местна бира, да резервират място 
за настаняване и т.н.). 

✔ Местните предприятия се популяризират взаимно. 
✔ Туристическият информационен център в Жалец насърчава посещението на близките 

села, като рекламира уебстраницата (или велосипедното движение) на една от 
отпечатаните двуезични карти (на словенски и английски език), които туристите могат да 
вземат безплатно. 

 

Онлайн кръстовище Naše podeželje  

Naše podeželje (Нашата Провинция) е словенско онлайн кръстовище, в което се представят 
селски практики и иновативни решения за селските райони. Създадено е в сътрудничество с 
Mreža za podeželje (Мрежа за селските райони) и Словенската асоциация за развитие на селските 
райони. 

Основните моменти в този онлайн кръстопът, достъпен за обществеността, са: 
● селските райони на бъдещето, 
● добри практики, 
● иновативни решения, 
● самодостатъчни интелигентни селища, 
● електронен видеопазар и магазин "Naša dežela" (англ. "Нашата страна"), 
● новини и събития, както и 
● спонсорство и дарения. 

Примерите, посочени на сайта, представят няколко "интелигентни" решения за екологични, 
социални, икономически и други предизвикателства на словенската провинция. Тъй като тези 
селски райони и техните предизвикателства се различават помежду си, решенията и подходите 
към тях също трябва да се различават. Уебсайтът Naše podeželje представя селските райони на 
бъдещето чрез различни практики, предложения и модели. Те показват различни възможности 
в рамките на концепцията за интелигентни села. Дигитализацията и новите технологии трябва 
да се интегрират разумно в селския начин на живот и традиции, а резултатите от новите подходи 
трябва да дават възможност за нови, екологични работни места, самодостатъчност на храна и 
енергия и екологично съзнание. Новите концепции дават възможност за по-светла перспектива 
за по-младото население и завръщането му в селата. 
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Словенската провинция все още е слабо развита и не е достигнала пълния си потенциал. Тя е 
нашето "съкровище" и творческите подходи могат да доведат до хармония между градовете и 
селата. Нищо не може да се направи само по себе си и развитието на селските райони изисква 
активното участие на жителите им. Решенията трябва да са съобразени с местните нужди, да са 
прости и да се основават на стратегия за развитие. 

В бъдеще в този онлайн възел ще бъдат представени повече решения и предложения. При 
представянето и сътрудничеството на различни проекти или договорености за селските райони, 
заинтересованите страни (от селските райони) играят решаваща роля. В бъдеще 
заинтересованите страни и жителите на селските райони възнамеряват да си сътрудничат и с 
цифровите и телевизионните медии, за да информират повече хора. Naše podeželje е ефективен 
инструмент за дигитално популяризиране благодарение на представянето на иновативни 
подходи и успешни истории, както и на допълнителните линкове на уебстраницата, които 
насочват посетителите към широк спектър от онлайн магазини. 

✔ Този уебсайт е ефективен и може да достигне до много хора. 
✔ Насърчава селския бизнес, екологичните и домашно приготвените продукти, социалните 

иновации и др. 
✔ Добрите практики се споделят с обществеността, а жителите на селото могат по-лесно да 

намерят определени заинтересовани страни или спонсори. 

 

Glamping.si - лесен начин да резервирате следващия си къмпинг със стил  

Уебсайтът Glamping.si е първият и единствен BOOKGLAMP в Словения, който се използва за 
резервации на бляскави къмпинги (т.нар. glamping, от англ“ glamour - блясък и camping - 
къмпинг). Той събира на едно място всички места за глемпинг ваканции. Акцентът при местата и 
доставчиците на услуги за настаняване, промотирани на този уебсайт, е, че те предоставят най-
висококачествени услуги, голяма степен на неприкосновеност на личния живот и изключителна 
кухня. Местата за глемпинг от този уебсайт предлагат релаксация сред природата и пълно 
откъсване от цялата суматоха на забързаното ни ежедневие. 

Можем да кажем, че тази уебстраница функционира подобно на Booking.com, с изключение на 
това, че предлага само места за глемпинг (което е посочено и в името им). Glamping.si позволява 
на посетителите на страницата лесно да намерят и резервират мечтаната от тях почивка на 
глемпинг. Доставчиците на услуги за настаняване предлагат няколко вида бляскави палатки, 
къщи на дърветата, висококачествени дървени и еко къщи и дори елитни хотелски помещения 
или апартаменти.  

Когато решават кое място за настаняване да изберат, хората могат да се възползват от няколко 
възможности при търсене на уебсайта Glamping.si: 

● изберете от маркираните възможности за глемпинг, показани в главния раздел, 
● разгледайте възможностите "в последната минута" и резервирайте една (или повече) от 

тях, 
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● щракнете върху раздела "регион" и изберете място за настаняване според региона, 

който искате да посетите, или  
● отворете раздела "Карта" и изберете един от различните филтри (регион, културно 

наследство, природни забележителности, транспорт, магазини, уелнес, кулинария и 
свободно време/спортни дейности). 

Сайтът предлага и ваучери за различни поводи. Те са чудесни за рождени дни, годишнини или 
за обикновено бягство през уикенда. Поръчката им е много лесна – те се изпращат на желания 
адрес още същия ден след получаване на потвърждение за плащане. Всички варианти на 
ваучери имат описание на това какво е включено в цената и колко струва всеки от тях. Снимките 
на сайта също са внимателно подбрани; те представят местата за глемпинг по най-добрия начин 
и са примамливи. 

✔ Популяризиране на селските райони чрез настаняване на глемпинг. 
✔ Един уебсайт под добре познатата фраза (glamping) за намиране и резервиране на този 

вид настаняване - той е по-организиран и удобен за ползване, защото предлага всичко 
на едно място. 

✔ Гостите могат да популяризират тези места в други социални медии, например в 
Instagram, като поставят #glampingsLOVEnia до описанието на снимката. В днешно време 
каналите на социалните медии играят важна роля в популяризирането. Колкото повече 
хора достигнат, толкова по-добре. Всички места за настаняване от този уебсайт предлагат 
първокласно обслужване и са бляскави (откъдето произлиза и името глампинг), което е 
още едно предимство за стратегията за популяризиране в социалните медии. Факт е, че 
хората обичат да правят снимки по време на ваканциите си и да ги споделят с другите. 

СТРАТЕГИЯ ЗА ИНТЕЛИГЕНТНО СЕЛО ОСТРОВ КИТЕРА 

„Остров Китера в Гърция, наричан от местните жители Цириго, се намира на кръстопътя на 3 
морета и е известен с това, че е родното място на богинята Афродита. Нашият остров е един от 
най-големите острови в Гърция и се характеризира с голям брой малки селища с общо население 
от около 4000 души. Нашето най-голямо желание е да запазим младежта в района, като 
създадем подходящи условия за млади и активни хора да живеят и работят на острова. Местната 
ни икономика се базира предимно на туризма и селското стопанство, но също така и на други 
сфери като занаяти и услуги, включително образование и здравеопазване. Бихме искали да 
насърчим устойчивостта на селското стопанство и околната среда на острова чрез въвеждане на 
нови технологии. Целта е да се подобри производството на местни продукти, главно маслиново 
масло, производство на маслини, мед, както и на ароматни и лечебни растения, като 
същевременно се популяризират и опазват пейзажите на Китера, екосистемите и 
биоразнообразието. Искаме също така да повишим качеството на туризма, като подкрепяме 
алтернативни форми на туризъм чрез популяризиране на културното наследство, природната 
красота на острова и местните продукти. Нашата местна общност е много силна, с добре 
запазена местна идентичност, състояща се от различни местни сдружения и организации. Чрез 
участието си в проекта "Интелигентно село 21" се надяваме да получим нови идеи и 
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вдъхновение за разработване на стратегически план за прилагане на подходи за интелигентни 
села."   

Местната инициативна група (МИГ) на Островите Атика, кметът на острова и Аграрният 
университет в Атина са основните участници, които активно участват в първия етап от процеса 
на разработване на Стратегия за интелигентно село за предварително избраното селище, остров 
Китера, Гърция, в контекста на подготвителните действия по проекта за интелигентни селски 
райони на 21-ви век.  

Процесът беше иницииран от МИГ на островите Атика, която подкрепи Китера по време на етапа 
на подаване на заявленията за кандидатстване за предварително избрано интелигентно село. 
МИГ на островите Атика е мрежа за сътрудничество между общините от регионалната единица 
на островите Атика. Тя се състои от осем (8) островни общини на област Атика и дванадесет (12) 
други местни сдружения (представляващи риболовния, селскостопанския, културния и 
туристическия сектор). Организацията проявява силен интерес към интелигентните селища, като 
е партньор в проекта LEADER TNC за "интелигентни селища" и е активен член на Мрежата за 
интелигентни села. Г-н Евстратиос Чарчалакис, кмет на Китера и председател на Комитета за 
управление на програмата LEADER/CLLD на островите Атика, ентусиазирано подкрепи процеса и 
лично е ангажиран в разработването на стратегията за интелигентни селища. Освен това 
подкрепата за разработването на местните интелигентни стратегия за интелигентни селища и 
нейното изпълнение се ръководи и координира от членовете на Националния експертен екип в 
Гърция, който също е част от Координационния екип. Национални експерти, предложени за 
изпълнение на проекта "Интелигентно село“ имат преки семейни връзки в Китера и силен 
ангажимент да подкрепят развитието на интелигентните села.  

 

Smart Rural Mouans-Sartoux  

Интелигентно селско стопанство Mouans-Sartoux е признато на национално и европейско 
равнище за своята амбициозна и устойчива местна хранителна политика, която има за цел да 
опазва както околната среда, така и здравето на гражданите. Тази политика се основава главно 
на 100% биологични и предимно местни училищни столове, общинска ферма, която доставя 
повечето от зеленчуците, консумирани в столовете, действия за обучение по устойчива храна на 
учениците и на гражданите като цяло, подкрепа за установяване на биологични земеделски 
производители на територията, разпространение и подкрепа на други френски и европейски 
градове за преминаване към местна храна... 

Политиката в областта на храните се подкрепя непрекъснато от избраните представители в 
продължение на няколко десетилетия. За да се подобри нейното прилагане, през 2016 г. 
общината реши да създаде специална служба: Център за обучение по устойчива храна (Maison 
d'Éducation à l'Alimentation urableMEAD). В партньорство с населението, заедно с 
университети/изследователски центрове, както и с други ключови партньори, градът 
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продължава да се опитва да разработва и прилага иновативни политически действия, които 
целят укрепване на неговата хранителна политика. 

Въпреки амбицията и постиженията си, проектът за храни на Mouans-Sartoux все още не 
използва в голяма степен дигитални инструменти, които биха могли да го укрепят допълнително 
и да проправят пътя към иновативни действия. 

Основният двигател на Mouans-Sartoux да се превърне в "умно село" е да увеличи използването 
на цифрови решения като ключов фактор за проекта за устойчива храна в града. По-конкретно, 
Mouans-Sartoux е разположен в силно урбанизиран район с малко достъпни земеделски земи. В 
този контекст градът активно подкрепя биологичните земеделски производители да се 
установят на негова територия (т.е. градът е утроил хектарите земеделски земи през 2012 г. от 
40 хектара на 112 хектара), ограничени от липсата и/или малкия размер на наличните земи, 
множеството режими на собственост или въпроса с жилищата за новите земеделски 
производители. 

В рамките на проекта на ЕС AGRI-URBAN (2016-2018 г.) градът е разработил специален план за 
действие за справяне с този специфичен проблем, който би могъл да се възползва в голяма 
степен от цифрови решения. Процесът на разработване на стратегията беше ръководен от MEAD, 
общински отдел, който има за цел да развива и укрепва устойчивите храни и селско стопанство 
на територията на общината, и подкрепен от Жил Перол, представител на комисията за  
младежта, образованието и храните. 

Стратегията е разработена в рамките на проекта "Подготвително действие за интелигентни 
селски райони през 21-ви век", подкрепен от Европейската комисия и координиран от група E40. 

Проект Smart RURAL 21 

 

За проекта Smart Rural 21 

Проектът "Подготвителни действия за интелигентни селски райони през 21-ви век" (Smart Rural 
21) е проект с продължителност 2,5 години, подкрепен от Европейската комисия (ГД "Земеделие 
и развитие на селските райони"), чиято обща цел е да насърчи и вдъхнови селата да разработят 
и приложат подходи и стратегии за интелигентни села в цяла Европа, както и да направи изводи 
и да подкрепи бъдещи политически интервенции за интелигентни села. Проектът започна през 
декември 2019 г. и ще приключи през юни 2022 г. 

Проектът Smart Rural 21 се координира от E40 Group в сътрудничество с пет специализирани 
партньора: IfLS и empirica (Германия), Innovatiesteunput (Белгия), Аграрния университет в Атина 
(Гърция) и eConcepts (Ирландия). 

Работим и с 28 национални експерти от всички страни от ЕС. Партньори и експерти на Smart Rural 
21.  
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Проектът "Интелигентни селски райони 21" се ръководи от E40 Group и включва като партньори 
Institut für Ländliche Strukturforschung (IfLS, Германия), Аграрния университет в Атина (AUA, 
Гърция), empirica (Германия), Innovatiesteunpunt (ISP, Белгия) и eConcepts (Ирландия). 

Основният екип се подпомага и от опитен експертен екип, който обхваща всички страни от ЕС  и 
разполага с широк спектър от специализирани познания. 

ЦЕЛИ НА ПРОЕКТА 

Да даде възможност и да вдъхнови селищата да разработят и приложат подходи и стратегии за 
интелигентни селища в цяла Европа. Информиране и вдъхновяване на политиците да приемат 
политики и програми в подкрепа на подходите за интелигентни села в Европа. 

ПРОЕКТЪТ НАКРАТКО 

Разработване на нови инструменти и ресурси за интелигентни села за всички местни участници 
в селските райони. Пряко техническо ръководство и подкрепа на 17 избрани селски общности за 
разработване на стратегия за интелигентно село и подготовка за нейното изпълнение. Подкрепа 
на две селски общности за пълното прилагане на тяхната стратегия за интелигентно село. Ясни 
политически послания за оказване на влияние върху разработването и разгръщането на 
програми (особено в рамките на Общата селскостопанска политика), подкрепящи прилагането 
на подходи за интелигентни села. 

21 ИЗБРАНИ СЕЛА 

да бъде част от проекта Smart Rural 21. Селата, които произхождат от 21 различни европейски 
общности, описват широк спектър от селски профили, силни страни и предизвикателства, като 
осигуряват тематичен и географски баланс. 

В началния етап на 2019 г. "Интелигентни селски райони 21" е направила предварителен подбор 
на 5 села, които са създали своя собствена стратегия за интелигентни села и вече мислят как ще 
могат да я приложат. 

Във втората фаза на проекта, след процес на регистрация и оценка, Smart Rural 21 избра още 16 
села (повече от първоначално планираните 12), които да се присъединят към първите 5. Изборът 
на 4 села стана възможен благодарение на Националната мрежа за развитие на селските 
райони, която се съгласи да подкрепи селата в това пътуване към превръщането им в 
"интелигентно село". 

Община Реметеа от окръг Харгита е избрана от групата на 4 села, които ще могат да работят по 
интелигентна стратегия с подкрепата на проекта. 

 

КУЛТНАТУРА - свързване на два региона в един туристически продукт 
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Марката KULTNATURA е основната връзка между два региона (един в Словения и един в 
Хърватия) в един туристически продукт. Тя е разработена в рамките на проекта ZELENO ŽELIMO 
(англ. we want green) на трансграничната програма Interreg. Програмата започна през септември 
2017 г. и приключи в края на февруари 2020 г. 

В проекта участваха общо 7 партньори с различен опит, като например туристически, 
образователен и технологичен, а двама партньори бяха общини от словенския и хърватския 
регион. 

Партньорите от двете страни на границата предлагат пет различни аспекта на туризма, а именно: 

- кулинарни изделия, 

- вино, 

- природа и дейности, 

- занаяти и 

- настаняване. 

Повече от 50 доставчици, включени в марката, са изброени на уебстраницата на KULTNATURA и 
в нейното мобилно приложение. Първата възможност, която уебстраницата предлага на 
посетителя, е да изтегли мобилното приложение. 

Когато преминете тази стъпка, можете да видите картата на двата региона и на нея 

доставчиците, отбелязани с различни символи, в зависимост от основната им сфера на дейност. 

В селските райони в близост до границата има много различни и малки ферми, които 

(обикновено) са семейни. Без проекта те не биха били известни на обществеността. Основната 

цел на проекта е да се намерят доставчици в селските райони и да се свържат в по-голяма марка 

с помощта на съвременни дигитални инструменти за популяризиране, като например канали в 

социалните медии, уебстраници, мобилни приложения и др. Новите и модерни подходи са 

ключът към възраждането на традиционния и автентичен чар на отдалечените места, които 

иначе биха били непознати за мнозинството. Свързването на доставчиците в една марка им 

придава по-визуален облик и помага на бизнеса; всеки може да се възползва от такава връзка. 

Цялата територия на общата словенско-хърватска марка е известна с топлото си гостоприемство. 

Туристите могат да се почувстват като у дома си, а ключът е да ги накараме да искат да останат 

за по-дълъг период от време. По този начин те ще посещават повече ресторанти, природни и 

културни забележителности, хотели или апартаменти, други туристически райони и т.н., а 

доставчиците също ще бъдат удовлетворени и възнаградени. В днешно време всеки иска да 

намери всичко онлайн; следователно модернизацията на селските райони и доставчиците на 
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туристически услуги също помага на бизнеса. Тъй като една от целите на имейлите е 

популяризиране чрез съвременни цифрови инструменти за популяризиране, са предоставени 

връзки към всички техни акаунти в социалните медии (Facebook, Instagram и Twitter), както и към 

официалната им уебстраница, където могат да бъдат намерени всички доставчици. 

 

Устойчивост: 

- промотиране на бизнесите в селските райони, 

- модернизация, за да се подпомогне увеличаването на приходите и по-доброто признание, 

- свързване на доставчиците на туристически услуги с цел увеличаване на стойността на района, 

и 

- връзка с региона от другата страна на границата; международни връзки. 

 

 

Да живееш като пчелна кралица в Биланд - уникално преживяване на глемпинг 

 

В красивата долина на река Савиня се намира уникалната местност Beeland близо до град 

Мозирдже. Разположението му в прегръдката на природата приканва туристите и им предлага 

оригинално и незабравимо глемпинг преживяване. До Мозирдже се намира малко „селище“, 

наречено Beeland, където четири къщички във формата на пчелна пита приканват туристите и 

местните жители да изпитат една различна форма на релаксация и разпускане. Услугата за 

настаняване може да бъде намерена на уебстраницата glamping.si, на която са събрани всички 

места за настаняване на глемпинг в Словения. 

 

Селото се намира в непосредствена близост до гората, далеч от шума и напрежението на 

уличното движение. На място има естествен басейн, който може да се използва от всички гости 

през топлите дни на годината. За тези, които искат повече уединение - всяка от четирите къщички 

съдържа собствена сауна и джакузи. Beeland предлага както настаняване, така и уелнес. За 

допълнително разпускане има и широка гама от масажи и услуги на студио за красота. 

Както вече споменахме, в Beeland има четири къщички, а именно Maja, Vili, Flip и Kasandra. 

Maja е най-малката и е подходяща за двама души/двойки. Vili е по-голяма и е подходяща за 

двойки или семейства. И двете къщички - Flip и Kasandra са като Vili, защото също са подходящи 

за разпускане на двама или за семейна почивка. 
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Всички помещения са модерно обзаведени и разполагат с кухня и маса за хранене, баня, спални 

(броят на леглата варира в зависимост от размера на къщата) и частен уелнес с финландска или 

инфрачервена сауна и джакузи - всичко, което би желала дори една пчелна кралица. 

Къщичките не са подходящи само за лятото и пролетта. Отоплителната и климатичната система 

в хижата ни позволява да посещаваме Beeland през цялата година. През топлите дни туристите 

могат да се наслаждават на естествения басейн, а през студените дни могат да се поглезят в 

частния си уелнес. 

 

Уникалността на това място е привлекателна както за местните жители, така и за туристите. Човек 

може да се наслади на природата и да наблюдава работата на пчелите, тъй като на мястото има 

и няколко пчелни кошера. Собствениците искат да насърчават сътрудничеството между 

различните дейности в региона, затова дават на гостите си някои отстъпки за други места и 

услуги (отстъпки за: ски билети в Голте, билети за къпане в Терма Тополшица, храна в Pr'Pek 

Mozirje, билети за Мозирската гора и разрешителни за риболов за реките Савиня и Дрета в 

Рибарско семейство Мозир). 

 

Устойчивост: 

- Басейнът е естествен елемент в имота; 

- Насърчаване на регионалните дейности и предприятия; 

- Обогатяване на доставчиците на места за настаняване в местния район (долината на Савиня - 

има много доставчици на глампинг в този район покрай река Савиня). 

 

Село Луче - първият енергийно независим остров в Словения 

 

 

Село Луче в долината на река Савиня стана първата словенска общност, която е енергийно 

независима, с помощта на проекта COMPILE. Фокусът на проекта е създаването на енергийни 

острови, които да осигурят енергийно снабдяване на жителите и да подпомогнат 

декарбонизацията, изграждането на общности в рамките на енергийните острови и създаването 

на социални и екологични ползи. С помощта на съвременните технологии, които могат да 

модернизират домовете ни, всеки може да бъде активен производител и потребител на 

природна енергия. Подобна визия е възможна днес и се изпълнява в няколко европейски 

държави в рамките на проекта COMPILE. 
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Едно от петте пилотни места на проекта е село Луче, разположено в Словения (заедно с Лисабон 

- Португалия, Кревилент - Испания, Крижевци, Хърватия, и Рафина - Гърция). Това е един от 

нашите селски обекти с ниско напрежение, което означава, че има слаба и нестабилна връзка с 

мрежата за напрежение. Жителите на селото често се сблъскват с прекъсвания на 

електрозахранването при лоши метеорологични условия, например по време на бури, през 

зимата и т.н. С помощта на проекта селото вече е напълно енергийно независимо през 

определени периоди от годината (напр. през лятото поради силната слънчева енергия) и 

съхранява излишната енергия за моменти на нейния недостиг. 

Целта на партньора по проекта беше да създаде енергийни общности (в началото по-малки), 

като използва естествени източници на енергия - слънчева енергия, вятърна енергия и водни 

потоци. Elektro Celje, Факултет по електротехника и инженеринг на Университета в Любляна и 

Petrol са словенските партньори по проекта. Той стартира през ноември 2018 г. и ще продължи 

48 месеца (приключва през октомври 2022 г.). Досега са извършени много дейности, а именно: 

●Създаване на първата словенска самостоятелна общност за възобновяема енергия; 

●Инсталиране на допълнителни 102 kW фотоволтаични панели; 

●Инсталиране на обществена батерия (150 kW/333 kWh); 

● Инсталиране на 5 битови батерии; 

● Инсталиране на точка за зареждане на електромобили в общността; 

● Интегриране на система за управление на енергията в дома; 

● Интегриране на управлението на микромрежата; 

● Осигуряване на аварийно снабдяване с батерия на общността за мобилни комуникации за 

подобряване на безопасността на общността по време на кризи; 

● Нови начини за предоставяне на спомагателни услуги  

● Семинари за ангажиране на общността 

● Семинар 1: Начален етап: Динамика на групата 

● Семинар 2: Технически семинар: Улавяне на нуждите 

● Семинар 3: Изпращане на групата: Признаване на групите и предлагане на допълнителна 

подкрепа, ако е необходимо (Взето от https://www.compile-project.eu/sites/pilot-site-luce/) 

Глобалното предизвикателство, свързано с изменението на климата, изисква намаляване на 

въглеродния отпечатък. Независимите, "интелигентни" енергийни общности са необходимост в 

бъдеще, но са визия, която вече се прилага на практика в настоящето. 

 

Устойчивост: 
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-използване на природни източници на енергия, за да се подпомогне борбата с изменението на 

климата и да се намалят разходите на жителите, 

- насърчаване на сътрудничеството в рамките на по-малките общности, 

- развитие на селото чрез използване на технологиите на бъдещето (слънчеви панели, вятърни 

мелници, зареждане на станции за електромобили и т.н., както и помагане на местата, които 

биха могли да останат необитаеми в бъдеще поради нестабилна връзка с мрежата за 

напрежение. 

 

Интернет маркетинг за устойчиво развитие и селски туризъм  

Интернет е много разпространен във всички бизнес сектори и е изключително важен инструмент 

за насърчаване на бизнес продажбите. Освен това, интернет маркетингът е широко приет от 

туристическите предприятия. Устойчивият туризъм се отнася до развитието по такъв начин и в 

такъв мащаб, че да остане жизнеспособно за неопределен период от време. 

Съществува специална връзка между концепцията за устойчив туризъм и селския туризъм. В 

настоящата статия се оценява използването на интернет и електронния маркетинг за 

устойчивостта на предприятията за селски туризъм в Гърция. Предприятията за селски туризъм 

са анализирани и допълнително класирани по отношение на техните характеристики на 

електронния маркетинг и изпълнените функции на ИКТ. 

Разработена е интегрирана динамична рамка за класиране на предприятията въз основа на 

многокритериалния метод PROMETHEE II и са обсъдени резултатите. Накрая са определени и 

описани оптималните предприятия, които да бъдат използвани като модел за дизайнерите на 

уебсайтове, насърчаващи дейности по електронен маркетинг за устойчивост на селските райони. 

 

Технологии и иновации: Промяна на концепцията за селския туризъм - систематичен преглед   

Целта на това изследване е да се направи систематичен преглед на литературата относно 

въздействието на технологиите в туристическата индустрия и тяхното приложение в 

изследванията за селския туризъм, за да се постигне целта на социално-икономическото 

развитие. 

Изследователските статии бяха подбрани от списания, индексирани в Scopus, Web of Science, или 

такива, които са включени в списъка на Австралийския съвет на бизнес деканите или на 

Комисията за университетски субсидии - Консорциум за академична и изследователска етика. 

Това проучване предоставя обобщено заключение за тенденциите в изследванията, които се 

провеждат в областта на селския туризъм, като същевременно подчертава темите и областите, 

които могат да бъдат разгледани чрез туристическата индустрия. 
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Това проучване се опитва да установи връзката между използването на технологиите и 

развитието на селския туризъм. 

Също така се стига до заключението, че използването на технологиите е променило начина по 

който може да се осъществява селският туризъм. Освен това е установено, че използването на 

селския туризъм е средство за решаване на съществуващите социално-икономически 

предизвикателства в обществото. Това изследване е ново и със сигурност допринася за 

стойността на изследователите и учените, работещи в тази област, като им предоставя 

изследователски области, които изискват размисъл. 

 

Перспективи за културен и устойчив селски туризъм в един интелигентен регион: Добра 

практика от Мармила в Сардиния (Италия) 

Този документ се включва в текущия дебат по темата за устойчивостта, тъй като тя се отнася до 

селския туризъм. По-конкретно, той разглежда необходимостта от определяне на стратегически 

действия, които ще подобрят разпространението на културните ресурси, за да се улесни 

културното планиране. Балансирането на динамичното напрежение, което характеризира 

връзката между развитието на туризма и опазването на ландшафта, е от ключово значение за 

финализирането на подходящи стратегии и действия за планиране, особено в контекста на 

маргиналните селски райони. 

В подкрепа на теоретичните и методологичните разсъждения, в настоящата статия е 

представено проучване на случай от региона Мармила на италианския остров Сардиния. 

Отсъствието както на философия на "културното планиране", така и на стратегически подход към 

системния и устойчив селски туризъм в тази страна е признато. 

В края на статията се обсъждат резултатите, които се появиха по време на подготовката на това 

проучване на случая, по отношение на интелигентното, устойчиво развитие на селския туризъм, 

като се приема необходимостта от компромиси между силата на глобализацията, природата, 

туризма, местата и хората. 
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