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I.

УВОД

Ръководството
HERITAGE-FRIENDLY
ECONOMY
за
румънско-българско
трансгранично природно наследство е част от проекта A heritage-friendly crossborder economy in Romania and Bulgaria, финансиран чрез Програмата Interreg VA Румъния-България 2014-2020. Целият проект, включително основният му
резултат – Стратегия за развитие на икономика, която пази природните и
културни ресурси в Румъния и България – е инициатор на концепциите за
устойчиво икономическо използване на културното и природно наследство в
граничния румънско-български район .
В този смисъл, Стратегията предлага информация, мерки и проекти, които да
стимулират бизнес-средата и всички заинтересовани от наследството страни
към ново поведение, изчерпателно, което да осиури поддържане на неговата
автентичност, качество и цялост, в полза на индивида и на актуалните местни
общности, както и на бъдещите поколения.
Настоящото Ръководство представя алтернативни икономически модели,
повечето от тях припокривайки се частично в концепциите и практиките, примери
и проекти, които могат да вдъхновят предприятията по този иновативен път.
Допълнителна информация относно проекта A heritage-friendly cross-border
economy in Romania and Bulgaria може да откриете на уеб-сайта
www.heritagerobg.eu

II.

АЛТЕРНАТИВНИ ИКОНОМИЧЕСКИ МОДЕЛИ HERITAGE-FRIENDLY

Алтернативните модели за развиване на икономически дейности се появяват,
трансформират и приемат нови форми, или продължават да остаряват с течение
на историята, те са били изкусно интегрирани от алтернативните обществени
модели или в утопичните предложения за организиране на идеалистични
общества, които да решат окончателно и като пример проблемите на
човечеството. Нито един от представените в ръководството модели не е нов, не
представлява амбициозна иновация на някоя модерна школа за икономическо
мислене, а идва от едно време, което не може да бъде определено с точност в
миналото. Но всеки поотделно е бил предложен за разискване и прилагане, като
решение на големите провокации на средата, социалните или религиозните
такива, с които се сблъскват обществата, и които са част от постоянната
промяна, в която живеем. Повече или по-малко популярни, в зависимост от
момента, тези алтернативни модели варират широко и се адаптират към
проблемите, към които са адресирани, към публиката или интерпретацията,
дадена от този, който ги предлага и насърчава.
II.1.

Кръгова икономика

Кръговата икономика е концепция, която е вдъхновена директно от природата,
от живите системи, и счита, че нашите системи би трябвало да функционират
като организъм, който обработва „хранителните вещества” и след това ги връща
във веригата – като това може да е биологическа или техническа верига - така
2

„се затваря цикъла” или може да бъде „възстановителна”, термини, с които се
асоциира кръговата икономика.
Понятието се характеризира като икономика, базирана на възстановяването и
регенерирането на стоките, и има за цел да поддържа стоките, техните
компоненти и материалите на най-високата им норма за ползване и за стойност
в целия техен жизнен цикъл, като прави, в същото време, разграничаване между
биологическите и техническите цикли1.
Замислена е като цикъл за
продължително позитивно развитие, който защитава и консолидира естествения
капитал на ресурсите, оптимизира тяхната стойност и предлага нови модели за
управление на крайните ресурси и на потоците за регенерация.
С практични и кратки термини, принципите на кръговата икономика се изразяват
чрез шест мерки, които предприятията могат да прилагат2:
1. Регенериране: преминаването към използване на енергия и материали от
възобновяеми източници, възстановяването и запазването на екосистемите,
както и връщането обратно в природата на възстановените биологични ресурси.
2. Съвместно използване: съвместно използване на стоките (напр. коли,
седалища и бюра, апарати и оборудване), повторно използване - second hand,
удължаване живота на стоките чрез поддържане, дизайн, който да осигури
заместването на части – повторно използване - ъпгрейдване/актуализиране поправяне, и др.
3. Оптимизация: увеличаване на ефективността/производителността на
стоките и удължаване на техния живот, вкарването на отпадъците в
производствения процес и по веригата на стойността (на ниво добив на
суровини, логистика, производство, използване и събиране на отпадъците),
рентабилност на огромното количество от налична информация и др.
4. Затваряне на цикъла: затваряне на цикъла за използване на компонентите
и материалите – преработване на продуктите и материалите е първата опция,
втората е рециклирането, а за възобновяемите материали – анаеробно
третиране на утайките, екстракция на биохимикалите от органичните
отпадъци.
5. Дематериализация: книги и музика на електронен носител, онлайн услуги
за туризъм и пътувания, електронна търговия, автомобили без шофьор,
виртуални бюра, и др.
6. При смяна: заместване на традиционните материали с материали,
получени от невъзобновяеми източници, използване на нови технологии,
каквито са адитивното производство (additive manufacturing –печат 3D), чрез
които се отказваме от конвенционалните източници.

1
Towards a circular economy: business rationale for an accelerated transition, Ellne McArthur Foundation, 2015,
disponibilă la adresa https://www.ellenmacarthurfoundation.org/assets/downloads/TCE_Ellen- MacArthur-Foundation_9Dec-2015.pdf
2
Growth Within: a circular economy vision for a competitive Europe, Ellne McArthur Foundation, 2015, disponibilă la
adresa https://www.ellenmacarthurfoundation.org/publications/growth-within-a-circular- economy-vision-for-acompetitive-europe
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Така, концепцията е отговор на линейния модел за производство и потребление,
който доминира в глобалната икономика, където стоките са произведени от
суровини, продавани са, използвани, след това се изхвърлят като отпадъци.
Разликата е в начина, по който се отнасяма към стоките – през призмата на
потреблението на ресурсите или през призмата на използване на ресурсите, по
начин, който да осигури тяхното възобновяване, биологическо или техническо,
с възможно най-малко загуби по пътя на веригата на стойностите.
Конкретни примери за прилагане на мерките за кръгова икономика се откриват
във всички икономически сектори, включително тези, които възобновяват
природното наследство. Така, най-видимият и разискван сектор, европейския
хранително-вкусов-3 заема 40 % от наличната площ, разрешава жизнени нужди
на обществото каквито са изхранването и осигурява услуги на екосистема,
каквито са опрашването и енергията4. Хранително-вкусовият сектор остава базов
сектор за селските икономики, и, от началото на 50-те години, има значителен
растеж в производството благодарение на индустриализацията, чрез
прилагането на интензивни методи и чрез специализация. Тези впечатляващи
характеристики на хранително-вкусовия сектор нямат силата да намалят или да
премахнат проблемите, които, в същото време, този сектор генерира:
хранително-вкусовият сектор прахосва, има вредни ефекти върху околната
среда и има намаляваща хранителна и енергийна стойност, а това влияе на
здравето на населението.
Хранително-вкусовият сектор прахосва- около една трета от хранителните
продукти, произвеждани днес в Европа се развалят или се унищожават преди да
бъдат консумирани, а плодовете и зеленчуците достигат дори до 46%5.Като цяло,
20% от храните се разрушават по пътя на стойностната верига, от земеделското
производство (9%) до първичното обработване и складиране, което идва след
прибирането на реколтата, обработване и амбалаж (5%) и дистрибуция (3%). След
това, потребителят изхвърля още 11 %. Загубата се изчислява и относно водата,
с която се напояват обработваните терени или относно торовете, които се
абсорбират в малка част в сравнение с общия използван обем.
Вредните ефекти върху околната среда се констатират особено в земеделския
сектор, благодарение на проникването на торовете във водите на реките,
езерата, моретата и нарушенията на микрофлората, също така благодарение на
специализацията на културите, която е разрушила биоразнообразието и плитките
слоеве на почвите. Негативен ефект има и прекомерния риболов, включвайки
тук бракониерството, което определя намаляването или даже изчезването на
природния капитал, както е на европейско ниво, почти изчезналата в
европейските води риба тон.

3
Растеж отвътре: визията за една кръгова икономика за една конкурентноспособна Европа (Growth Within: a
circular economy vision for a competitive Europe), Ellen McArthur Foundation, 2015, налична на адрес
https://www.ellenmacarthurfoundation.org/publications/growth-within-a-circular-economy-vision-for-a-competitive-europe
4

Европейска агенция за околната среда, http://www.eea.europa.eu/soer- 2015/europe/agriculture.

5
Загуби и хранителни отпадъци на глобално ниво: обхват, причини и превенция (Global food losses and food
waste - Extent, causes and prevention), FAO, 2011
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Качеството на хранителните продукти не се подобрява с времето, въпреки че са
приети много по-добри земеделски системи в последните десетилетия. В
сравнение с 50-те години един домат има с 55% по-малко калий, краставиците
със 78% по-малко желязо, а зелената салата с 63% по-малко витамин Б2. Нещо
повече, хранителните продукти съдържат често следи от токсични химикали или
пластмаса. Рибата, например, акумулира пластмасов материал или
замърсители, включително тежки метали.
Предвид представената ситуация, кръговата икономика предлага шест начина,
чрез които да адресира тези проблеми на хранително-вкусовия сектор, шест
начина, които биха могли да доведат до постепенното възвръщане на
равновесието на ниво природни ресурси, възстановени от хранително-вкусовия
сектор и тяхната устойчивост.Част от тези предложения са материализирани или
в процес на материализиране, като по този начин се потвърждава тяхната
правота, други имат нужда от още време, за да може решаващите фактори,
предприятията, потребителите и други участници да отделят ресурси и енергия
за тяхното внедряване.
1. Земеделски практики, ориентирани към рационализиране на ресурсите:
прецизното земеделие, базирано на ИТ и автоматизации, информация,
мониторизиране от разстояние и чрез сателит, които имат голям капацитет да
увеличават продуктивността, в същото време намаляват влиянието на
земеделието върху околната среда.6
2. Възстановително земеделие, каквито са органичното земеделие,
екологичното земеделие за рециклиране, което интегрира органичната
продукция, пасищата с бобови видове и зоотехниката-този подход осигурява
рециркулация на оборския тор под формата на торове, агросилвикултура,
планирана холистична паша, силво-пасторални системи и др.7
3. Затваряне на цикъла за хранителни вещества и други материали:
потенциалът за екстракция на биохимикали или възобновяване на енергията
и хранителните вещества от различни вещества е значителен. Например,
потенциалът за възстановяване на фосфора от лечебната кал за прочистване,
от отпадъците от месо и кости, както и от биоразградимите отпадъци е 30 % от
актуалното потребление на изкуствен фосфор, използван като тор8 в
Европейския съюз, потенциал, който, експлоатиран, ще доведе до намаляване
на вноса на фосфор-тор, който представлява 95 % от европейските нужди. От
друга страна, възстановяването на енергията и на хранителните вещества
чрез компостиране на растителните и биоразградимите отпадъци е широко
разпространено в Европа.
4. Възстановяването и запазването на природния капитал, съответно на
разрушените екосистеми и възстановяването на земеделските и горските
земи за бъдещите поколения.
6
Precision agriculture: an opportunity for EU farmers - potential support with the CAP 2014-2020, European
Commission, Directorate-General for Internal Policies, 2014
7
Силво-пасторалната система е практиката да се комбинира лесовъдството и пашата на домашните животни по
реципрочен ползотворен начин що се отнася до опазването на почвата, в сравнение с конвенционалната паша.
8

Present and future phosphorus use in Europe: food system scenario analyses, Kimo van Dijk et al., 2014.
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5. Крайградските и градски ферми: интересът към този тип дейност расте,
заради все по-голямото търсене на местни продукти, пресни или
относително непреработени от проследими източници до производителя.
Организирането на къси вериги за снабдяване е станало приоритет на
европейско ниво, а фондовете, предназначени за финансиране на
земеделието и селското развитие подпомагат такива проекти в двете
държави, Румъния и България. Предимствата са очевидни- намалява се
изминатото от плодовете и зеленчуците разстояние от производителя до
потребителя, в полза на здравето и качеството на живота, намаляват се
хранителните отпадъци, създават се работни места и се консолидират
връзките между селската и градската среда.
6. Дигиталните вериги за снабдяване биха могли да намалят хранителните
отпадъци, чрез използване на актуалния капацитет на офериране и на
иновациите от сферата на технологиите, информациите и комуникациите.
В последните години, този икономически модел привлече много внимание,
правителства, и дори Европейския съюз, приемайки го в техните политики. На 2
декември 2015, Европейската комисия прие амбициозен пакет от мерки относно
кръговата икономика. Пакетът се състои от план за действие, който включва
мерки, които покриват целия жизнен цикъл на продукта: от концепцията му,
закупуване на материалите, производство и потребление, до управление на
отпадъците и пазара на вторичните суровини. Този план е мобилизирал вече
инвестиции на стойност 164 милиарда евро до края на 2016 година, а в началото
на 2017 година Европейската Комисия и Европейската Инвестиционна Банка
лансираха платформа за финансова помощ за кръговата икономика с намерение
да консолидират връзката между съществуващите финансови инструменти,
каквито са Европейския Фонд за Стратегически Инвестиции
и InnovFin
(инициативата„ ЕС финансиране за иноватори”, подпомагана от Програмата
Хоризонт 2020). Допълнително, към съществуващия план, който се отнася за
енергийното оползотворяване на отпадъците, подобряване на законодателството
относно някои опасни съставки от електрическите и електронните инсталации,
от 2017 година ще бъде добавена стратегия в областта на пластмасовите
материали, с мониторизираща рамка за кръговата икономика и с предложение
за насърчаване на повторното използване на водите9. Двете държави, Румъния
и България, са взели Пакета относно Кръговата икономика, включително
Комуникация „Затваряне на цикъла – план за действие на ЕС за кръговата
икономика” и различните директиви, свързани с управлението на отпадъците.

II.2. Социална икономика
Социалната икономика, наричана още и третият сектор или социална и
солидарна икономика, е система, обособена и независима от обществената и
частната системи – от където и името третият сектор – който търси да комбинира
икономическата ефективност и социалната цел, като се характеризира от
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солидарността и колективната отговорност пред общите интереси или на някоя
общност, като се правят подобрения на условията на живот и създаването на
възможности за лица в неравностойно положение или които принадлежат на
някоя уязвима категория . Този вид икономика дава приоритет на индивида и
социалните цели, пред увеличението на приходите на предприятието или
възвръщането на инвестицията в полза на инвеститора или на собственика на
предприятието.
Социалната икономика се разраства
на европейско и световно ниво,
благодарение на потенциала си да отправя проблеми, каквито са използването
на работната сила и на първичните неделокализирани ресурси - локални
решения на локални проблеми, интегрирането и разрешаването на нуждите на
уязвимите групи, безработицата, социална справедливост, и др. Този засилващ
се интерес към социалната икономика е иновативният отговор на обществото
към кризисните времена, през които минаваме и към обществените ресурси,
които са все по-ограничени. Кооперативи, асоциации за взаимопомощ, фондации
и асоциации с нестопанска цел, но най-вече един нов вид предприятие,
„предприятие за социална икономика”, участва в нарастването на социалната
икономика и прилага принципите на солидарност и реципрочност, управлява
дейността си по демократичен начин, на принципа „един човек – един вот”,
следят социалното въздействие върху хората със затруднения в интегрирането
или реинтегрирането на пазара на труда, повече отколкото създаването на
печалба за собствениците или техните партньори, следят, също така,
общественото въздействие или върху околната среда в общ интерес.
Социалната икономика наброява днес над 2 милиона предприятия на социалната
икономика в Европа10, което представлява 10% от общия брой на предприятията
в Съюза. Над 11 милиона души - приблизително 6% от заетите на европейско ниво
– работят в предприятия на социалната икономика. Техните дейности покриватот
земеделието и банковия сектор , до търговия или специфичните дейности на
упълномощени защитени единици11, които ангажират лица с увреждания. Тази
форма на икономическа активност е дефинирана ясно на ниво Европейски съюз,
чрез Инициативата за Социално Предприемачество – Създаването на екосистема
за насърчаване социалните предприятия в рамките на икономиката и на
социалните иновации {SEC(2011) 1278}.
На ниво Румъния и България, социалната икономика е взета с приоритет от
развитие в стратегическите документи, касаещи осигуряването социалното
интегриране на групите в неравностойно положение. В България, рамката за
развитие на социалната икономика се представлява от Националната Концепция
за Социална Икономика (одобрена през 2014 година ) и дългогодишни планове
за внедряване, а в Румъния, законовата рамка е определена от Закон номер
219/2015. В двете страни, програмите, финансирани чрез Европейския Социален
Фонд през периода 2014-2020 включват неизменно мерки за стимулиране на

10
Социалната икономика в Европа, Европейска Комисия, DG Growth, налична информация на адрес
http://ec.europa.eu/growth/sectors/social-economy_ro
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социалната икономика и на секторите на социалното предприемачество чрез
предоставяни удобства за улесняване достъпа и участието на пазара на труда на
уязвимите групи.
Този тип алтернативна икономическа дейност е адекватна на всяка инициатива,
в която частният предприемач има намерение да подпомага местната общност в
оценяване на целите на културното наследство, независимо от икономическия
сектор. Така, получената печалба няма да бъде разпределяна на акционерите –
на собствениците, а ще бъде използвана за решаването на специфични местни
нужди, от социален тип, за опазване на околната среда, за обучение, обществено
развитие, създаване на работни места за уязвими лица, и др.

II.3.

Зелена икономика

Понятието за зелена икономика, в неговите различни варианти, се е появило
постепенно, докато политиките за трайно развитие са станали национални или
международни политики, докато международното сътрудничество се
консолидира с цел подпомагане на тяхното внедряване, без обаче грижите
относно глобалната икономическа еволюция и тази за околната среда да
намаляват във времето. Контекстът акцентира в последните години заради
глобалните енергийни кризи, хранителните и финансови такива, въпреки
постоянните сигнали за тревога, подавани от изследователите от всички
държави, относно риска някои екологични или физически граници на планетата
да бъдат прекрачени непоправимо12. Така, зелената икономика е предложена,
за да поднови националните политики за развитие, взимайки се предвид
международното сътрудничество и помощ, но без да се достигне до консенсус
върху нейното определение, на принципите или върху група мерки и цели, които
трябва да се интегрират в националните политики, свързани с икономическия
растеж и изкореняване на бедността.
Зелената икономика има много дефиниции, чийто общ знаменател е
интегрирането на аспектите на околната среда и социалните такива в процеса на
решаване, и определяне на политиките и икономическото планиране. Така, този
тип икономика се отнася до производството, дистрибуцията и потреблението на
стоки и услуги, което да доведе до благосъстояние на индивида във времето, но
без следващите поколения да бъдат изложени на значителни рискове околната
среда или на бедни екологични ресурси. Този тип икономика се основава на
енергийни източници с намалени емисии на въглероден диоксид, което
допринася за намаляването на емисиите на парникови газове, ефикасна е от
гледна точка на използване на ресурсите и е социално приобщаваща. В една
зелена икономика растежът трябва да бъде генериран от публичните и частните

12
A Guidebook to the Green Economy, Issue 1: Green Economy, Green Growth, and Low-Carbon Development history, definitions and a guide to recent publications, Отдел за устойчиво развитие, Отдел на Обединените нации за
икономически и социални сделки, и “Декларация за Състоянието на Планетата”, Планета под натиск, 26-29 март 2012,
Лондон, която се отнася до влиянието на човечеството върху Земята и до първите направени стъпки от
изследователите за идентифициране на „планетни и регионални граници, които, веднъж преминати, могат да
генерират неочаквани промени в околната среда и социални такива”.
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инвестиции, които да намалят емисиите на въглероден диоксид и
замърсяването, да затвърди ефективното използване на енергията и ресурсите,
както и да предотврати загубата на биоразнообразието и на услугите на
екосистемите. Практически, дейностите на една зелена икономика са възможно
най-екологичните, с добро управление на ресурсите, което да позволява тяхното
възстановяване, да избегне тяхното прахосничество през целия жизнен цикъл на
стоките и усугите, със специално внимание върху водите и отпадъците. Този
подход е вече подкрепен чрез икономически инструменти, благоприятни за
околната среда – данъчни и субсидии – както и за финансова помощ за
нововъведения в този смисъл.
В двете страни, Румъния и България, източниците на европейско финансиране,
имащи за цел да стимулират инвестициите и стимулирането на предприятията,
налагат аспекти, които поддържат зелена икономика, а именно:
■

Използване на възобновяеми енергийни източници

■ Ретехнологизиране / закупуване на енергийно най-ефикасното
оборудване
(включително
рационализиране
на
осветлението
в
производствените площи). Oптимизиране на функционирането на
инсталациите и на технологичните потоци.
■ Минимизиране при източника на генерираните отпадъци. Повишаване на
степента на възстановяване и рециклиране на отпадъците.
■ Адаптиране на инфраструктурата, включително на оборудването и на
машините за достъп и опериране от страна на хора с увреждания
■

II.4.

Наемането на лица от категории в неравностойно положение

Синя икономика

Синята икономика е построена около неразривните връзки между моретата и
океаните и обществата, върху които те влияят. Тя е концентрирана в
крайбрежните зони, но има много държави без излаз на море, които са развили
свързани с него индустрии, например, за лодки или морска индустриална
екипировка. Синята икономика на Европейския съюз представлява 5,4 милиона
работни места и брутна добавена стойност от приблизително 500 милиарда евро
на година13. В същото време, по-голямата част от площта на морското дъно е
некартографирана или фотографирана14, което подсказва огромния
икономически потенциал, който има морето за икономиката на една държава с
морски излаз. Синята икономика е представлявана от икономическите дейности,
базирани или които се отнасят до морските ресурси.

13

На база включените данни в проучване относно синия растеж, с име „Сценарии и стимули за траен растеж,

генериран от океани, морета и крайбрежни зони”, ECORYS, 2012.
https://webgate.ec.europa.eu/maritimeforum/content/2946
14

Circumnavigation: An integrated approach to the economy of the sea, Raport PricewaterhouseCoopers Portugalia
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Европейският съюз и, следователно, Румъния и България като страни-членки с
излаз на Черно море, насърчават синята икономика, която признава важността
на морето за националната икономика, признава влиянието на пристанищата и
обществата от крайбрежните зони, които са били, традиционно, центрове за нови
идеи и иновации.
Синята икономика, предложена на европейско ниво, включва мерки, които да й
осигурят устойчивост чрез третиране на негативните ефекти, които имат
икономическите дейности върху морската среда, каквито са емисиите на
замърсители и изсипването на отровни вещества.За най-важните морски басейни,
включително за басейна на Черно море, се развиват стратегии, които да осигурят
оптималната комбинация от мерки за насърчаване на трайния растеж, като се
взимат предвид местните фактори -климатични, океанографски, икономически,
социални и културни. Нещо повече, стратегията за син растеж развива, като
начало, пет вериги на стойностите, които могат да генерират устойчив
икономически растеж и работни места, благодарение на потенциала за създаване
на работни места, както и на възможността изследвателската дейност и развитието
да осигурят технологични подобрения и иновации. Тези пет сектора са:
а.
б.
в.
г.
д.
II.5.

аквакултура
туризъм в крайбрежните зони
морска биотехнология
енергия на океаните
минна експлоатация на морското дъно

Икономика на участието

Икономиката на участието, понякога съкрщавана като Parecon, е алтернатива на
пазарната икономика или социалистическата централизирана икономика, чиито
основни характеристики са обществена собственост върху производствения
капацитет, автоуправление на работното място и районните съвети. Тя
произлиза от грижата за икономика, в която хората са свободни да решават за
себе си, не им се налага никакво решение от горе надолу, управляват живота си
по демократичен начин в сътрудничество и равенство, а през 1991 година е
формулирана тази концепция от икономистите Michael Albert и Robin Hahnel, като
се поражда все по-голям интерес.
Решенията на работното място взимат заедно всички служители, по
демократичен начин, всеки служител представлява един вот, работните места
уравновесяват интелектуалния с физическия принос, а заплатата зависи от
усилието или жертвата на всеки. Всички граждани от общността принадлежат на
„районните съвети” и „съветите на потребителите, където могат да участват при
вземането на решения върху начина, по който се прави потреблението и върху
местните публични стоки. Съветите на работниците и на потребителите са
обединени в демократична федеративна структура, формирана от големи
географски единици, а икономиката е планирана демократично и
децентрализирано.
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Този икономически модел обещава следните ценни неща:
• Автоуправление: участие в процеса по взимане на решения в зависимост от
степента, в която лицето е засегнато от съответното решение
• Равенство: възнаграждението е правопропорционално на личното усилие
или жертва
• Солидарност: грижа за благосъстоянието на другите
• Разнообразие: окуражаване на разнообразие от стилове на живот
• Ефикасност: достигане до целите без загуба на време или на ограничени
ресурси
• Устойчивост: защита и култивиране на околната среда
Понастоящем, съществуват групи за помощ и насърчаване на концепцията, като
най-активните са във Великобритания, Финландия и Швеция.

III. УСТОЙЧИВ ПОДХОД КЪМ ПРИРОДНОТО НАСЛЕДСТВО

III.1. Японски ориз и японски качулат ибис15
Темата за изхранването е станала тема за разискване и осъзнаване на глобално
ниво, заедно с осъзнаването на проблемите, определени от населението, което
се намира в процес на разрастване и от големите екологични дисбаланси,
причинени от индустриализацията на хранително-вкусовия сектор и
климатичните промени. Един от насърчаваните проекти, поддържан от много
изследователи и политици, е за конструктивно приемане на местните познания,
на местните земеделски системи, които да отразят дълбоките връзки от
природата и които са играли съществена роля в еволюцията на човечеството.
Този проект е поддържан по-специално от международната инициатива за
динамично съхранение и адаптиран мениджмънт към земеделското
биоразнообразие и към системите за традиционни познания от цял свят,
инициатива на Организацията за храни и земеделие (Food and Agriculture
Organization FAO) на Обединените нации, която има за цел да подтикне
хранителната сигурност и на живота и преживяването на земеделската култураGlobally Important Agricultural Heritage Systems (GIAHS). GIAHS е създадена през
2002 година и до днес 37 обекта са определени като такива, включително
терасовидните оризища Игугао във Филипините, терасовидните оризища Хани в
Китай и земеделието в Андите в Перу. Нито един обект не е определен от GIAHS
в Европа и Центална Азия.

15
Информацията и снимките са взети от сайтовете на FAO, Sado City (foto ibis), сайтове за представяне на
Остров Садо: http://www.fao.org/giahs/giahsaroundtheworld/designated-sites/asia-and-the-pacific/sados- satoyama-inharmony-with-japanese-crested-ibis/en/ , https://ourworld.unu.edu/en/japanese-agricultural- heritage-systems-recognized,
https://www.visitsado.com, https://cambodia.wcs.org/About-Us/LatestNews/artideType/ArticleView/artideId/9170/Wildlife-Friendly-Ibis-Rice-Received-International- Recognition.aspx
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В Япония има 8 обекта GIAHS, а основната концепция, заради която получава
световна признателност е тази, наречена сатояма и е определена като природна
среда, повлияна от човека, модел за трайно използване на биоразнообразието,
така, както са фермерските земи или вторичните гори (израснали след пълна
експлоатация), които хората са развили и поддържат устойчиво от дълго време.
Оценява се, че около 20 % от площта на Япония е предствена от сатояма.
Първият обект сатояма, определен от GIAHS е остров Садо, от префектура
Ниигата, до Полуостров Ното, от префектура Ишикава, заради силата му за
илюстриране на концепцията за консолидиране на трайното земеделие и на
ефектите на агротуризма.
Остров Садо се характеризира с планински
релеф с равнинен регион в средата на
планинските вериги, като целият остров е умело
експлоатиран още от периода Яайои, от преди
1700 години.
Земите сатояма са засадени с разнообразие от
земеделски култури или с наводнени оризища,
или по други видове полета-ориз, боб, заленчуци, картофи, елда, плодове-и
населени с добитък, но използвани и чрез дейности за събиране на растенията
и дивите гъби в горите, на различните видове морски животни в крайбрежните
зони.

Остров Садо е признат донякъде заради това разнообразие от земеделски
дейности, допълнителни и генериращи голямо земеделско-хранително
разнообразие, произведено и поддържано от местните общества в продължение
на векове.
Например, периодът на хранително
ограничение, през епохата Едо (16031868) е довела до развитие на оризища
по хълмовете, което допринася за
специфичната естетика на острова и за
осигуряването на храна за японския
качулат ибис (Nipponia Nippon). Тази
специфичност на острова е направила от нея последното убежище за дивия ибис,
ценна птица в Япония, която се храни с насекоми от оризищата и гнезди по
високите дървета. Ибисът е обявен за природен паметник през 1934 година и
специален природен паметник през 1952 година, от японското правителство, и
международно защитена птица през 1960 година. Въпреки тези защитни мерки,
през 1981 година е имало 5 ибиса на остров Садо.Програмата за защита и
размножаване на качулатия ибис, развита на остров Садо в партньорство с Китай,
е направила така, че през 2008-2011 година да се върнат в природата 139 птици,
положеното усилие за повторното въвеждане на ибиса в дивата природа са
имали и ефект засилване на прилагането на традиционни земеделски практики
през последното десетилетие да се забранят пестицидите.
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Тази програма с много ефекти е довела до инициативата за развитие на локален
бранд ориз от Садо, сертифициран като продукт от приятелско с ибиса
земеделие, имащ голяма добавена стойност.Въпреки тези грандиозни
резултати, общностите от Садо се сблъскват, като много други японски
общества, с процеса на застаряване и обезлюдяване, с влияние върху местната
икономика. За съживяване, покрай максимизиране на традиционните познания
за практикуване на екоземеделие и управление на сатояма, трябва да се въведат
мерки нагоре и надолу по веригата на представеното, чрез включване на
възможно най-много заинтересовани страни и създаването на синергични
възможности и в други сектори, като например туризма.
Моделът Садо, за интегриране на
системата за опазване на земеделското
биоразнообразие
със
системата
за
приятелско земеделие с ибиса, се счита,
че може да бъде модел за прехвърляне не
само в Япония, но и в други страни.
Така, по японския модел, в Камбоджа, в
Северните полета, намиращи се в
провинция Преа Виеар, се е развила и е
приложена иновативна схема за плащане за природни услуги „Ориз Ибис“,
Приятелски настроен с Дивия живот, която да позволи на местното население да
се посвети на запазване на биоразнообразието и в, същото време, да се отговори
на естественото
желание за прогрес и собствено развитие. Схемата е
предложила субсидии на местните общности в замяна на участие в договори за
запазване на хабитатите на някои от най-застрашените видове водни птици,
включително гигантския ибис и този с бели рамена. Схемата и бизнес-проектите
на фермерите, производители на ориз са довели до рационализиране на
земеделските дейности, до разширение на собствеността, притежавана от
местните, а качеството на живот се е подобрило за много общности от
географския район където е внедрена схемата. През февруари 2016 година,
оризът Wildlife-Friendly Ibis Rice получава сертифицат за органичен в САЩ и ЕС,
а това позволява комерсиализирането му на американския и европейския пазари
и отварянето на нови международни възможности.

III.2. Порт Салерно, Флорида (Мартин Каунти), Съединените Щати16
Порт Салерно във Флорида (Мартин Каунти), Съединените Щати, има население
от над 10.000 жители и е малко рибарско пристанище, разположено в близост до
мястото на вливане на река Св. Лусия в Атлантическия океан. Географското
място на пристанището позволява морски дейности, каквито са водни спортове,
развлекателен риболов, offshore водни забавления, търговски риболов и яхтинг.

16
Информацията и сснимките са взети от уебсайтовете на Органа на Доковете за търговски риболов, на
Националната мрежа за рибарските фронтове, Отдела за сделки на провинция Флорида, на Програмата за партньорство
за рибарските фронтове Флорида: www.portsalernoseafoodfestival.org, www.wateraccessus.com,www.floridajobs.org
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До 1994 година, пристанище Салерно било просперираща рибарска общност, с
над 250 жители, които практикували търговски риболов.Тяхната дейност била
тази, която, от една страна поддържала икономическата специфика на града и,
от друга страна, поддържала в употреба и функционална в капацитет
пристанищната инфраструктура за дейността по търговски риболов,
индустриалният фронт към водите. През 1994 година Флорида забранява
риболова с мрежи във всички води на провинция Флорида, а това води до
засилващ се упадък на общността за търговски риболов в Салерно, която
намалява, постепенно, до 40 рибаря. Нещо повече, паралелно с този регрес,
рибарите се сблъсквали с негативно възприятие от страна на местната общност,
която считала, че тази рибарска индустрия има негативни последици върху
околната среда, блокира развитието на спортния риболов и на туризма за
риболов, а доковете и специфичната инфраструктура били неестетични.
Рибарите били, също така, в съдебен спор с местниите власти за собствеността
върху доковете. Това е неблагоприятният и обезкуражаващ контекст в началото
на 2000-та година, когато рибарите решават да инициират проект за опазване на
занаята и подобряване на имиджа, за да запазят морското наследство на Порт
Салерно и идентичността му на „рай за рибарите“.
Предложеният
план за развитие
е следвал четири
цели, които да
отговорят
на
ситуацията,
показана по-горе,
а именно: достъп
на публиката До
индустриалния
фронт на морето,
поддържане на търговския риболов като исторически ресурс, обновяване на
местната икономика и намаляване на ефектите от природните рискове. Този
план е приет от местния съвет и внедрен в по-голямата му част.
Внедрените действия и мерки са били от различен вид, организационни,
инвестиционни, партньорски. Първо, основната промяна и приложения от
пристанищната общност Салерно метод и от професионалните рибари е била да
се организират. Освен директното организиране, направено от рибарите,
районната Агенция за общностно развитие създава Комитет са съветване на
съседните райони на пристанище Салерно, който е подпомагал рибарите във
всички техни действия. За да стане законна дейността по търговския риболов,
рибарите са действали за разрешаване на съдебния спор относно собствеността
на зоната с доковете и, в този смисъл, създават и рибарска организация, която
да ги представлява пред властите и да се бори за техните интереси-Орган за
доковете за търговски риболов на пристанище Салерно.Тази асоциация след
това ще се включи в премахването на лошия образ на рибарите, на ниво местна
общност.
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Вторият решен проблем е този за
разрешаване
на
достъпа
на
публиката на построения фронт в
зоната,
предназначена
за
професионалните рибари.
Решението било да се включи в
Общностния план за развитие на
пристанище Салерно зона, достъпна
за публика-път за достъп от дърво и
зона за лодки. За поддържане капацитета на работа, е разширен съществуващ
търговски док, предназначен за търговски риболов. Зоната, предназначена за
лодки, е включила няколко временни дока, обозначени подобаващо, а пътят за
достъп е представен от мостче с ширина 2,4 м, което свързва всички докове,
предназначени за търговски риболов и спирка за товарене на рибата за
професионалните рибари. Пътят за достъп е подреден с пейки и осветителни
тела със соларни батерии, за да се увеличи неговата атрактивност.
Третата адресирана тема е била
тази
за
икономическото
съживяване на град Салерно.
Главната улица в пристанище
Салерно е проектирана отново, за
да
стане
по-подходяща
за
пешеходци, и са построени две
неща, които да увеличат потока в
тази зона, пожарникарска станция и
нов градски център. Също така, за да се интегрира и местната бизнес-общност в
процеса за развитие, обществените органи подпомагат построяването на
ресторант и пансион. Планът за икономическо съживяване е изпълнен в поголямата си част и икономиката се съживява.
Накрая, четвъртата тема за Пристанище Салерно, тази за намаляване на
природните рискове, които могат да засегнат морския бряг, е изпълнена чрез
ограничаване на строежите, правени на брега, по доковете, от дърво и леки
метални конструкции, в същото време се запазват местата за обработка на
рибата и морските дарове, на разстояние от морския бряг.
Ползите от плана за съживяване са констатирани с времето в три основни
посоки:
1.Чрез създаването на Органа за доковете
за търговски риболов на Пристанище Салерно,
професионалните рибари получа ват законова
рамка, чрез която да наемат доковете от
местните власти, стават професионална
група, която говори на един и същ език,
развиват позитивна кампания за връзки с
обществеността и сключват договор с няколко
дистрибутора на риба и морски дарове.Така,
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стават дейни в общността, а нейното възприемане се подобрява значително
към добро. Една от инициативите, с които Органът допринася за тази промяна
е Годишния фестивал на рибата, който събира годишно над 35.000 посетители
и за чиято организация си сътрудничи с много местни организации и фирми.
2. Направените инвестиции за осигуряване на достъпа за публика в зоната
на доковете, в централната зона на града-ресторант и пансион, пожаникарска
станция и градски център-привличат много други частни инвестиции в
ресторанти, нов пансион и реабилитиране на много сгради от наследството в
центъра на града.
3. Впечатляващите резултати от икономическо естество на нивото на
общността карат местните власти да отделят около един хектар земя и да го
отстъпят за развитието на град Порт Салерно, под името Историческо Селище
Порт Салерно.Предвидените инвестиции включват пристанищни удобства за
риболов (спирка за разтоварване, станция за замразяване, рибен пазар,
докове, ателиета и зона за ремонти на открито, седалище за Органа, музей на
местния риболов.

III.3. Ророс Миит, Ророс, Норвегия17
Градчето Ророс в Южна
Норвегия е едно от
найстарите населени
места с дървени сгради
в Европа, с типичната
архитектура за стар
миньорски
град.
Градът е основан
през 1644 година, като
следствие
от
откриването на мед,
което прави от Ророс
една от най-важните миньорски зони в Норвегия. Оригиналният характер на
града е запазен и след като миньорската дейност приключва, така през 1980
година Ророс става част от световното наследство на ЮНЕСКО. Днес градчето
наброява 3 700 жители.
През 2013 година Ророс е сертифициран като „Устойчива дестинация“, етикет за
качество, който се дава на туристическите дестинации, които се занимават
постоянно с намаляване на влиянието върху околната среда, осигуряване на
изживяване с високо качество за посетителите, както и запазване на
историческата автентичност, характера и природата на дестинацията.Също така,
в контекста на развитие на туризма и увеличаване на потоците посетители, които

17
Информацията и снимките са взети от сайтовете http://www.roros.no,
www.nordicvisitor.com,www.visitnorway.com, Organic ePrints http://orgprints.org/29248/, http://roroskjott.no
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са с все по-точни и изискани очаквания, такива, каквито са на обектите на
ЮНЕСКО, Ророс е станал междувременно и една от топ дестинациите за
регионите с местно произведени храни, със сигурност и защото релефът и
климатът определят земеделските продукти да узряват бавно и да придобият по
този начин отличителен вкус. През лятото, се организират дейности от тип
сафари за запознаване с историята и местните хранителни продукти.
Що се отнася до етикета
„Устойчива естинация“18,
той е получен след като
години наред (2007-2013)
цялата общност доказва на
големия и дългосрочен
ангажимент, че ще предло
жи възможно най-добрите
изживявания
на
посетителите, в същото
време,поддържайки
на
минимум влиянието на
туризма и подобрявайки
непрекъснато бизнеспрактиките и бизнесвръзките в общността, с опазване на
културното и природното наследство, на историята и на традициите. Постигането
на тази отличителност предполага холистична програма, която е адресирала
социални и културни аспекти, за околната среда и финансови, поддържана от
оценка, обучение и развитие на градчето и замесените в това организации, днес
180 на брой. Програмата продължава на местно ниво, за поддържане на
стандартите и разнообразяване на местните оферти, иновиране и консолидиране
на устойчивостта, разпространява се на регионално ниво, по устойчив начин,
чрез сътрудничество.Етикетът „Устойчива дестинация“ се подновява на всеки
три години.
Програмата, която днес осигурява поддържането на етикета „Устойчива
дестинация“ включва мерки, които се прилагат върху цялата общност, на
обществените власти, на фирмите, на жителите, като всички за включени в
повишаване на благосъстоянието и качеството на живота на общността:
 Местната програма за сертификация с име „Да знаеш как да бъдеш добър
домакин“, чрез която участниците получават диплома „Сертифициран
домакин“. Това е широкообхватна програма, по модули. Така, всички заети в
туризма, в търговията и обществените служители трябва да изкарат курс по
местна история и култура. По този начин както местната общност, като едно
цяло, така и служителите, като отделни индивиди, могат да се гордеят с
историята си и могат да информират и обучават туристите. Служителите
трябва, също така, да изкарат курс относно местната икономика и фирмите в
региона, така че да могат да говорят за разнообразието и насочват туристите
към най-подходящите оферти, които да отговарят на техните изисквания или
18
Nordic Best Practices: Relevant for UNEP 10YFP on Sustainable Tourism and Consumer Information, Anna Hillgren,
Marika Brockl, Laura Descombes, Venla Kontiokari, Mikko Halonen, Nordin Council of Ministers 2016
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любопитност. На края на програмата, всички участници трябва да участват
директно в 5 обиколки с екскурзовод, така че „сертифицираните домакини“
да имат непосредствен опит в туристическите дейности на района.Тази
програма залага на сътрудничество, а не на конкуренция, като има ефект
върху увеличаване на туристическия сезон или на престоите.
 Програма за обучение в местната гастрономия, за туристически гидове,
специализирани в гастрономията.
 Местните фирми са окуражавани да получат сертификат по управление на
околната среда. Видът сертификат е оставен по избор на фирмата.
 Създадена е програма за тренинг и обмяна на опит за други туристически
дестинации в Норвегия или чужбина, участващи в подобни процеси.
 „Устойчива дестинация“ Ророс съобщава в промоционалните материали
направените усилия от местната общност, от фирмите, за поддържане и
разширяване на стандартите за устойчивост и окуражава туристите и
посетителите да имат отговорно отношение.
Един от основните ефекти, които има внедряването на концепцията за
„Устойчива дестинация“ е намесването на цялата общност, включително на
бизнес-средата, за да се осигури предлагането на туристите на автентично
културно изживяване, основано на наследството ЮНЕСКО, местната гастрономия
и много културни събития. Така, местната хранителна индустрия се е развила
мощно, от по-малко от 30 заети общо, до над 100.Ророс получава три години
подред отличието културна столица на Норвегия и е посочван, често, като
столица на местната норвежка гастрономия.
В този контекст, от 2003 година се
развива производителят на месо
и месни продукти Ророс Мийт,
който винаги е бил зает
производител и е акцентирал на
традиционни норвежки продукти,
със седалище в близко до Ророс
градче. Това е производител,
който, въпреки че произвежда и
приготвя основно три традиционни и неорганични продукта за регионалния
пазар ХоРеКа (Хотел, Ресторант и Кетъринг), фирмата започва през 2011 година
да произвежда органични продукти за веригата Рема 1000, която се развива в
Норвегия и Дания.Историята на този производител е тясно свързана с Ророс и
остойностява отличителния елемент чрез бранда, който се свързва с паметника
ЮНЕСКО и който по този начин позиционира фирмата като поддръжничка на
ценностите и принципите, които характеризират един паметник ЮНЕСКО.
Продуктите са приготвени по собствени рецепти, от местни суровини и са
включени в събитията и в гастрономическите туристически атракции на
„Устойчивата дестинация“.
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III.4. Дърветата-защитено културно наследство в Австралия19
Гленсайд
е
предградие на град
Бърнсайд,
Аделаида,
Южна
Австралия и има
около 3000 жители.
Предградието
е
известно
заради
кампуса за психично
здраве на Кралската
болница
в
Аделаида, съответно бившата болница Гленсайд, една от основните болници за
психично драве в Южна Австралия. Тя е основана през 1870 година като
Убежище „Парк Лунатик“ и е заемала около една трета от площта на
предградието. Тъй като една част от незастроената площ и някои сгради са били
излишни, те са редирекционирани за резидентско развитие и други общностни
функции. В същото време, в същия район е построена наскоро модерна болница.
Дванадесет от сградите на кампуса са вписани като защитени паметници.
Жителите на предградието Гленсайд са канени да се разхождат в парка на
болницата, за да създадат общностна атмосфера за пациентите, които се лекуват
в тази болница.
Като част от новите резиденциални начинания, строителният предприемач
Сидър Уудс е включил в организационния проект за строежа и подготовка на
терена,предложението да отреже 83 дървета, въпреки че плановете за
разполагане на новите 1000 жилища не са започнали.
83-те дървета имат
специален статут, те
са регистрирани в
„Регистър
на
значимите дървета“
в
Австралия,
инициатива,
която
има за цел опазване
на австралийско то
природно аследство.
Това предложение
противоречи
на
направените преди
това обещания от предприемача, относно важността за запазване на „значимите
дървета“ на мястото им.
Загрижеността на хората относно това предложение води, междувременно, до
организирането на група за действие-„Помогнете за спасяването на дърветата в
Гленсайд“ (Help Save The Glenside Trees), на срещи за разискване, на маркиране
на дърветата с жълти ленти, които да привличат вниманието, че тези
внушителни като възраст и размери дървета, ще бъдат отрязани, създаването на
19

фейсбук страница за този
проблем,
водят
до
организирането на митинги
в зоната, която следва да
бъде обезлесена и накрая,
с гласовото приложение да
се интегрират тези 83
дървета в плановете на
предприемача.
Действията са получили
очаквания
резултат,
а
местните власти са поиска
Ли от предприемача да
интегрира значимите и
защитени дървета в плана
за разполагане.
Едно „значимо дърво“ се определя като такова ако има обиколка на дънера
минимум 3 м, а едно „регламентирано дърво“-от минимум 2 м, съгласно
австралийското законодателство.
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