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I. АКТУАЛНО СЪСТОЯНИЕ НА УСТОЙЧИВОТО ИКОНОМИЧЕСКО  

ОПОЛЗОТВОРЯВАНЕ НА КУЛТУРНОТО И ПРИРОДНО НАСЛЕДСТВО  

 

Терминът „наследство“ е изключително широк и винаги се свързва с предмета, за 

който се отнася: ценности, значение, качество, цялост, автентичност и най-вече, 

дълготрайност през многобройните поколения.  

 



По този начин, природното „наследство“ представлява етическото решение и 

същевременно отговорност на обществото да предаде здрава околна среда, 

заедно с нейните комплексни и сложни биологични компоненти, на бъдещите 

поколения1. Основното възприемане на природата като източник на „наследство“ 

е важно, защото, по този начин, се асоциира с околната среда, с концепцията за 

културно наследство, което е дефинирано като израз на начина на живот, които 

общността е развила, и които се предават от поколение на поколение, като 

включва традиции, практики, предмети, изрази и артистична ценност2. За 

Европейския Съвет, „културното наследство“ е израз, който отразява опазването 

на идеалите и принципите. То води до материално представяне на системите от 

ценности, вярвания, традиции и стилове на живот и съдържа тези следи - видими 

и осезаеми, от античността до близкото минало. Наследството ни води до мисълта 

за миналото, а в настоящето е дълбоко свързана с начина, по който използваме 

„миналото“ като неограничен източник, източник за преоткриване и социална 

сила3. Още повече, въпреки че не всички форми на наследство са универсално 

оценени, наследството е оценено като основен източник на лична и колективна 

идентичност и е необходимо за чувството на себеуважение.  

 

Един устойчив подход към културното и природно наследство от румънско-

българската гранична зона е релевантен за бъдещето на многобройните и 

зрелищни цели и елементи, които съставят това наследство, и които 

представляват важен източник за развитие за цялата зона. Така, културното 

наследство предлага на жителите и туристите разнообразие от исторически и 

архитектурни паметници, археологически разкопки, легенди и фолклор, музеи 

или църкви и манастири, като защитена ценност по закон или призната от 

местната общност. Не съществува окръг или област без обекти на културното 

наследство.  

 

В Румъния, бяха идентифицирани, в рамките на Оперативна Програма 

Трансгранично Сътрудничество Румъния – България 2014-2020, 268 обекта на 

културното наследство от национален и международен интерес, към които се 

добавят местните исторически и художествени музеи, паметниците от местен 

интерес, мемориални къщи, ценностни църкви или легенди във всички градове и 

градски общини, но и в много селски общини. Подобно, в България, бяха 

идентифицирани 88 обекта, сред които една от най-значимите културни разкопки 

в региона са пещерните църкви от Иваново, включени в Списъка на световното  

 

 
1 Малтийската институция за околна среда и градоустройство  
2 Международен съвет за паметниците и археологическите разкопки (ICOMOS), 2002 
3 The globalization of archaeology and heritage: a discussion with Arjun Appadurai. J. Social Archaeology, 1, 35–49. (2001). 
 



 

културно наследство UNESCO. Ценностни елементи, с обща основа, се намират от 

двете страни на румънско – българската граница, като имат реален и важен 

потенциал за съвместно оползотворяване от гледна точна на културното 

наследство: антични, дакски, гръцки, византийски и римски крепости (населени 

места) в Добруджа и съответната трансгранична зона на Дунав. По отношение на 

природното наследство4, зоната се характеризира с голямо разнообразие, както и 

със защитени археологически разкопки и разнообразен природен пейзаж. Нивото 

на защита на тези зони варира от статута на природни паркове, включени в зоната 

на Натура 2000 – 232 обекта, през биосферен резерват – Биосферен резерват 

„Делтата на Дунав“ в Румъния до обектите UNESCO – Национален Парк Русенски Лом 

в България. Освен това, крайбрежието на Черно море, както в Румъния, така и в 

България, е богато на защитени зони, представени от морски хабитати от 

обществен интерес, като дюни и пясъчни възвишения, устия, голфове и лагуни, 

блатни тераси, рифове, морски пещери, крайбрежни ивици и защитени зони, 

разположени в морската зона. В духа на настоящата Стратегия, също така, 

съществуват многобройни зони и ценни пейзажи за местните общности или дори 

на регионално ниво, незащитени от закона, но към които има туристически 

интерес, например дунавските или черноморските пейзажи, хълмисти зони с 

широколистни гори, и др.    

 

Въпреки, че културното и природно наследство, така както произлиза от 

настоящия подход, не е част от дискусията относно устойчивостта и устойчивото 

развитие, опазването и управлението на природното и културно наследство, както 

и на познанията и традиционните умения, с които са асоциирани, но те могат да 

допринесат силно за устойчивото развитие на ниво всички основни платформи 

като: устойчивост на околната среда, включващо социално развитие, включващо 

икономическо развитие, мир и сигурност, най-вече ако са насочвани от трите 

управляващи принципа: устойчивост, равенство и права на човека5. 

 

В този контекст, ползотворната/приятелска икономика към наследството и 

културните и природни ресурси започва с грижата на бизнес средата за 

развитието, устойчивостта и най-накрая за устойчивото развитие на бизнеса и на 

общностите, с които си взаимодейства. Бизнес средата и икономическите 

дейности, които оползотворяват културното и природно наследство играят 

значима роля в осигуряването на целостта, качеството и автентичността на 

наследството, без които те не могат да допринесат за устойчиво развитие, с 

предимство от икономическа гледна точка на общността или региона. За да поеме 

тази роля, бизнес средата трябва да пожелае да разбере и да приеме доброволно  
4 Idem 6 



5 Toyama Proposal on Heritage and Sustainable Development, 40th Anniversary of the World Heritage Convention, UNESCO World 
Heritage 

мерки за устойчиво оползотворяване на наследството, на което се основа бизнеса 

им, да сътрудничи с всички останали участници в процеса на устойчиво развитие 

и по-точно със заинтересованите страни – stakeholder-и (публични власти, 

собственици или управители, по закон, на ресурсите на наследството, 

управляващите временно защитените зони), с директните актьори на 

оползотворяването на културното и природно наследство (други частни 

учреждения като НПО-та, туристи/ползватели/крайни потребители на услугите и 

продуктите им, които интегрират ресурсите на наследството), както и най-вече, с 

местната общност.  

 

Чрез отнасяне към тези принципи и за изработването на стратегия, която да 

отразява конкретната ситуация на граничната румънско-българска зона, бяха 

анализирани принципите на бизнес средата от 15-те окръга и области по 

отношение на взаимодействието с културното или природно наследство, и тези, на 

които се основава икономическата дейност, по директен или индиректен начин, 

начинът, по който се позиционират спрямо концепциите за устойчиво 

оползотворяване на културното и природно наследство, какви стратегии има 

понастоящем или готовността за участие в бъдеще. Също така, беше проверен 

начина, по който бизнес средата е свързана директно с местните власти, със 

заинтересованите страни – stakeholder-ите и с „потребителите” на 

икономическите им дейности, свързани с наследството – туристи, клиенти и др. – 

в зависимост от сектора или дали са осъзнали значението на обектите на 

наследството за доброто състояние на бизнеса им. Анализът е реализиран за 

четирите икономически сектора с най-голямо влияние върху наследството и по-

точно туризъм и свързаните сектори, земеделие – пасища – риболов – горско 

стопанство, архитектура – градоустройство – строителство и производство на 

енергия от възобновяеми източници. Между значимите резултати, се отбелязват:  

• Най-много от проучваните компании считат, че в дейността на компанията 

се прилага само действащото в момента законодателство, без да 

съществува допълнителна грижа за културното и природно наследство.  

• По-голяма част от фирмите, участващи в проучването (57%) считат, че имат 

опит с оползотворяването на културното и природно наследство.  

• Естетичната, на околната среда, пейзажна стойност, възможността за 

реализиране на туристически маршрут или развитие на туристически 

продукт, съществуването на инфраструктура за достъп и хранителна 

стойност на местните продукти са основните причини, поради които 

участващите фирми са избрали като източник на бизнес културните и 

природни ресурси.  



• Приблизително 30% от компаниите са склонни да се включат в развитието на 

план за защита и развитие на културното и природно наследство. 

• Възнаграждението за участието на компаниите в устойчивото 

оползотворяване на културното и природно наследство е ефикасна и 

стимулираща мярка за много фирми.  

• Наблюдението на технологичните и иновативни оферти е основна стратегия 

за устойчиво оползотворяване на общото наследство. 

• Ефективното участие в оползотворяването на наследството, предполага 

грижа за използването на работната ръка и/или на местните продукти, но и 

сътрудничеството с гражданското общество за разпространение на 

концепцията. 

• Точното информиране относно наследството, което компанията ще 

оползотвори, представлява основния начин за промотиране на 

наследството.  

• Ефикасният мениджмънт на наследството предполага по принцип 

комуникация с местните общности и с администрацията на наследството, но 

и създаване на местен или регионален форум.  

 

Подобен анализ беше реализиран със заинтересованите страни – stakeholder-ите 

за идентифициране на рамката, в която собствениците, управителите или 

временните управители на културното и природно наследство от зоната Констанца 

- Добрич си сътрудничат с бизнес средата и начина, по който възприемат 

произведените ефекти от икономическите дейности върху наследството.  

 

В общи линии, заинтересованите страни – stakeholder-ите, са детайлно запознати с 

концепциите за устойчиво развитие и устойчиво икономическо оползотворяване на 

наследството, но предмета на устойчиво икономическо оползотворяване на 

наследството не се намира в дневния ред на текущите грижи на нито едно 

учреждение. Приоритетите на учрежденията/субектите са, понастоящем,  

насочени към  опазване на наследството, осигуряване на фондове и иницииране 

на проекти, финансирани най-вече от трети лица, както и за осигуряване 

прилагането на законодателството за опазване на наследството, най-вече от 

страна на частния сектор. Местните власти имат приоритети от инвестиционно 

естество за осигуряване на първичната инфраструктура или за стимулиране 

атрактивността на населените места. С всичко това, стратегиите за местно или 

регионално развитие, включват цели и проекти, свързани с „културното 

наследство”, „опазване на околната среда” или „опазване на биоразнообразието”, 

без да се настоява за задълбочена връзка на бизнес средата по отношение на 

обмена между заинтересованите страни, така че да се подсигури устойчиво 

икономическо оползотворяване на наследството. Паралелно с това, съществува 



постоянна грижа за създаването на жизнеспособни и функционални връзки със 

субектите – частни или неправителствени – които да осигуряват оползотворяването  

на наследството.  

 

Този международен и трансграничен румънско-български контекст е в основата и 

структурира Стратегията за развитие на икономика, опазваща природните и 

културни ресурси на Румъния и България, по такъв начин, че предложените 

мерки да бъдат релевантни за целия спектър от институционални и частни 

актьори, които се конкурират за опазването, съхранението и устойчивото 

оползотворяване на културното и природно наследство.    

 

 

II. ВИЗИЯ ЗА РАЗВИТИЕ НА ИКОНОМИКА, КОЯТО ДА ОПАЗВА 
ПРИРОДНОТО И КУЛТУРНО НАСЛЕДСТВО НА РУМЪНИЯ И БЪЛГАРИЯ   
 
Визията за развитие на икономика, която да опазва природното и културно 

наследство на Румъния и България свързва понятията наследство, предприятие, 

краен ползвател и другите актьори, институционални и частни, връзка, която в 

последните десет години се промени значително заедно с прогресивните и 

кардинални промени на ниво общество.   

 

В този контекст на промени на обществото на глобално, трансгранично и местно 

ниво, на връзките между различните актьори, които структурират средата, в която  

културното и природно наследство се оползотворява, визията за развитие, 

предложена от Стратегията за развитие на икономика, опазваща природните 

и културни ресурси на Румъния и България е: 

 

До 2022 год., културното и природно наследство от румънско-българската 

гранична зона ще придобие ново значение за бизнес средата от икономическа 

гледна точка: културното и природно наследство е основен вектор за 

индивидуалната и колективна идентичност на местната общност, неизчерпаем 

източник за развитие и преоткриване, а оползотворяването му само устойчиво, 

може да осигури интегрирането на социалните, икономическите, на местното 

развитие или на околната среда, процеси, така че да станат директно, 

допринасящи за местното благосъстояние за поколения наред.  

 

Устойчивото оползотворяване на наследството ще осигури качеството, 

автентичността и целостта на наследството, като създаде верига от възможности 

за оползотворяване на културното и природно наследство – възможности за бизнес 

и привличане на инвеститори, социални възможности за заетост на работната ръка 



и развитието на включващо общество, привличане на таланти и творчески 

индустрии, които ще обединят общността в използването на културното и 

природно наследство, връзката с фундаменталните ценности на околната среда 

дадена на обществото, регенериране на градската среда и на откритото 

пространство.  

 

Този подход отнася културното и природно наследство към бизнес средата на ново 

равнище, което включва местната общност, собствениците и управителите на 

наследството, както и икономическите актьори, представени от туристите, от 

ползвателите или потребителите на продуктите и услугите, предлагани от бизнес 

средата. Новото равнище приканва бизнес средата да интегрира в 

конвенционалното икономическо оползотворяване на наследството и: 

включващата социална проблематика и справедливостта, компонент за опазване 

на средата и за стимулиране на нови бизнеси във веригата на ценностите, като 

води до икономика, която защитава природните и културни ресурси, без да 

компрометира възможността следващите поколения да имат достъп до тях във 

времето.  

 

III. ПРИОРИТЕТИ И ЦЕЛИ ЗА РАЗВИТИЕ 
 
 

Приоритет Цели 

I. Приемането от страна на бизнес 

средата от румънско-българската 

гранична зона на проактивнo поведение 

спрямо културното и природно 

наследство, чрез ново тълкувание на 

значението му  

I.1. Осъзнаването от бизнес средата на 

значението на културното и природно 

наследство за общността и важността  

на устойчивото му оползотворяване от 

икономическа гледна точка. 

I.2. Участието на бизнес средата в 

промяната на възприемането, 

манталитета и участието в 

специфичната ценностна верига на 

наследството  за промотиране на 

устойчивото оползотворяване на 

наследството.   

I.3. Промотиране и доброволно 

институиране на система за измерване 

и възнаграждение на предприятията, 

които прилагат мерки за устойчиво 

оползотворяване на наследството.  

II. Промотиране на нови модели за II.1. Повишаване на управленския 



бизнес, които да водят до устойчиво 

икономическо оползотворяването на 

културното и природно наследство 

капацитет на бизнес средата за 

приемане и прилагане на благоприятни 

мерки за устойчиво оползотворяване на 

наследството.  

II.2. Устойчивото оползотворяване на 

наследството  чрез въвеждане на 

включващи социални мерки, създаване 

на нови бизнеси и промотиране на 

опазването на околната среда.  

II.3. Мерки за съхраняване на 

автентичността, качеството и 

целостта на културното и природно 

наследство. 

III. Свързването на актьорите на 

културното и природно наследство в 

линия на устойчивост – роля на 

медиатор на бизнес средата  

III.1. Утвърждаване на участието в 

процеса на вземане на решения 

относно устойчивото развитие и 

оползотворяването  на културното и 

природно наследство. 

III.2. Иницииране и развитие на 

неформална информационна, за 

сътрудничество и оползотворяване на 

културното и/или природно 

наследството, платформа, от фирми – 

„Приятели на наследството”. 

 
 

IV. СТРАТЕГИЯ ЗА РАЗВИТИЕ НА ИКОНОМИКА, ОПАЗВАЩА ПРИРОДНОТО И 

КУЛТУРНО НАСЛЕДСТВО НА РУМЪНИЯ И БЪЛГАРИЯ  
 
Легенда: 

 

Заинтересована страна - Stakeholder:   

Заинтересованата страна за доброто управление на културното или природно наследство, за 

прилагането на законодателството за тази сфера, опазването и съхранението на наследството, 

осигуряване на устойчивост. Stakeholderите – заинтересованите страни, визирани в проекта, са на 

първо място управители/собственици или временни управители на обектите на наследството, към 

които се добавят културните, за околна среда и за туризъм, власти и НПО-та, университети и 

учрежденията за изследвания, местните публични власти. 

 

Актьор:  

Релевантната участваща страна в опазването и оползотворяването  на културното и природно 

наследство, и чиято дейност може да доведе до промяна в състоянието на наследството: 

икономически актьори (фирми, крайни ползватели като туристи, например, ползватели/клиенти на 



хранителните продукти или горски такива и др.), институционални актьори, заинтересовани страни 

-  stakeholder-и, местната общност (като колективно учреждение), пресата. 

 

Ценностна верига (LVS):  

Ценностната верига (LVS) е формирана за всеки обект на наследството или на ниво икономически 

сектор, от заинтересованите страни – stakeholder-и (управители/собственици/временни 

управители на обекта на наследството), предприятията, които имат директна или индиректна 

икономическа дейност, свързана с обекта на  наследството, местната общност и крайните 

ползватели (туристи, потребители и др.). В зависимост от целите и интересите, ценностна верига 

(LVS) може да бъде инициирана от всеки от членовете на веригата, но не задължително от страна 

на предприятията.   

 

Икономически сектор:  

Проектът се концентрира върху бизнес средата от следните четири икономически сектора, считани 

за приоритетни по отношение на ефектите върху културното и/или природно наследството: (1) 

туризъм и свързани дейности; (2) земеделие, пасища, риболов, горско стопанство; (3) 

архитектура, градоустройство, строителство; (4) производство на енергия от възобновяеми 

източници.  

 

 

Стратегията за развитие на благоприятна икономика за природното и 

културно наследство е представена от проектите и дейностите, които ще 

позволят постигането на целите и в допълнение, постигането на  предложената 

визия от Стратегията, като в същото време интегрират предпочитанията на бизнес 

средата и на заинтересованите страни – stakeholder-ите от румънско-българската 

гранична зона. 

 

 
Представяне на проектите и дейностите за изпълнение на Стратегията:  

 

ПРИОРИТЕТ I. ПРИЕМАНЕ ОТ СТРАНА НА БИЗНЕС СРЕДАТА ОТ РУМЪНСКО-

БЪЛГАРСКАТА ГРАНИЧНА ЗОНА НА ПРОАКТИВНО ПОВЕДЕНИЕ СПРЯМО 

КУЛТУРНОТО И ПРИРОДНО НАСЛЕДСТВО, ЧРЕЗ ПОВТОРНО ТЪЛКУВАНЕ НА 

ЗНАЧЕНИЕТО МУ 

 

Цел I.1. Осъзнаването от бизнес средата на значението на културното и 

природно наследство за общността и важността на устойчивото му 

икономическо оползотворяване 

 

Целта за осъзнаване позволява преминаването от едностранен поглед, центриран 

към интересите и средствата на бизнес средата, към поглед, който обединява 

идеите, практиките, опита и целите на другите участващи страни с управлението, 

опазването, опита, съхраняването и оползотворяването на културното и природно 

наследство. Очаква се да минат много години преди манталитета да може да се 



промени и да могат да бъдат включени и формализирани комплексността и 

интердисциплинарността на едно подобно възприятие.  

 

Тази цел надхвърля влиянието на бизнес средата и ще има ефекти и върху 

другите заинтересовани страни, които ще разширят представите си и ще променят 

поведението си спрямо другите, благодарение на разбирането за нуждите, 

проблемите, интересите, постиженията и др., реални и цялостни, директно от 

източника.   

 

Проекти и дейности за изпълнение 

 

I.1.1. Дейности за информиране по теми, които да доведат до осъзнаването от 

бизнес средата на значението на наследството за различните категории 

заинтересовани страни – stakeholder-и и участващите актьори в опазването и 

оползотворяването на наследството – местната общност, управители/собственици, 

бенефициенти/крайни ползватели и др., и също така по отношение на контекста и 

влиянието на устойчивото оползотворяване на наследството.  

 

Възможните теми: Обектът на наследството като източник на благосъстояние за 

общността и съседните зони или на трансгранично ниво, за институционалните 

актьори и академичната среда; специфичната ценностна верига на 

икономическите сектори върху наследството, съвместни дейности относно 

установяване на връзки на доверие и сътрудничество, съвместни планове, 

участие, концентрирани в процеса на вземане на решения; устойчиво развитие, по 

принцип, и участие в устойчивото оползотворяване на обекта на наследството, в 

частност; взаимно обучение/информиране между заинтересованите страни – 

бизнес средата, заинтересованите страни – stakeholder-и и местната общност, на 

местно или трансгранично ниво, в зависимост от специфичността на наследството; 

networking между икономическите и институционални актьори, които участват в 

управлението, опазването и оползотворяването на обекта на наследството; 

национална, трансгранична, международна законодателна рамка; източници на 

публично и частно финансиране за проекти и инициативи, свързани с културното 

или природно наследство, на местно или трансгранично ниво; източник за 

консултиране и помощ за проекти и инициативи, свързани с културното или 

природно наследство.  

 

Допълнително, темите могат да включват елементи за подкрепа в устойчивото 

икономическо оползотворяване, елементи за увеличаване на познанията относно 

профилите на фирмите (мениджъри и служители), и които могат да увеличат 



квотата на пазара и да привлекат повече туристи, потребители, клиенти на 

фирмите.  

 

I.1.2. Осъзнаването от бизнес средата на значението, което има наследството за 

другите страни, свързани с обекта на наследството, за улесняване на връзката на 

доверие и продуктивни отношения: дейности за улесняване на връзките между 

бизнес средата и другите икономически и институционални актьори, които се 

конкурират за устойчиво оползотворяване на наследството, чрез увеличаване на 

видимостта върху дейностите, свързани с наследството, реализирани от други 

фирми, заинтересованите страни – stakeholder-и, преса и др.; стимулиране на 

заинтересованите страни – stakeholder-ите да включат техните стратегии за 

комуникация с бизнес средата, като целева група, с фокус върху практическите 

аспекти на собствените инициативи/дейности/правила и др., полезни за бизнеса, 

така че да се установи комуникация в две посоки и да се акцентира върху ролята 

на бизнес средата в икономическото оползотворяване на наследството.  

 

Цел I.2. Участието на бизнес средата в промяната на възприемането, 

манталитета и участието в специфичната ценностна верига на наследството  в 

промотирането на устойчивото оползотворяване на наследството.   

 

Тази цел ще позволи участието на всички членове на ценностната верига, 

включително на крайните потребители и на местните общности, в решаването на 

проблемите (нова парадигма), така че да се премине от идентифициране на 

бизнес средата или на крайните ползватели с един „проблем” към източник на 

„решения”.  

 

 Проекти и дейности за изпълнение 

 

I.2.1. Връзка бизнес среда – местна общност, съседни зони  

• Промотиране на активното участие на бизнес средата в живота на 

общността, съседните зони, участието в дейностите, свързани с обекта на 

наследството (събития, конкурси, дейности с училищата, дейности за 

научно изследване, експерименти и др.), при поискване от инициаторите 

или по собствена инициатива.  

• Инициирането на собствени дейности или на участието на бизнес средата 

в дейностите на заинтересованите страни – stakeholder-ите за публично 

осъзнаване и получаване на широка подкрепа с оглед намаляване на 

състоянието на безразличие, небрежност или липса на грижа за опазване 

на   наследството.  



• Хората на мястото – в съседство и местната общност: 

институционализиране на обмен в две посоки чрез 

оползотворяване/използване на местните познания и дейности за/с 

обекта на наследството и целостта на местните нужди в бизнес плановете. 

• Индиректна подкрепа за  местната общност, чрез подкрепа на фирмите, 

които ще създадат работни места в контекста на икономическо развитие 

благодарение на оползотворяването на наследството – чрез отнасяне към 

предложение II.2.2., дейност на местния бизнес. 

• Участие на бизнес средата в местните дейности, или по-широко, за 

осъзнаване или оползотворяване на наследството, чрез излагане на 

собствения опит, мнение, индивидуални дейности или с привличане на 

партньорски фирми и, по този начин, демонстриране на подход, който 

преодолява незабавната експлоатация и еднопосочните предимства. 

 

I.2.2. Връзка бизнес средата – крайни ползватели (туристи, потребители, 

ползватели) 

 

Връзката бизнес среда – крайни ползватели се счита от бизнес средата като най-

важната за бизнеса, за дейността на фирмата по отношение на обекта на 

наследството, и която може да доведе до промяна на начина на 

оползотворяването му, към един по-устойчив начин на използване. 

• Дейности за участие на крайните потребители в устойчивото 

оползотворяване на обекта на наследството, асоциирани към 

продуктите или услугите, които се предлагат от една фирма, която го 

оползотворява, например екскурзии, bird-watching, хранителни продукти, 

архитектурни услуги, услуги за строителни работи и др.  

• Наблюдение на степента на задоволяване на крайните потребители чрез 

дейности за проучване, оценка или наблюдение за дълъг период от 

време, позволява разбиране на начина, по който ползвателите възприемат 

и реагират на връзката между закупения/закупената, 

ползвания/ползваната продукт/услуга и в този смисъл, на целта на 

оползотвореното наследство.  

• Промотиране на съответните правила на обекта на наследството пред 

крайните потребители чрез средства като уеб сайта на фирмата и/или 

обекта на наследството, диплянки, масмедии.  

• В случая на предприятия, които допринасят финансово за опазване или 

съхраняване на обекта на наследството, се препоръчва промотиране на 

участието на крайните потребители.  

 



I.2.3. Връзка бизнес средата – заинтересовани страни – stakeholder-и 

(управители/собственици/временни управители) 

 

Връзката бизнес среда – заинтересовани страни – stakeholder-и е възприета от 

бизнес средата като необходима в контекста на промотиране на устойчиво 

оползотворяване на обекта на наследството.  

• Покана към заинтересованите страни – stakeholder-ите да информират 

периодично бизнес средата за ефектите от икономическите дейности 

(най-вече положителни: работни места, съвместни проекти, приходи) и 

чрез примери за добра практика.  

• Окуражаване на заинтересуваните фирми да публикуват годишен доклад – 

инициативи, проекти, ползи, установени рискове в осъществяваната 

икономическата дейност за/чрез културното или природно наследство.   

• Стимулиране на сътрудничеството с веригата студенти – университети, 

независимост от бизнес аспектите и управлението, с потенциал за 

легитимност на инициативите на бизнес средата и въвеждане на 

иновации, както и на утвърждаване на имиджа и ролята на медиатор на 

предприятията: например настаняване на студентите на практика, 

сътрудничество за подготовка на специфичния учебен материал за обекта 

на наследството. 

 

Цел I.3. Промотиране и доброволно институциолизиране на система за 

измерване и възнаграждение на предприятията, които прилагат мерките за 

устойчиво оползотворяване на наследството  

 

Системата има предвид факта, че съществува нужда от равновесие между 

икономическите ползи, печалбата на местната общност и средата, за да могат 

предприятието и обекта на наследството, което оползотворяват, да станат 

устойчиви за дълъг период от време и за да може наследството да се възползва от 

целия контекст на своето оползотворяване.  

 

Проекти и дейности за изпълнение 

 

I.3.1. Рамка за оценка на степента, в която бизнес средата оползотворява 

устойчиво наследството, като средство за стимулиране приемането на 

приятелско поведение и за следване на влиянието на икономическата дейност на 

наследството. Рамката ще бъде съвместна за двете граници, така че да позволи 

оценката й и на трансгранично ниво. Тази система има капацитета да стимулира 

фирмите да прилагат обявените инициативи в контекста на разрешителните за 

околна среда или за култура, които получават за реализиране на инвестициите.  



 

Природното наследство 

(1) Директното взаимодействие с наследството: inter alia степен на задоволство 

на крайните потребители (end-user-ите) – потребители, ползватели; курсове, 

информационни събития и др. по теми, свързани с устойчивото  оползотворяване 

на  наследството, в които фирмата е участвала; брой на конкретни 

сътрудничества в ценностната верига; брой загуби, щети и др. върху обекта на 

наследството; брой на рекламите на/в близост до обекта на наследството; 

директни инвестиции за обекта на наследството и др.  

 

(2) Включващите социални ценности: заети работни места от лица с адресна 

регистрация в референтното/референтната населено място/зона; заети работни 

места от младежи и жени; работни места, създадени индиректно. 

 

(3) Икономическо развитие: брой на икономическите дейности в близост до обекта 

на наследството, или които основават дейността си на продукти/услуги, които се 

дължат на отговарящата фирма; брой фирми, с които съществува сътрудничество 

за едно акцентирано устойчиво оползотворяване; пазарна оценка на близката 

зона; стойност при наемане на близката зона.  

 

(4) Опазване на околната среда: кампаниите за промотиране, в които е участвала 

фирмата; допълнителни мерки освен тези, наложени от закона, за прилагане от 

фирмата.  

 

Културно наследство 

(1) Директно взаимодействие с наследството: inter alia степен на задоволство на 

крайните потребители (end-user-ите); курсове, информационни събития и др., в 

които фирмата е участвала; брой на конкретни сътрудничества в ценностната 

верига; вандализъм, кражби и др. върху обекта на наследството; брой на 

рекламите на/в близост до обекта на наследството; директни инвестиции за 

обекта на наследството и др.  

 

(2) Включващите социални ценности: заети работни места от лица с адресна 

регистрация в референтното/референтната населено място/зона; заети работни 

места от младежи и жени; работни места, създадени индиректно. 

 

(3) Икономическо развитие: брой на икономическите дейности в близост до обекта 

на наследството, които се дължат на отговарящата фирма; брой фирми, с които 

съществува сътрудничество за едно акцентирано устойчиво оползотворяване; 

пазарна оценка на близката зона; стойност при наемане на близката зона.  



 

(4) Местно развитие: инвестиции реализирани от заинтересованите страни – 

stakeholder-ите, за които фирмата е допринесла материално или нематериално; 

направени или свързани с оползотворяването на обекта на наследството, 

инвестиции. 

 

I.3.2. Окуражаване на заинтересованите фирми да публикуват годишен доклад 

– инициативи, проекти, ползи, установени рискове в осъществяваната 

икономическата дейност за/чрез културното или природно наследство. Докладът 

може да стане декларация за ангажимент за устойчиво оползотворяване на 

наследството, инструмент за комуникация с инвеститорите, сътрудниците и 

ценностна верига (LVS).  

 

ПРИОРИТЕТ II. ПРОМОТИРАНЕ НА НОВИ МОДЕЛИ БИЗНЕС, КОИТО ДА ДОВЕДАТ 

ДО УСТОЙЧИВОТО ИКОНОМИЧЕСКО ОПОЛЗОТВОРЯВАНЕ НА КУЛТУРНОТО И 

ПРИРОДНО НАСЛЕДСТВО 

 

Цел II.1. Повишаване на мениджърския капацитет на бизнес средата за 

приемане и изпълнение на благоприятни мерки за устойчиво оползотворяване 

на наследството  

 

Важно е бизнес средата да развие разбирането и вътрешния си капацитет по 

отношение на взаимодействието и оползотворяването на културното или 

природното наследство, така че плановете и стратегиите, свързани с него, да не 

зависят от външни консултантски услуги, които имат ограничен достъп до 

информация и местни познания и осигуряват в малка степен продължителността 

на всекидневното изпълнение.   

 

Проекти и дейности за изпълнение 

 

II.1.1. Подкрепа на предприятията за приемане и преминаване към по-

приятелска/ползотворна дейност по отношение на наследството и 

въвеждането на мерки за устойчиво оползотворяване  

 

Това предложение може да се създаде като услуга за подпомагане на бизнеса, 

предлагана от Търговско промишлените палати и/или организациите на 

работодатели или бизнес организациите. Подходът към услугата и теоретичното и 

съдържание може да се развие заедно със заинтересованите страни – stakeholder-

ите на културното и природно наследство. Услугата ще бъде на първично ниво, за 

информиране и насочване, а задълбоченото ниво на услугата за подпомагане ще 



зависи от потенциала и интереса на Търговско промишлените палати и/или 

организациите на работодатели или бизнес организациите, съответно на субектите 

за изпълнение на Стратегията. За да могат фирмите да намерят решения, 

независимо от нуждите им, се препоръчва сътрудничеството със 

заинтересованите страни – stakeholder-ите, включително приемане на механизъм 

на signposting по отношение на местните заинтересовани страни – stakeholder-и, за 

ситуацията, в която фирмите имат нужда от задълбочени услуги.    

 

II.1.2. Обучението на бизнес средата по предприемачески умения, адаптирани 

към спецификата на устойчивото оползотворяване на наследството, 

адресирано към заинтересованите фирми за развитие на компетенциите и 

уменията им, които да им позволят да инициират, управляват, промотират методи 

за работа – продукти – услуги, които да осигурят увеличена защита на културното и 

природно наследство, в съответствие с принципите на устойчивото 

оползотворяване.  

 

Проектът „A heritage-friendly cross-border economy in Romania and Bulgaria” 

предоставя на разположение на субектите за изпълнение и на други 

заинтересовани субекти, възможността да предложат обучение на фирмите от 

граничната румънско-българска зона едно curriculum, формирано от пет модула 

както следва:  

• Продуктът. Важността на продукта в етапите на продажба; 

• Подобряване на уменията за договаряне и комуникация; 

• Планиране. Стратегия или загуба на време.  

• Маркетинг. Важността на плана за маркетинг за намирането на 

партньори; 

• Мениджмънт на малките и средни фирми; 

 

Тези пет модула ще третират познанията, компетентността и предприемаческите 

умения, които да позволят на фирмите да подходят иновативно към културното и 

природно наследство. Те ще бъдат общи и релевантни за румънско - българската 

бизнес среда.  

 

II.1.3. Използване на Информационните и комуникационни технологии (ИКТ) за 

подкрепа на устойчивото оползотворяване на наследството  – основен канал за 

проследяване на пазара, включително на търсенето на пазар, ефикасна и 

многостранна комуникация с всички възрастови групи и типовете крайни 

ползватели, важен инструмент за маркетинг.  

 



Промотиране на специализираните приложения на Информационни и 

комуникационни технологии (ИКТ) за определени икономически дейности, 

например: 

• Управление на туристическите дейности, на ниво оператор или свързани 

дейности (хотел ресторант); 

• Управление и наблюдение на връзката с клиентите; 

• Система за наблюдение на обекта на наследството – вътрешно и отвън – на 

физическите условия, температура, влажност, замърсяване, потока на 

посетителите, законодателство, местни/регионални инициативи и др. 

Резултатите от това наблюдение могат да бъдат публични, така че 

крайните ползватели, най-вероятно туристи, да осъзнаят ефектите на 

собствената си дейност върху обекта на наследството. Също така, този 

тип наблюдение позволява постоянната оценка на капацитета за 

устойчивост на наследството  и на промените, които се случват на ниво 

показатели за поносимост; 

• Информиране и взаимодействие с крайните ползватели – туристи, 

потребители на хранителни продукти или горски такива и др., които 

позволяват на предприятието да адаптира офертата към реалното търсене 

на пазара и на колебанията му, на средния профил на специфичния краен 

потребител за обекта на наследството и не по принцип, на 

предпочитанията и вкусовете им.  

• Обучение онлайн. 

 

Цел II.2. Устойчивото оползотворяване на наследството чрез въвеждане на 

социални включващи мерки, създаване на нов бизнес и промотиране 

опазването на околната среда.  

 

Наследството може да бъде считано за устойчиво оползотворено от икономическа 

гледна точка, ако в стратегията на бизнеса са ясно посочени социалните ценности 

(възможности за бизнес извън фирмата, приходи за семействата), икономическото 

развитие (други създадени бизнеси, инкубатори) или местно развитие (повторна 

ревитализация на съседната зона на наследството, повишаване/стабилизиране на 

стойността на съседната собственост и др.). Тази връзка включва сътрудничество 

по цялата секторна ценностна верига, прилежаща към обекта на наследството, 

което позволява промяната на възприемането на другите участващи страни, 

дефинирането на съвместни ключови цели за обекта на наследството, 

идентифициране на проблемите и решенията на основата на многобройни гледни 

точки, които легитимират сътрудничеството, разширяването на разбирането чрез 

включване на разнообразие от актьори и улеснено изпълнение чрез подкрепа от 

всички тези страни, които са участвали в инициативи/проекти още от началото 



им. Позволява, също така, въвеждането на нови методи и мобилизиране на 

експертите и необходимите познания за много-дисциплинарното третиране на 

наследството.   

 

Проекти и дейности за изпълнение 

 

II.2.1. Промотиране на алтернативните методи на подход към икономическите 

дейности, които могат да осигурят устойчиво оползотворяване на културното и 

природно наследство: кръгова икономика, социална икономика, общностна 

икономика, икономика на сътрудничеството, зелена икономика и др. Тази 

инициатива позволява на бизнес средата да има достъп до информация относно 

алтернативи на конвенционален подход на икономическите дейности, 

алтернативи, които могат да интегрират актуалната грижа в социалната, 

икономическата или на опазване на околната среда, сфера, програми и по-широки 

инициативи, на местните или международните публични отношения, също така, 

които могат да интегрират нови модели за мениджмънт и водят до бизнес 

стратегии, които потвърждават, че икономическата дейност може да се превърне 

от проблем за културното или природно наследството, в решение.  

 

II.2.2. Една „дейност на местния бизнес”  

• Промотиране на концепциите за директно или индиректно групиране на 

бизнеса, свързано с обекта на оползотвореното наследство, в мини-

клъстери. Мини-клъстерите могат да включват, освен представителите на 

бизнес средата, и представители на другите членове на ценностната 

верига. Те могат да бъдат промотирани по ценностната верига на всяка 

дейност от четирите икономически сектора, които са предмет на 

Стратегията и/или диференцирани по категории наследство или дори 

на ниво на един обект на наследството, който предизвиква голям интерес. 

Също така, тези мини-клъстери могат да бъдат инициирани и на 

трансгранично ниво за обекти на наследството, които водят до ефекти от 

двете страни на границата, като Дунав и защитените й зони, Черно море 

или трансграничните зони, които свидетелстват за общата румънско-

българска история, като Добруджа. 

• Привлекателните места привличат бизнеса и инвеститорите, артисти и 

архитекти, таланти и др. – осигуряване на атрактивност на 

обекта/обектите на наследството чрез публични или публично-частни 

инвестиции и стимулиране възникването и развитието на връзки с нови 

икономически актьори, по специално от сферата на творческите 

индустрии, които имат капацитета да открият нови перспективи за 



обекта/обектите на наследството и към други целеви групи на 

ползвателите, за повторение и увеличаване на броя.  

 

II.2.3. Промотиране опазването на околната среда чрез собствени дейности на 

фирмата – свързани с продуктите/услугите, които предлага, свързани с 

наследството и чрез участието на крайните ползватели (туристи, потребители и 

др.). Тази мярка може да се прилага независимо от фазата, в която се намира 

продукта/услугата, която се отнася за наследството, в неговия цикъл на живот, 

чрез послания, които правят видни стъпките от процеса на устойчиво 

оползотворяване  на природното и културно наследство.  

 

Инициативите относно продуктите/услугите, които предлагат предприятията, във 

връзка с наследството могат да бъдат структурирани в стратегии/вътрешни 

планове посветени на промяната на рефлексите за потребление и въздействие 

върху околната среда, като:  

• Промотиране на ефикасно ползване на природните и първични ресурси 

или намаляване на ползваните количества чрез обмисляне на 

необходимите потоци за реализиране на продуктите или услугите; 

• Рециклиране и повторно използване на оборудването, рециклириуемите 

материали и др.; 

• Заместване на невъзобновяемите ресурси с възобновяеми такива;  

• Промотиране на технологиите, които намаляват количеството на 

природните невъзобновяеми ресурси или дори ги елиминира; 

• Участие в публични дейности или неправителствени такива за опазване на 

околната среда. 

• Директно участие в мерките за компенсиране на местната общност в 

случая, в който природните ресурси не могат да бъдат експлоатирани от 

тях, по директен начин, а фирмата е оторизирана да ги експлоатира 

(например експлоатиране на камък в туристическите зони, водни извори, 

промишлен риболов, земеделие, туризъм).  

 

II.2.4. Центриране на имиджа и марката на предприятието за обекта на 

наследството, което го оползотворява устойчиво или го включва в стратегията за 

промотиране на послания, свързани с обекта на наследството и/или относно 

практиките за устойчиво оползотворяване. Промотиране и представяне на обекта 

на наследството, във връзка с икономическите дейности, се препоръчва да се 

реализира по ефективен, честен, пълен и ангажиращ, начин6, а посланията трябва 

да мобилизират местното съзнание, най-малко, разбирането и подкрепата за 
6 Managing Tourism at World Heritage Sites: a Practical Manual for World Heritage Site Managers, Arthur Pedersen, World heritage 

manuals, UNESCO World Heritage Centre, 2002  



устойчиво опазване, съхранение и използване на наследството. Тази мярка има 

капацитета да добави добавена стойност на обекта на наследството, чрез 

привличане на чувствителни крайни потребители към участието на предприятията 

в устойчиви икономически дейности чрез увеличаване на приходите от 

оползотворяването на наследството, за цялата ценностна верига (LVS). По този 

начин, имиджа на наследството,  свързаното с икономическите дейности, може да 

стане инструмент за местно или регионално икономическо развитие.  

 

II.2.5. Включващо социално измерение на устойчивото оползотворяване на 

обекта на наследството: 

• Стимулиране, от страна на местните публични власти, за наемане на 

персонал с постоянен или временен адрес в населеното място, към което 

принадлежи обекта на наследството, например освобождаване за плащане 

от местните данъци и такси, степенен подход на местните данъци и такси 

в зависимост от броя на местни служители, създаването на фонд за 

субсидиране на местните работни места.  

• Иницииране и евентуално, съ-организиране, на търгове за местни работни 

места, центрирани върху оползотворяването на обектите на наследството.  

 

Цел II.3. Мерки за съхраняване на автентичността, качеството и целостта на 

културното и природно наследство 

 

Бизнес средата от Румъния и България, но и заинтересованите страни – 

stakeholder-ите, оценяват най-подходящите мерки за запазване на автентичността, 

качеството и целостта на културното и природно наследство, участието в 

промотирането на понятията „местно“ и „автентично“ чрез придържане към 

местната култура, участие в местни събития, които промотират местната традиция 

и реализират проекти, които да оползотворят наследството чрез отделна 

ценностна верига.  

 

Проекти и дейности за изпълнение 

 

II.3.1. Определение и промотиране на понятието „местен”:  

 

Понятието „местен” включва запазване на целостта на местната култура, 

ползването на местната работна ръка, ползването на продукти, услуги, познания и 

местни компетенции. В зависимост от наследството, местния характер може да 

бъде дефиниран и в трансграничната зона.  

• Ползването на местни продукти и услуги, стимулиране на тази практика от 

страна на групите производители, организации на рибари, организации на 



работодателите и местните публични власти чрез, например, достъп до 

европейски фондове, според случая, организиране на търгове за местни 

продукти. Използването на местни продукти и услуги може да се отнася 

като първа опция на агро-хранителните продукти, връзки за 

сътрудничество с местни строителни фирми, поддръжка и ремонт, 

услуги, промотиране, издаване и др.  

• Стимулиране на хората в третата възраст (пенсионери, майстори и др.) да 

участват в осигуряването на конотацията „местни” на устойчивото 

оползотворяване, чрез организиране на малки работилници за 

производство/услуги, с безплатен достъп, които да върнат, от една 

страна, социално-професионалния живот на квалифицираните лица, които 

са излезли от пазара на труд, но които желаят да продължат дейността си 

и, от друга страна да разнообразят офертата на местни автентични 

продукти и услуги (дневни центрове за заетост на възрастните хора).  

• Създаване на местни групи за оползотворяване и използване на 

традиционните познания, легендите, асоциирани към обичаите в 

оползотворения обект на наследството – възстановяване на естествените 

връзки между наследството и практиките от живота на местната общност.  

 

II.3.2. Проекти за инвестиции: 

• Мерки за намаляване на природните рискове за деградиране или 

разрушаване на обектите на наследството поради икономически дейности 

– публични и публично-частни инвестиции в опазване и съхранение на 

културното наследство, публични и публично-частни инвестиции в 

опазване и съхранение на природното наследство. 

• Мерки за намаляване на антропичните (причинени от човека) и 

техногенни рискове, с потенциал за деградиране или разрушаване: 

пожари, замърсявания с отпадъци, замърсяване почва-вода, вандализъм, 

кражби. 

 

II.3.3. Промотиране на проекти, които да обединят ценностната верига, 

прилежаща на един обект на наследството или на група от географски обекти в 

тази зона, включително трансгранична, и в който/които са оползотворени близки 

ценностни вериги:   

 

Туризъм и свързани дейности: 

• Създаване и използване на инвестициите от типа пътя на виното, пътя на 

римските императори и др.;  

• Организиране на публично-частно партньорство за културни, исторически 

събития – reenactement, а в случая на природните зони организиране на 



съвместни дейности за посещение на зоната и на 

предприятието/предприятията и др.  

 

Земеделие, пасища, риболов, горско стопанство: 

• Организиране на търгове за местни продукти със стабилна периодичност 

и широко рекламирана, организирани в близост или в защитената зона; 

• Иницииране на проекти за промотиране  на специфичността на зоната, 

чрез обединение на специфичните елементи – легенди, наследство и 

места, свързани с легендите, продукти и рецепти, свързани с легендите и 

др. Създаване на местна марка, основана на спецификата, за определяне 

на връзките между спецификата и населеното място/респективната зона.  

 

Архитектура, градоустройство, строителство:  

• Местните регламенти за архитектурата и естетичното градоустройство, 

които да осигурят естетичен и функционално свързан подход и в духа на 

значението на наследството, на един обект на наследството или на 

създадената защитена зона. Консултирането със заинтересованите страни 

и промотиране на регламентите/правилата като съвместно средство за 

защита и устойчиво оползотворяване  на наследството. 

 

ПРИОРИТЕТ III. СВЪРЗВАНЕ НА АКТЬОРИТЕ НА КУЛТУРНОТО И ПРИРОДНО 

НАСЛЕДСТВО В ЛИНИЯ НА УСТОЙЧИВОСТ – РОЛЯ НА МЕДИАТОР НА БИЗНЕС 

СРЕДАТА 

 

Цел III.1. Утвърждаване участието в процеса на вземане на решения по 

отношение на устойчивото развитие и оползотворяването на културното и 

природно наследство 

 

Едно ефикасно участие на бизнес средата в процеса на вземане на решения, 

предполага разбиране от страна на страните, които участват в процеса на вземане 

на решенията, в изработването на плановете и стратегиите, в изпълнението и 

оценката на ефектите им, а също така, и които се намесват със специфични 

познания, експертиза, и които се възползват от икономическа, социално-културна 

и психологическа гледна точка. 

 

Проекти и дейности за изпълнение 

 

III.1.1. Изграждане на консенсус относно рамката за оползотворяване на 

наследството, подкрепа на изпълнението на решенията и участието на бизнес 

средата. Преодоляване на бариерите на доверие и разбиране на мисиите на 



другите заинтересовани страни.  Наследството е част от етерогенен комплекс от 

екосистеми с многобройни функции. Така както наследството е повлияно от тези 

екосистеми, така и съседните зони – екосистеми – могат да се ползват от 

продуктите и услугите, които генерира обекта на наследството. Това двойно 

съотношение показва необходимостта от съвместна работа между субектите, 

които оползотворяват, които се ползват от наследството – ценностна верига – в 

процеса на вземане на решенията, които могат да повлияят обекта на 

наследството, и обратно vice-versa, промотиране на интегрирането на 

екосистемите във всички етапи на планиране и управление на обекта на 

наследството. Консенсусът относно мерките, които се прилагат за наследството 

ще улеснят процеса на вземане на решения и прилагането им. Освен това, 

изграждането на консенсуса предполага, освен сътрудничество и взаимодействие 

между актьорите на наследството, и развитие на собствените стратегии и 

проекти, свързани с наследството, предполага хармонизирането им с другите 

членове на ценностна верига (LVS) и накрая, създаване на синергия между 

дейностите, посветени на наследството.  

 

III.1.2. Включването в местни, регионални и трансграничните стратегии на 

свързаните социални и икономически мерки за развитието на наследството, чрез 

конкретни посветени на и препоръчани дейности на бизнес средата и основани на 

успешните им истории.   

 

Местните, регионални и трансгранични стратегии са изработени и поети от 

местните и регионални власти, а бизнес средата има възможност да се намеси 

чрез предложения в рамките на публичните консултации за стратегиите, 

наложени от законодателството, относно прозрачността в процеса на вземане на 

решения, включително относно стратегиите, от двете страни. Към 

трансграничните постъпки ще може да се подходи чрез покриването им с подобни 

формули в местните стратегии на властите от трансграничната зона, към които се 

отнасят, например, в населените места с излаз на Черно море или в населени 

места, между които могат да се развиват съвместни дейности, благодарение на 

наследството, което се намира на територията на съответните населени места 

(например Силистра - Остров).  

 

Цел III.2. Иницииране на неформална информационна, за сътрудничество и за  

оползотворяване на културното и/или природното наследството, платформа, 

от фирми – „Приятели на наследството ” 

 

Съвместни интереси = общ език = съвместни проекти 

 



Проекти и дейности за изпълнение 

 

III.2.1. Неформалната информационна, за сътрудничество и за  оползотворяване, 

платформа има за цел улесняване на комуникацията и споделянето на добрите 

практики, уроци и др. от страна на бизнес средата – in extenso с всички 

заинтересовани страни, на трансгранично ниво.  

 

Устойчивото оползотворяване на наследството означава участието на колкото се 

може повече релевантни актьори в дейностите посветени на наследството  - 

информирани актьори, както и на силната политическа воля да се осигури това 

участие и изграждането на консенсуса. Това е продължителен процес и изисква 

периодична оценка на ефектите, последвана от ревизия на методите и 

инструментите за устойчиво оползотворяване. Връзките между промишлеността и 

другите актьори са в повечето случаи слаби. Една комуникационна платформа, 

която да осигури обмена в двете посоки, регулярни и отворени, може да бъде 

най-важната стратегия за преминаване към устойчиво оползотворяване на 

наследството. Тази платформа може да допринесе много за изпълнение на цялата 

Стратегия за развитие на икономика, опазваща природните и културни 

ресурси в Румъния и България благодарение на взаимното разбиране, което 

промотира консенсусът, който може да изгради, също така и създаване на 

предпоставки за съвместни инициативи и проекти.   

 

В рамките на неформалната платформа се предлага и създаването на виртуална 

платформа, като за основа се използва уеб сайта на проекта. Платформата ще 

позволи използването на максималния капацитет на съществуващите ресурси, 

които произлизат от различните дисциплини и сектори, идентифициране на 

основните проблеми, достъп до качествени документи, благодарение на 

излагането.  

 

Виртуалната платформа може да включва следните секции:  

• Законодателна рамка – международна, национална, регионална и местна, 

или като документи, или като линкове към информационни бази на 

румънски, български и английски език. 

• Концепцията за устойчиво оползотворяване на наследството, успешни 

истории.  

• Рамка за утвърждаване на капацитета на фирмите да инициират и 

прилагат на практика мерки за устойчиво оползотворяване на 

наследството  – информация, обучение и др. 

• Наблюдение на резултатите и партньорствата за изследване в полза на 

устойчивото оползотворяване на наследството.   



• Библиотека – електронни ресурси (стратегии, законодателство, местни 

регламенти/правила, PUG-RLU и др.) 

• Форум; 

• Линкове към релевантни сайтове, към сайтове на обектите на 

наследството от румънско-българската граница. 

 

III.2.2. Участието на бизнес средата във финансирането на инвестиционните 

или неинвестиционните проекти адресирани към Обекта / обектите на 

наследството:  

• Приемане на механизъм за финансово сътрудничество с други 

заинтересовани страни, и по-специално със заинтересованите страни – 

stakeholder-ите, адекватно и стимулиращо за бизнес средата, която 

оползотворява наследството. Механизмът ще бъде специфичен за всеки 

случай отделно, като отговаря на ситуацията на място, на нуждите, 

интересите и на евентуалното налагане благодарение на участието на 

публичните фондове.  

• Fund raising за проекти с нестопанска цел чрез участието на бизнес 

средата, в широка формула – служители и семейства (love money). 

Дейностите за даряване се препоръчват да бъдат точно и ясно свързани с 

конкретните проекти и инициативи, представени широко, защото зависят 

от прозрачността и от поемането на добре дефинирани роли от  страна на 

даряващите.  

 

V. СИСТЕМА ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ И НАБЛЮДЕНИЕ 
 
Системата за изпълнение/прилагане на Стратегията за развитие на икономика, 

опазваща природните и културни ресурси от Румъния и България, предполага 

приемане, организиране и осъществяване на конкретни и свързани дейности по 

всички предложени планове, и които се конкурират за постигането на визията на 

Стратегията за периода 2017-2022 год.  

 

Тази система разширява етапа за формулиране на Стратегията и и добавя 

комплексност, благодарение на процеса на изпълнение, който включва усилието 

на субектите за изпълнението/прилагането и, на местните партньори и на 

капацитета на бизнес средата да възприема изпратените послания, 

преразположението им да променят поведението си и да допринасят чрез 

конкретни дейности или чрез подкрепа за преминаване към приятелска икономика 

спрямо наследството. Също така, предполага връзка между дейностите на 

заинтересованите страни от Стратегията, съответно заинтересованите страни – 

stakeholder-ите, и други актьори, институционални или неправителствени, за 



координиране на материалните, човешките и финансовите ресурси между тях, 

така че да получат една синергия, която да доведе до максимален ефект на 

местно ниво. Всички тези фактори са определящи за успеха или провала на 

изпълнението/прилагането на Стратегията.   

 

1. Процесът на изпълнение на Стратегията:  

 

1.1. Фаза за иницииране и подготовка на изпълнението на Стратегията; 

1.2. Фаза за прилагане на Стратегията; 

1.3. Осигуряване на необходимите ресурси за управлението на Стратегията и 

изпълнението на проектите или дейностите за развитие; 

 

2. Процесът на наблюдение на изпълнение на Стратегията за развитие на 

икономика, опазваща природните и културни ресурси на Румъния и България 

ще се развие в две посоки, които да допринесат за постигане на визията:  

 

2.1. Местен и трансграничен стратегически план, определен от състоянието и 

развитието на връзката между бизнес средата и наследството, концепциите и 

дейностите vis-a-vis за наследството и сътрудничеството с другите актьори и др., 

съответно на елементите от стратегическо значение, които са взети предвид при 

формулирането на Стратегията, и които ще бъдат следвани, като жалони, през 

периода на изпълнение, за да се поддържа съответната Стратегия. 

2.2. Планът на Стратегията за развитие на икономика, опазваща природните и 

културни ресурси на Румъния и България, чрез наблюдение изпълнението на 

приоритетните проекти и дейности за развитие.  

 

VI. ПАРТНЬОРСТВО ЗА ПРИЯТЕЛСКА ИКОНОМИКА СПРЯМО 
КУЛТУРНОТО И ПРИРОДНО НАСЛЕДСТВО, РАМКА ЗА ПРОМОТИРАНЕ 
НА КОНЦЕПЦИИТЕ  
 

Европейските и национални принципи за местно развитие препоръчват 

стратегиите за цялостно, устойчиво развитие, местните или национални, секторни 

или обобщени стратегии, практически независимо от естеството им, да бъдат 

изпълнявани чрез релевантни партньорства, които да осигуряват участието на 

всички или на колкото се може повече групи на интерес и инициатива, визирани 

от съответната стратегия. Само така, целите, мерките и проектите за развитие, 

предложени от стратегиите, могат да отговорят на нуждите и очакванията, могат 

да улеснят конкретното и мотивирано участие в изпълнението на стратегиите, 

както и да допринесат за създаване на по-тесни връзки между различни сегменти 

на обществото и идентифицирането им в цялостния контекст на Стратегията. 



Директното участието на общността, на групите по интерес и инициатива, 

визирани от стратегиите, позволява, също така, съвместно прилагане на 

познанията, опита и собствените проекти и, също така, оползотворяването на 

потенциала на местните ресурси и създаването на синегрии в полза на 

развитието.   

 

Стратегията за развитие на икономика, опазваща природните и културни 

ресурси на Румъния и България интересува чрез собственото си естество не само 

бизнес средата, но и целия спектър на институционални и частни актьори, които 

управляват около културното или природно наследство, или културното или 

природно наследство, прилежащо на цялата трансгранична зона или на местната – 

регионална общност, или дори и само около един частен обект на наследството, 

видим и признат чрез влиянието, което има за развитието на зоната.  

 

Предложеното партньорство за изпълнението на Стратегията e препоръчано и 

доброволно партньорство. Идеалният състав осигурява представянето на всички 

или на колкото се може повече групи на интерес и инициатива, визирани от 

Стратегията: субекти за изпълнение, заинтересовани страни – stakeholder-и и 

местната общност, балансирано с представителите на бизнес средата и на 

крайните потребители, най-вече на туристите. Този състав позволява 

хармонизирането на интересите, мненията и очакванията относно наследството, 

връзката и допълването на усилията и собствените проекти, както и взаимното им 

засилване. Освен това, осигурява основен аспект за изпълнението на 

Стратегията, и по-точно идентифициране на членовете на партньорството със 

самата Стратегия, Стратегията води до получаване на резултати и, за средно 

дълъг период от време, до визия, в която членовете се идентифицират, която ги 

представя и могат да включат собствените си цели и резултати. Така, чрез 

собствените си проекти, членовете на партньорството могат да подкрепят 

изпълнението на Стратегията, могат да допълнят или разнообразят средствата 

за изпълнение, могат да допринесат за постигане на целите. 

 

Поканата към местната преса, на местните blogger-и, социалните мрежи 

концентрирани върху промотиране на трансграничната зона ще осигурят 

прозрачност и видимост на усилията за изпълнение на Стратегията, относно 

инициативите и проектите, подкрепата на населението и на трети страни като 

финансови институции, гражданското общество неучастващо емоционално или 

професионално в опазването, съхраняването и оползотворяването на природното 

и културно наследство, и др.  

 



Партньорството инициирано на трансгранично, регионално или местно ниво има 

една цел и по-точно изпълнение на Стратегията за развитие на икономика, 

опазваща природните и културни ресурси на Румъния и България.  

 

В етапа на изпълнение, партньорството може да се коагулира и консолидира 

постепенно, чрез поемане на традиционната роля на партньорство за развитие:  

• Анализиране, одобрение, промяна или допълване, според случая, на 

докладите за наблюдение на напредъка на изпълнението на Стратегията, 

при изпълнението на приоритетните проекти. 

• Анализиране и решаване на предложенията за ревизиране на Стратегията 

и степента на приоритетност на проектите, които се намират в процес на 

изпълнение, или които са предложени за изпълнение. 

• Предлага и проследява Стратегията за постигане на приоритетните цели 

за развитие, включени в Стратегията;  

• Анализира и решава относно ориентировъчните планове за приоритетните  

мерки или проекти за развитие. 

 

Също така, с оглед на по-тясното партньорството, членовете му могат да участват 

в организирането, съ-организирането или осъществяването на мерките за 

изпълнение – проекти и дейности.  

 

Към функционирането на партньорството може да бъде подходено постепенно в 

степента, в която то се конкретизира и участва. От партньорство от типа ядро, 

формирано по време на изпълнението на настоящия проект, в етапа на пилотното 

изпълнение в окръг Констанца, Румъния и в област Добрич, България, евентуално 

впоследствие, партньорството, на трансгранично ниво, може да се утвърди чрез 

разширяване на ядрото чрез актуализиране и допълване на първоначалната 

структура и състав, така че разнообразието от членове, релевантността им, 

познанията и опита им, приложени съвместно за изпълнението на Стратегията, 

да станат пълни. 

Партньорството може да бъде формирано чрез гъвкаво партньорско 

споразумение, което може да бъде разширено или ограничено, в зависимост от 

развитието на процеса на изпълнение. Партньорството ще бъде центрирано върху 

изпълнението на Стратегията и придружено от декларация за публично участие 

и публикувана на местно ниво.  
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